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Managementsamenvatting 
 

In opdracht van de directie van het Programma Ruimte voor de Rivier (RvR) heeft 

het kenniscluster Grond een evaluatie uitgevoerd van de risico’s van grondverzet, 

en met name die welke verband hielden met de kwaliteit van de vrijkomende grond. 

Aanleiding hiertoe waren de vele ervaringen die tijdens de uitvoering van het 

programma Ruimte voor de Rivier zijn opgedaan wat betreft deze risico’s. Door deze 

ervaringen te bundelen komen ze ter beschikking van een breder publiek die daaruit 

lessen kunnen leren.  

In het voorjaar van 2013 is een rapport gereedgekomen waarin is ingegaan op de 

periode tot en met 2012 (fase 1). In dat rapport ligt de focus op de planfase van de 

RvR-projecten. Het voorliggende rapport (fase 2) is geschreven als een aanvulling 

op het rapport van fase 1. 

Het rapport is vooral opgesteld om ervaringen te delen met collega’s van 

Rijkswaterstaat, maar de doelgroep beperkt zich niet tot de eigen organisatie. Ook 

organisaties zoals waterschappen, consultancy- en ingenieursbureaus en aannemers 

die in aanraking komen met grondverzet in het algemeen en meer specifiek over 

risico’s inzake het bestemmen van vrijkomende materialen kunnen hun voordeel 

doen met de inhoud van dit rapport. 

Het is de bedoeling om nog een fase 3 evaluatie uit te voeren, waarin een 

verdiepingsslag wordt uitgevoerd en de meningen van enkele partijen worden 

gepeild: opdrachtgevers, opdrachtnemers en beleidsmakers. Het doel is om te 

verkennen hoe we de beheersing van grondverzet risico’s in contractvorming en 

uitvoering beter kunnen organiseren en wat voor instrumenten en afspraken we 

daarvoor nodig hebben.  

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op werkzaamheden in het kader van risicobeheersing 

in de fase waarin aanbesteding en gunning van het werk plaatsvindt. Dit is een 

belangrijke fase omdat met de keuze van de wijze van aanbesteding, de inhoud van 

de aanbestedingsstukken en de marktbenadering door Rijkswaterstaat risico’s 

kunnen worden beperkt en zo nodig verdeeld. In de dialoog tussen opdrachtnemers 

en opdrachtgevers kan deze verdeling nader worden ingevuld. 

Hoofdstuk 3 richt zich met name op de uitvoering van het grondverzet. Ervaringen 

die zijn opgedaan tijdens de uitvoering van het grondverzet (de ‘cases’) vormen de 

kern van dit hoofdstuk. Deze cases geven een goed beeld van de risico’s die zich in 

de uitvoeringsperiode hebben voorgedaan. Op basis van de opgedane ervaringen 

zijn leerpunten geformuleerd en aanbevelingen gedaan voor andere programma's en 

projecten voor het beleid met betrekking tot hergebruik van vrijkomende grond.  

In hoofdstuk 4 zijn de gesignaleerde aandachtspunten en knelpunten in de vorm 

van discussies rond thema’s zoals relaties tot de markt, rolverdeling, samenwerking 

benaderd.  

Het rapport sluit in hoofdstuk 5 in de vorm van conclusies en aanbevelingen. De 

belangrijkste daarvan zijn de volgende.  

 

1. Van ‘de markt tenzij…’ naar ‘samen met de markt’ 

Onze ervaringen ondersteunen de koers die door Rijkswaterstaat wat betreft de 

marktbenadering is ingezet. 
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2. Schenk aandacht aan informatie die ter beschikking wordt gesteld! 

Wij bevelen aan om in de aanbestedingsfase meer aandacht te schenken aan de 

status van de ter beschikking gestelde informatie, en de noodzaak om (al dan niet) 

gezamenlijk risicogestuurd aanvullend onderzoek te doen. Daarbij is meer dan nu 

het geval is aandacht nodig voor de fysische kwaliteit van vrijkomende grond. 

Onderscheid maken tussen feiten en data en de interpretatie daarvan is essentieel.  

3. Pas georisicomanagement toe, en verdeel zo nodig risico’s! 

Wij bevelen aan om georisicomanagement en de eventuele verdeling van risico’s 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te agenderen en de intenties van 

opdrachtnemers om risico’s te dragen en te beheersen via EMVI te belonen.  

4. Gebruik de deskundigheid van medewerkers van RWS! 

Wij concluderen dat ook in de uitvoering de beschikking over technische en 

juridische kennis en ervaring cruciaal is om te kunnen bijdragen aan het met de 

markt verkennen van de ruimte in wet en regelgeving. Dit om te komen tot 

kostenefficiëntere oplossingen binnen de wettelijk beschikbare ruimte voor 

problemen die in de uitvoering zijn gerezen, al dan niet door (vermeende) 

afwijkende bodemkwaliteit. Wij bevelen aan om de kennis en ervaring van RWS i.c. 

RvR vaker in te zetten en om decentrale opdrachtgevers te motiveren zich kritischer 

op te stellen ten aanzien van contractwijzigingsvoorstellen.  

5. Vooroverleg met bevoegde gezagen en handhaving: een aanrader! 

Wij bevelen aan om alle rolhouders, dus ook bevoegde gezagen en handhavers, in 

een vroeg stadium zoals de planvorming bij het project te betrekken door middel 

van vooroverleg, en op verschillende momenten in de uitvoering nauw contact te 

blijven houden, indien mogelijk via structureel overleg. In de praktijk is gebleken 

dat dit vooroverleg zich terugverdient.  

6. Beleidsvernieuwing blijven volgen en desgewenst initiëren! 

De spanning tussen het juridische kader en de uitvoering kan verminderd worden 

als hierop gericht wordt ingezet in beleidsvernieuwingstrajecten. Hierin heeft ook 

RWS vaak een rol. In de afgelopen jaren werd gewerkt aan de herziening van het 

Besluit Bodemkwaliteit (Bbk). Dat geeft de kans om het Bbk beter aan te laten 

sluiten bij het werken conform UAV-GC. Wij bevelen aan deze ontwikkelingen 

nauwlettend te blijven volgen en desgewenst te initiëren. 

7. Aandacht voor de uitvoering al in de planfase 

In de planfase is meer aandacht nodig voor onderzoek gericht op de uitvoering. 

Traditioneel wordt met name informatie ter beschikking gesteld die nuttig was voor 

de planfase, maar ontoereikend is om alle grond gerelateerde risico’s in de 

uitvoeringsfase vooraf te beheersen. Zo ontbreekt vaak inzicht in de fysische 

kwaliteit van de vrijkomende grond. Wij bevelen aan om in de aanbestedingsfase 

(en beter nog: daarvoor) uitvoeringsdeskundigen de beschikbare informatie kritisch 

te laten beoordelen op risico’s in de uitvoering. Relevante ‘known unknowns’ kunnen 

tijdig worden onderzocht, voor de aanbesteding of tijdens de aanbestedingsfase 

gezamenlijk door opdrachtnemer en opdrachtgever. De tijd die daarvoor nodig is zal 

zich naar verwachting vertalen naar een dito kortere uitvoeringstermijn en lagere 

risico’s/kosten. 
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8. Maak meer gebruik van de mogelijkheden tot ‘bijwonen’ en ‘toetsen’ 

Wij adviseren om in de toets- en acceptatieplannen van de opdrachtgever 

momenten in te bouwen waarop de opdrachtgever actief betrokken wordt in de 

uitvoering via stop- en bijwoonmomenten. Dit sluit ook beter aan op de 

eindverantwoordelijkheid die RWS als opdrachtgever blijft houden voor bijvoorbeeld 

de uitvoering van projecten conform wet- en regelgeving.  
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding  

In opdracht van de directie van het Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier (RvR) 

heeft het kenniscluster Grond een evaluatie uitgevoerd van de risico’s die verband 

hielden met de kwaliteit van de vrijkomende grond. Aanleiding hiertoe waren de 

vele ervaringen die tijdens de uitvoering van het programma Ruimte voor de Rivier 

zijn opgedaan wat betreft grond gerelateerde risico’s. Door deze ervaringen te 

bundelen komen ze ter beschikking van een breder publiek die daaruit lessen 

kunnen leren.  

In het voorjaar van 2013 is een rapport gereedgekomen waarin de ervaringen met 

de beheersing van grond gerelateerde risico's zijn beschreven in de periode tot en 

met 20121 (fase 1). In dat rapport ligt de focus op de planfase van de RvR-

projecten. Het voorliggende rapport (fase 2) is geschreven als een aanvulling op het 

eerder genoemde rapport van fase 1. 

1.2 Inleiding  

De Planologische Kern Beslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier (RvR) is de 

beleidsnota van het programma Ruimte voor de Rivier. Hierin is aangegeven welke 

maatregelen getroffen worden om de veiligheid tegen overstroming in het 

rivierengebied te vergroten. Daarnaast dienen de RvR-maatregelen een bijdrage te 

leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. In de 

periode 2007 – 2012 zijn de maatregelen voorbereid. In 2016 zijn alle maatregelen 

in uitvoering en voor een deel ook al gereed.  

Een groot aantal overheidspartijen waaronder provincies, gemeenten, 

waterschappen en Rijkswaterstaat voeren samen het programma Ruimte voor de 

Rivier uit. De samenhang van het totale programma wordt op nationaal niveau 

bewaakt door het Programmabureau Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. De 

minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk, met 

medeverantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. De financiële 

middelen die nodig zijn om de maatregelen van RvR uit te voeren, worden 

beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het gaat om 

ruim 2,3 miljard euro. 

Grondverzet is een belangrijk onderdeel van deze maatregelen en is in grote mate 

bepalend voor de uitvoeringskosten van het gehele programma. Al in de PKB werd 

onderkend dat onzekerheden met betrekking tot grond een aanmerkelijk financieel 

risico met zich mee zouden gaan brengen. Voorbeelden zijn de hoeveelheid 

vrijkomende verontreinigde grond en de bestemmingsmogelijkheden van overtollige 

grond. Het cluster Grond van de afdeling Kennis heeft een belangrijke taak in de 

beheersing van dit risico. Om te bewerkstelligen dat het grondverzet beheerst wordt 

uitgevoerd, is een (bestemmingen-)strategie gevolgd (zie kader paragraaf 2.3) en is 

het kenniscluster Grond als helpdesk/backoffice actief. 

Hoofddoel van de fase 2 evaluatie is vast te stellen welke lessen we kunnen trekken 

uit de gevolgde werkwijze bij het grondverzet in de RvR projecten. In de afgelopen 

                                                
1 Evaluatierapport fase 1. Titel: Grondverzet in Ruimte voor de Rivier, een evaluatie van 
kosten- en risicobeheersing d.d. 24 april 2013. Kenmerk begeleidende brief RvdR/2013/2528. 
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jaren is binnen Rijkswaterstaat de strategie ‘de markt, tenzij…’ uitgangspunt 

geweest bij de uitbesteding van werk. Maar geven we met deze werkwijze wel 

voldoende invulling aan onze rol als verantwoordelijke overheidsorganisatie? 

Kunnen we de politiek en de samenleving  uitleggen dat bepaalde zaken op onze 

werken voorvallen, en dat we daarmee verantwoord omgaan? In de huidige 

marktvisie van Rijkswaterstaat staat ‘Samen met de markt’ centraal.  

In 2016 zijn veel projecten reeds uitgevoerd of zitten in een afrondende fase. 

Voorliggend  rapport geeft de resultaten weer van de evaluatie van grond 

gerelateerde risico’s  in de realisatiefase, en gaat in op de kosten- en 

risicobeheersing tijdens de projectrealisatie. Dit begint bij de marktbenadering, en 

loopt via aanbesteding en contractvorming door tot en met de oplevering van het 

werk. Nagegaan is onder andere of de tijdens de planvorming ingeschatte risico’s 

een realistische prognose geven van de kosten in de realisatiefase. Hiertoe zijn 

verschillende cases beschouwd. Hebben de voorziene risico’s zich ook daadwerkelijk 

voorgedaan en in welke mate? Welke afwijkingen hebben zich voorgedaan, hoe zijn 

opdrachtnemers hiermee omgegaan, en hoe heeft RvR hierop gereageerd? De 

evaluatie heeft onder meer als doel na te gaan of de door het kenniscluster Grond 

gevolgde bestemmingen- en inkoopstrategie effectief is geweest.  

Aangezien de uitvoering van het RvR-programma medio 2018 is afgerond, is het 

nog niet mogelijk om een compleet beeld te geven van de beheersing van grond 

gerelateerde risico’s. Dit laat onverlet dat de ervaringen tot nu toe interessant 

genoeg zijn om met belanghebbenden en geïnteresseerden te delen. 

Deze evaluatie gaat specifiek over projecten binnen het RvR-programma, dus 

projecten hoofdzakelijk in het waterbodemdomein. Bovendien is bijzonder dat ze 

grotendeels zijn uitgevoerd volgens de RWS-inkoopstrategie, met ‘de markt aan 

zet’. Een belangrijke constatering is dat de kwesties die wij signaleren in onze 

praktijk uniek zijn en alleen van toepassing bij geïntegreerde contracten (UAV-GC) 

en zich niet voordoen in projecten die via RAW2-contracten worden aanbesteed. 

Voor zover wij echter onze ervaringen al hebben gedeeld met derden die nog veel 

op basis van RAW-contracten werken en/of in een ander domein, blijkt dat zij zich 

goed kunnen herkennen in de problematiek en is deze niet beperkt tot projecten die 

binnen het RvR-programma zijn uitgevoerd, maar zich ook daarbuiten voordoen. 

1.3 Leeswijzer  

Dit rapport is geschreven als een aanvulling op het eerder genoemde rapport van 

fase 1. Dit betekent dat een algemene beschrijving van de activiteiten van het 

kenniscluster Grond niet opnieuw is toegevoegd. Het rapport is vooral opgesteld om 

ervaringen te delen met collega’s van Rijkswaterstaat, maar de doelgroep beperkt 

zich niet tot de eigen organisatie. Ook organisaties zoals waterschappen, 

consultancy- en ingenieursbureaus en aannemers, die in aanraking komen met 

grondverzet in het algemeen en meer specifiek over risico’s inzake het bestemmen 

van vrijkomende materialen kunnen hun voordeel doen met de inhoud van dit 

rapport.  

Hoofdstuk 2 beschrijft de werkzaamheden in het kader van risicobeheersing in de 

fase waarin aanbesteding en gunning van het werk plaatsvindt. Dit is een 

belangrijke fase omdat met de keuze van de wijze van aanbesteding, de inhoud van 

                                                
2 RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw. De RAW-
systematiek is een stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden dat in 
Nederland worden gebruikt voor het samenstellen van contracten in de GWW-sector. 
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de aanbestedingsstukken en de marktbenadering door Rijkswaterstaat risico’s 

kunnen worden beperkt en zo nodig verdeeld. In de dialoog tussen opdrachtnemers 

en opdrachtgevers kan deze verdeling nader worden ingevuld. 

Hoofdstuk 3 richt zich met name op de uitvoering van het grondverzet. Ervaringen 

die zijn opgedaan tijdens de uitvoering van het grondverzet (de ‘cases’) vormen de 

kern van dit hoofdstuk. Deze cases geven een goed beeld van de risico’s die zich in 

de uitvoeringsperiode hebben voorgedaan. Op basis van de opgedane ervaringen 

zijn leerpunten geformuleerd en aanbevelingen gedaan voor andere projecten en 

voor het beleid met betrekking tot hergebruik van vrijkomende grond. Dit laatste 

nadrukkelijk met de wens om te komen tot een nog verdergaande verbetering van 

de toepasbaarheid van protocollen voor bodemonderzoek.  

In hoofdstuk 4 zijn verschillende aandachtspunten en knelpunten die in de cases zijn 

gesignaleerd, aan de orde gesteld en zijn verbetermogelijkheden benoemd.  

Bovengenoemde hoofdstukken (en delen daarvan) sluiten af met conclusies, 

waarvan de belangrijkste in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, worden 

samengevat.   

Bronnen 

Belangrijke bronnen voor de uitvoering van de fase 2 evaluatie zijn de 

risicoregisters, praktijkervaringen en voorstellen tot wijziging van de 

contractafspraken (verder: VTW’s) van de verschillende opdrachtnemers. Daarnaast 

de collega’s van RvR die ons hebben betrokken bij de uitvoering van hun werk.  

In het kader van dit onderzoek zijn geen opdrachtnemers geïnterviewd. Ook zijn 

bijvoorbeeld toezichthouders (nog) niet benaderd voor hun visie op de ervaringen 

die in dit rapport zijn beschreven. Dit is onderdeel van een volgende fase van deze 

evaluatie die nog wordt uitgevoerd.  

Dankwoord 

Het kenniscluster Grond dankt de collega's van RWS-RvR, RWS-WVL (Water Verkeer 

en Leefomgeving/Bodem+), RWS-GPO (Grote Projecten en Onderhoud) en RWS-

PPO (Programma’s Projecten en Onderhoud) voor het meedenken en hun kritische 

beoordeling van de conceptteksten. De opmerkingen en aanbevelingen hebben 

bijgedragen aan de kwaliteit van het voorliggende rapport.   
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2 Aanbesteding en gunning van de maatregelen RvR 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen toegelicht hoe de diverse realisatoren 

(Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen) als opdrachtgever het 

gevraagde grondverzet in contractdocumenten voor de opdrachtnemer beschrijven. 

De wijze van aanbesteding en gunning is een belangrijk gegeven omdat deze mede 

bepalend is voor wijze waarop tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en tussen 

RvR en decentrale opdrachtgevers risico’s a priori zijn verdeeld, en in de 

uitvoeringsfase worden afgehandeld. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met relevante 

conclusies en aanbevelingen. 

2.2 Inkoopstrategie: van RAW naar geïntegreerde contracten 

Aangezien risico’s het best beheerst kunnen worden daar waar ze optreden, is er in 

de bestemmingenstrategie3 voor gekozen om de verantwoordelijkheid voor de 

beheersing van uitvoering gerelateerde risico’s primair bij marktpartijen te leggen. 

De uitvoerende partij draagt gedurende het realisatietraject de verantwoordelijkheid 

voor de beheersing van kosten en risico’s. Dit wordt tijdens het aanbestedings- en 

gunningtraject door de opdrachtgever expliciet gemaakt in de contractstukken. In 

de volgende paragrafen wordt dit toegelicht. 

In de afgelopen jaren is de wijze van aanbesteding bij RWS ingrijpend veranderd. 

Het traditionele RAW-bestek heeft plaatsgemaakt voor geïntegreerde contracten. 

Via geïntegreerde contracten onder de UAV-GC worden aan opdrachtnemers 

ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden opgedragen. Hierbij worden tevens 

afspraken gemaakt over de risicoverdeling. Degene die het grondverzet 

daadwerkelijk uitvoert is het best in staat om de bij die werkzaamheden behorende 

risico’s te beheersen. Beheersing van de risico’s wat betreft de omgang met 

vrijkomende materialen, zoals (verontreinigde) grond en bagger, wordt daarom 

overgedragen aan de opdrachtnemer. Uiteraard voor zover de relevante bepalingen 

opgenomen in de UAV-GC dit toestaan (zie paragraaf 2.3).  

Het belang van een goede informatievoorziening en communicatie daarover via de 

annexen V (‘vrijkomende materialen’) en XIII (‘informatie’) is essentieel gebleken, 

hierover later meer. We komen later ook terug op de wenselijkheid om (op 

voorhand) de risico’s, bijvoorbeeld van afwijkende kwaliteit, tussen opdrachtgever 

en opdrachtnemer te verdelen. In de praktijk is gebleken dat deze veranderingen in 

aanpak/strategie niet altijd in hetzelfde tempo bij decentrale initiatiefnemers zijn 

doorgevoerd.      

Tijdens de aanbesteding is in het algemeen nog niet alle informatie verzameld die 

nodig is voor het maken van plannen en nemen van besluiten over de (conform 

technische specificaties en wet- en regelgeving) uitvoering van het grondverzet en 

de afvoer van vrijkomende materialen. Daarom zal de opdrachtnemer na 

aanbesteding zelf de aanvullende informatie moeten verzamelen die nodig is om het 

grondverzet te optimaliseren en binnen de kaders van wet- en regelgeving te 

realiseren. Dit is onderdeel van zijn werkzaamheden, evenals de interpretatie van 

de wet- en regelgeving (zoals het Besluit bodemkwaliteit) hierover en de 

                                                
3 Dit is een strategie op hoofdlijnen m.b.t. het omgaan met grond die in het project vrijkomt. 
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communicatie met het bevoegd gezag over de toepassing in het project van 

vrijkomende materialen.  

Om opdrachtnemers de gelegenheid te geven een realistische prijs te berekenen 

voor de gevraagde werkzaamheden, is het nodig om tijdens de aanbesteding 

informatie over het projectgebied te verstrekken. Op grond van een eerste beperkte 

risicoanalyse verzamelt de opdrachtgever bodeminformatie op basis waarvan hij een 

‘referentieontwerp kan maken’ met een bijbehorende kostenraming die dient voor 

interne budgettering.  De in dit stadium verzamelde informatie wordt in de 

aanbestedingsprocedure aan inschrijvers ter beschikking gesteld ten behoeve van 

het maken van een (prijs)aanbieding. Een inhoudelijke toets of deze informatie 

toereikend is voor een goede prijs zonder onoverzienbare restrisico’s is zeker geen 

standaardprocedure. Een dergelijke toets namens of door de opdrachtgever kan de 

basis vormen van een goede a priori risico-inschatting.  

In het algemeen wordt bodeminformatie verzameld met het bekende standaard 

‘verkennend bodemonderzoek’ (VO), waaraan een onderzoek naar de historie van 

het terrein vooraf gaat. Het VO is dus enigszins, maar beperkt, risicogestuurd. 

Volgens de UAV-GC mag de opdrachtnemer er bij zijn inschrijving van uit gaan dat 

de in het rapport verstrekte data juist zijn, maar de informatie hoeft niet per 

definitie volledig te zijn.  In de praktijk zijn we veel geconfronteerd met discussies: 

niet over de waarde van de feitelijk gepresenteerde data (zoals analyseresultaten en 

boorbeschrijvingen), maar over de interpretatie daarvan (zie paragraaf 3.2.3). We 

bevelen aan dit onderscheid in annex XIII (‘informatie’) duidelijk te maken om 

onnodige discussies te voorkomen.    

Voor de RvR maatregelen heeft dit betekend dat de opdrachtnemer altijd, na 

aanbesteding, aanvullend onderzoek moest uitvoeren om het grondverzet conform 

wet en regelgeving uit te voeren.  

2.3 Bestemmingenstrategie 

Voor het programma Ruimte voor de Rivier is een bestemmingenstrategie (zie 

kader) gehanteerd om te waarborgen dat overtollige grond uit de projecten tijdig en 

tegen acceptabele kosten kan worden afgevoerd of hergebruikt in het project. Deze 

strategie omvat het traject van planvorming tot en met de realisatie van het 

grondverzet (zie ook rapport evaluatie deel 1). De strategie is bepalend voor de 

inhoud van de contractdocumenten en kan daarom ook worden gezien als een 

inkoopstrategie. Deze bestemmingen-/inkoopstrategie kent drie treden (zie kader).  

In enkele gevallen zijn RvR-projecten gekoppeld aanbesteed en gegund omdat dit 

een voorwaarde was vanuit wet- en regelgeving4 en omdat er sprake was van 

veronderstelde synergievoordelen in verband met hergebruik van vrijkomende 

grond.    

Er is besloten om het merendeel van de RvR-maatregelen (individuele projecten) 

niet te koppelen. RvR had daartoe wel de gelegenheid. Dat had de mogelijkheden 

vergroot om grond die in het ene project vrijkomt, toe te passen in een 

nabijgelegen werk. De inschatting was dat de afstemming van planning tussen 

projecten afstemrisico's zou introduceren. In de praktijk is gebleken dat aannemers 

die al actief zijn in een project waarin grond overtollig is (en moet worden 

                                                
4 Op grond van de Omgevingsverordening Overijssel mocht de opvulling van de zandwinput in 
de Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden alleen opgevuld worden met gebiedseigen grond 
binnen het grondwaterbeschermingsgebied, zie verder paragraaf 3.3.3. 
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De bestemmingenstrategie van RvR 

 

1 Opdrachtnemer 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. Een sluitende grondbalans was overigens geen 

verplichting bij de aanbesteding. 

 

2 De markt lost het eventuele grondoverschot zelf op binnen de totale GWW-sector. Er is 

voor gekozen om de aannemers zoveel mogelijk vrijheid te laten in de bestemming en 

wetsconforme afvoer van vrijkomende grond zodat zij zoveel mogelijk kansen op 

kostenbesparing zoeken en kunnen benutten. Deze werkwijze sluit ook goed aan bij het 

RWS inkoopbeleid (‘de markt, tenzij…’). Dit betekent dat RvR heeft afgezien van het 

interpreteren van in het plantraject verzamelde bodemdata (in de zin van mogelijke 

bestemmingen) en het op grond daarvan geven van aanbodgaranties (met betrekking tot 

grond uit andere maatregelen) of het maken van harde afspraken met betrekking tot de 

bestemming van vrijkomende grond in het project en daarbuiten. Wel zijn marktpartijen 

via de website geïnformeerd over de globale omvang van het uit te voeren grondverzet 

binnen het gehele programma RvR, onderscheiden naar de maatregelen, als hulpmiddel bij 

het zoeken naar mogelijkheden tot uitwisseling van grond tussen projecten. 

 

3 Voor het storten van klasse NT-bagger zijn de Rijksdepots altijd beschikbaar. Onder 

voorwaarden is het ook mogelijk om klasse B bagger te storten. 

                        Kader 1 

afgevoerd) op een nabijgelegen nieuw project goedkoper kunnen inschrijven als in 

dat project grond nodig is.     

2.4 Contractdocumenten 

Het RWS modelcontract is gebruikt door alle realisatoren (RWS, provincies, 
waterschappen, gemeenten). In een paar gevallen is een RvR-maatregel conform 
een RAW-bestek uitgevoerd.  

Het RWS model voor UAV-GC contracten (E&C, D&C) bestaat uit meerdere 

documenten: 

- De Basisovereenkomst. 
- De Vraagspecificatie – eisen. 
- De Vraagspecificatie – proces. 

- Annexen (waaronder V: vrijkomende materialen; en X: informatie). 
 
De inhoud van deze documenten en de relevantie voor risicobeheer van grondverzet 

is in onderstaand tekstkader 1 kort samengevat. In bijlage 1 is een overzicht 
opgenomen van de voor grondverzet relevante standaard contractteksten.  

 

De basisovereenkomst 

De Basisovereenkomst (BO) is het document dat de basis vormt van de 

overeenkomst c.q. het contract tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. De BO 

bevat de project specifieke juridische voorwaarden. De project specifieke BO vormt 

samen met de UAV-GC 2005 de rechtsverhouding tussen beide partijen. Het 

merendeel van de artikelen in de Model Basisovereenkomst verwijst naar de 

relevante paragrafen van de UAV-GC 2005. De voor grondverzet relevante 

bepalingen uit de UAV-GC zijn opgenomen in het  tekstkader in § 2.5. 
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Vraagspecificatie-eisen 

Dit document bevat de functionele eisen (prestatie die het product of de dienst moet 

leveren) die aan het te maken werk zijn gesteld. In dit document kunnen eisen 

worden gesteld aan de civieltechnische eigenschappen van toe te passen grond en 

baggerspecie. Eisen wat betreft de milieuhygiënische kwaliteit van grond en bagger 

in toepassingen worden in beginsel niet in dit document opgenomen. Hieraan heeft 

de wetgever namelijk al eisen gesteld welke zijn neergelegd in de Wet 

bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Alleen als er project 

specifieke redenen zijn om de eisen aan de milieuhygiënische kwaliteit van grond en 

baggerspecie voor het project te verbijzonderen kan er voor gekozen worden om de 

vraagspecificatie-eisen betrekking te laten hebben op kwaliteit van grond en bagger. 

In de praktijk van RvR is meermalen gebleken dat er, soms ook vanuit het kader 

van omgevingskwaliteit, door derden (terreineigenaren, overheden) strengere eisen 

zijn gesteld aan grond en bouwstoffen die in het project kunnen worden hergebruikt 

dan wettelijk nodig was. Aanvullende eisen zijn bijvoorbeeld gesteld voor: 

- toepassing van grond in leeflagen; 

- toepassing van grond in de kern van een woonterp; 

- toepassing van grond in een voormalige zandwinput in een 

drinkwaterwingebied.  

In de praktijk is ook meerdere keren gebleken dat die eisen (gesteld door eigenaren 

van de terreinen, en/of overheden) pas na aanbesteding (en soms pas in de 

uitvoering) expliciet werden gemaakt of actueel werden en dus aanleiding gaven tot 

meerwerkverzoeken. De ervaring leert dat de afhandeling van dergelijke verzoeken 

vaak de nodige discussie oproept en het veel tijd vergt om tot zakelijke 

overeenstemming te komen tussen de partijen.  

Vraagspecificatie proces 

In het ‘vraagspecificatie proces’ worden proceseisen gesteld in relatie tot het 

omgaan met ‘vrijkomende materialen’. Gezien het feit dat het grondverzet als 

risicovolle activiteit wordt beschouwd, wordt standaard geëist dat de opdrachtnemer 

na gunning een ‘plan van aanpak vrijkomende materialen’ opstelt en voorlegt aan 

de opdrachtgever. Via deze proceseis wordt opdrachtnemer verplicht om in zijn plan 

van aanpak te beschrijven hoe hij omgaat met vrijkomende materialen, zowel wat 

betreft onderzoek en registratie als communicatie en wetsconforme afvoer en 

verwerking. Op grond van dit plan kan de opdrachtgever zich ervan vergewissen dat 

de risico’s voor grondverzet op een goede manier worden beheerst. In de praktijk is 

regelmatig gebleken dat dit ‘plan van aanpak vrijkomende materialen’ lang op zich 

laat wachten en er zich problemen op het gebied van logistiek voordoen die 

voorkomen hadden kunnen worden door eerder in de uitvoering dit plan op te 

stellen (en voor te leggen aan de opdrachtgever).  

In de praktijk is ook gebleken dat deze plannen regelmatig te oppervlakkig, te 

weinig concreet zijn en te laat worden aangeleverd aan de opdrachtgever. Gevolg 

daarvan kan zijn dat opdrachtgever en het kenniscluster Grond onvoldoende inzicht 

hebben in de omgang van opdrachtnemer met grond, en daardoor niet meer kan 

toetsen en/of het resultaat van een negatieve toetsing directe kostenconsequenties 

heeft. Ook kan het project niet meer voldoende proactief worden gevolgd, en 

opdrachtgever kan niet anticiperen op wat opdrachtnemer gaat doen, bijvoorbeeld 
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door gerichte vragen te stellen. De opdrachtnemer kan echter door de 

opdrachtgever wel aangesproken worden op een te ‘mager’ plan met het verzoek 

deze te verbeteren, het is immers een standaard eis. Verderop in dit rapport komen 

we hierop nader terug, en doen we nadrukkelijk de aanbeveling om strakker te 

toetsen op grondstromenplannen en hiervoor ook een concreet toetsingsmoment in 

te bouwen (zo kort mogelijk na opdrachtverlening, zodat er nog voldoende tijd is 

voor bijsturing).   

Annex V Vrijkomende materialen (waaronder grond en bagger) 

In het merendeel van de D&C contracten voor het programma Ruimte voor de Rivier 

wordt via annex V (Vrijkomende materialen) de opdrachtnemer verantwoordelijk 

gemaakt voor het wetsconform omgaan met alle in het werk vrijkomende 

materialen (waaronder grond, bagger en puin). Dit brengt met zich mee dat 

opdrachtnemer verantwoordelijk wordt gemaakt voor de keuring van vrijkomende 

materialen voordat deze worden hergebruikt of afgevoerd en elders toegepast. 

Opdrachtnemer is ook verantwoordelijk voor afstemming met bevoegde gezagen 

omtrent ontgraving, transport en hergebruik van vrijkomende grond in het project 

of elders. Een en ander dient onder kwaliteitsborging conform de algemene regels 

van het Bbk te worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat (en decentrale opdrachtgevers) 

is voor dergelijke werkzaamheden niet gecertificeerd en heeft gezien de gekozen 

contractvorm ook geen directe rol, anders dan als opdrachtgever degelijk toezicht te 

houden middels systeemgerichte contractbeheersing. Als opdrachtgever wil 

Rijkswaterstaat dat infrastructurele werken conform de geldende regels worden 

uitgevoerd.     

In annex V wordt vermeld dat vrijkomende materialen zo veel mogelijk nuttig 

moeten worden hergebruikt. In de contracten is standaard aangegeven dat 

vrijkomende materialen vanaf het moment van vrijkomen (ontgraven) eigendom 

worden van opdrachtnemer. Wettelijk is echter voorgeschreven (‘Regeling 

Inzamelaars, Vervoerders, Handelaars en Bemiddelaars’) dat het eigendom van 

afvalstoffen alleen mag worden overgedragen aan een partij die formeel is 

gecertificeerd voor het ‘innemen van afvalstoffen’. De inhoud van annex V maakt 

het dus nodig dat opdrachtnemer een als zodanig erkende inzamelaar is (of deze als 

onderaannemer inschakelt). 

In de UAV-GC is financiële verantwoordelijkheid van opdrachtgever geregeld (zie 

kader 2). Iedere opdrachtgever (dus ook Rijkswaterstaat) kan op grond van wet- en 

regelgeving altijd aangesproken worden voor de manier waarop haar opdrachtnemer 

zich van vrijkomende materialen (waaronder grond en bagger) ontdoet. Om 

opdrachtnemers op dit punt te kunnen bijsturen wordt standaard een proceseis 

opgenomen op grond waarvan de opdrachtnemer verplicht wordt om voorafgaand 

aan de uitvoering van het werk de werkwijze in een plan (‘plan van aanpak 

vrijkomende materialen’) 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. Ook kan een opdrachtgever via een toetsings- en verificatieplan afdwingen 

dat zij bij belangrijke beslissingen tijdig wordt geïnformeerd en in staat wordt 

gesteld toetsingen uit te voeren. Bij de maatregel obstakelverwijdering Elst (zie 

verder § 3.3.2) is Rijkswaterstaat met deze regelgeving geconfronteerd omdat zij er 

door handhavers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid expliciet 

op werd gewezen dat Rijkswaterstaat ook moet toezien (direct of indirect) op het 

volgens de arbo-regels ontgraven en zeven van vrijkomende grond.   
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Annex XIII: Informatie 

In annex XIII (informatie) wordt aangegeven met welke documenten 

opdrachtnemer rekening moet houden bij zijn aanbieding. Deze informatie is 

bedoeld om opdrachtnemers de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen laten 

vaststellen zodat de kosten kunnen worden geraamd. In deze annex wordt onder 

andere verwezen naar de rapporten met betrekking tot uitgevoerd (fysisch en 

milieuhygiënisch) bodemonderzoek. Dergelijk onderzoek is veelal verkennend van 

karakter geweest en is uitgevoerd in de planfase conform de geldende standaards 

(normen en richtlijnen).  

Voor grondverzet relevante bepalingen van de UAV- GC 

 § 3 Verplichtingen van de Opdrachtgever 

1 De Opdrachtgever zorgt er voor dat de Opdrachtnemer tijdig beschikt over: 

(a) alle informatie waarover de Opdrachtgever beschikt, voor zover het ter beschikking stellen 
daarvan noodzakelijk is om de Opdrachtnemer in staat te stellen het Werk en het Meerjarig 
Onderhoud conform de Overeenkomst te realiseren;   

(b) het in de Vraagspecificatie omschreven terrein en/of het water waarop, waarin en/of 
waaronder het Werk en het Meerjarig Onderhoud moet worden gerealiseerd;   

(c) alle goederen waarvan in de Basisovereenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat deze door of 
namens de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter beschikking zullen worden gesteld.   

2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van alle informatie die door hem aan 
de Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld, alsmede voor de goederen die krachtens lid 1 
sub c aan de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. 

§13: Bodemaspecten:  

1 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afstemming van de Werkzaamheden op de 
bodemgesteldheid. Indien als gevolg van de wijze waarop de Werkzaamheden op de 
bodemgesteldheid zijn afgestemd, vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, 
schade aan of gebreken in het Werk dan wel schade aan andere goederen van de 
Opdrachtnemer of van derden ontstaat, is de Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk, 

behoudens het bepaalde in lid 2. 

2 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer uit hoofde van lid 1 vervalt, als hij aantoont 
dat hij ter voorkoming van vertraging, schade of gebreken alle voorzorgsmaatregelen 
heeft genomen die, gegeven de aard en de inhoud van de Overeenkomst, de aard van het 
Werk, de aard van het Meerjarig Onderhoud en de overige omstandigheden van het geval, 
van een zorgvuldig Opdrachtnemer verwacht mag worden.  

3 Vooropgesteld dat de Opdrachtnemer het in lid 2 bedoelde bewijs heeft geleverd, is bij 
schade aan het Werk, als gevolg van de wijze waarop de werkzaamheden zijn afgestemd 
op de bodemgesteldheid, sprake van een buitengewone omstandigheid in de zin van § 41 
lid 4. 

4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verontreiniging die tijdens de uitvoering van 
de Werkzaamheden wordt aangetroffen op, in of onder het in §3 lid 1 sub b bedoelde 
terrein of water. De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer opdragen de aangetroffen 
verontreiniging te verwijderen, hetzij in de Vraagspecificatie, hetzij door middel van een 
Wijziging als bedoeld in §14 lid.1. 

5 Ongeacht of partijen zijn overeengekomen dat de Opdrachtnemer de aangetroffen 
verontreiniging zal verwijderen, heeft deze recht op kostenvergoeding en/of 
termijnverlenging met inachtneming van het bepaalde in §44 lid 1 sub a, wanneer de 
Werkzaamheden als gevolg van de aangetroffen verontreiniging worden vertraagd, 
behoudens het bepaalde in lid 6. 

6 Het in  lid 5 bedoelde recht van de Opdrachtnemer vervalt, als hij op of vóór het moment 
van totstandkoming van de Overeenkomst op de hoogte was of behoorde te zijn van de 
aanwezigheid van de in lid 4 bedoelde verontreiniging. 

                               Kader 2 

De informatie/data wordt zoveel mogelijk kaal (zonder interpretatie) verstrekt zodat 

opdrachtnemers er toe worden gedwongen de bodeminformatie zelf te interpreteren 

in het perspectief van de handelingen die zij er mee willen gaan uitvoeren. Dit is des 
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te meer belangrijk omdat in de praktijk veelvuldig is gebleken dat discussies 

ontstaan over de interpretatie van data (bijvoorbeeld de beoordeling van de 

kwaliteitsklasse van verontreinigde grond) en niet over de feitelijke data (het 

analysecertificaat) zelf. Zo is gebleken dat grond die op basis van een verkennend 

bodemonderzoek als klasse B is beoordeeld (een interpretatie) in de uitvoering op 

basis van een partijkeuring (met nauwkeuriger analysemethodes) als Niet 

Toepasbaar werd beoordeeld. Dit heeft in projecten tot claims geleid op basis van 

verschillen in interpretatie terwijl de feitelijke data (voor aanbesteding verzameld 

door OG en na aanbesteding door ON) elkaar niet tegenspraken.  

Opdrachtnemers mogen er conform de UAV-GC vanuit gaan dat door de 

opdrachtgever verstrekte data juist is, maar niet dat de informatie per definitie 

volledig is5. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van informatie ligt bij 

opdrachtnemer. We zien dat steeds meer opdrachtnemers zich al in de 

aanbestedingsfase laten adviseren door deskundige adviesbureaus.  

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de interpretatie van de milieuhygiënische 

kwaliteit van vrijkomende materialen die een bron is van (vermeende) afwijkingen. 

De praktijk wijst uit dat je nog zo veel bodemonderzoek kunt doen, maar toch bij 

het feitelijke ontgraven zaken tegen komt die redelijkerwijs niet werden verwacht.  

2.5 Contractbeheersing 

Contractbeheersing vindt plaats conform het kader Systeemgerichte 

Contractbeheersing (SCB), ook bij de niet-RWS opdrachtgevers. De opdrachtgever 

richt de aandacht met name op de risicovolle onderdelen van het contract. Met 

andere woorden, op die werkzaamheden die bij onjuiste uitvoering kunnen leiden 

tot grote gevolgen voor opdrachtgever inzake kosten, tijd, kwaliteit, imago en 

veiligheid. Een van die risicovolle onderdelen van projectuitvoering is de omgang 

met vrijkomende materialen zoals verontreinigde grond en bagger. Om SCB goed 

toe te kunnen passen is de juiste vakmanschap (kennis en ervaring) nodig. 

De contractbeheersing door de opdrachtgever wordt beschreven in een 

contractbeheersplan en uitgewerkt in een toetsplan en acceptatieplan. De 

toetsresultaten worden door opdrachtgever gebruikt om, als dat nodig wordt geacht, 

opdrachtnemer  haar plannen en werkwijze te laten verbeteren.  

Het PMP (Project Management Plan) is een plan op hoofdlijnen waarin de 

opdrachtnemer zijn kwaliteitssysteem beschrijft, en waarin wordt verwezen naar 

onderliggende plannen zoals het Plan van aanpak Vrijkomende Materialen. De  

uitvoering van keuringen om de kwaliteit van vrijkomende materialen te bepalen, 

komt meestal naar voren bij een procestoets op dit laatstgenoemde plan.   

Het toetsplan van de opdrachtgever omvat systeem-, proces, en producttoetsen. 

Gedurende de realisatie wordt gecontroleerd of volgens het PMP wordt gewerkt. Het 

PMP kan tijdens de realisatie worden aangepast als daartoe aanleiding is.  

Het acceptatieplan kan worden gebruikt voor het beheersen van grondrisico’s door 

het opnemen van een stoppunt voor de goedkeuring van een door opdrachtnemer 

voorgenomen handeling. Een voorbeeld van een situatie waarvoor dit zeer wenselijk 

is, is de ontgraving en bewerking van asbesthoudende grond. In een 

procesbeschrijving kan de opdrachtnemer aangeven hoe zij de te ontgraven grond 

                                                
5 Volledigheid is natuurlijk wel een eis als het zou gaan om bijvoorbeeld erkende bewijsmiddelen van de kwaliteit van 

een partij. Dit soort onderzoeken moeten geheel volgens de norm worden uitgevoerd. 
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gaat onderzoeken (mede met het oog op arbo), ontgraven en op locatie bewerken 

(zeven). De opdrachtgever moet dit eerst hebben goedgekeurd voordat de 

uitvoering verder kan, dit om te voorkomen dat de opdrachtgever, zoals in Elst is 

gebeurd, verantwoordelijk wordt gemaakt voor de gezondheid van werknemers van 

de opdrachtnemer. In het plan worden documenten benoemd die de opdrachtgever 

absoluut formeel wil hebben geaccepteerd voordat de uitvoering start.  

De manier waarop Rijkswaterstaat als opdrachtgever invulling geeft aan haar 

verantwoordelijkheid voor wetsconforme omgang met vrijkomende materialen is 

schematisch weergegeven in bijlage 2. Dit schema is onderdeel van de Richtlijn 

Areaalinformatie GWW-projecten (RAG) die weer is opgenomen in de Werkwijzer 

Aanleg en Onderhoud (WWAO) van Rijkswaterstaat. 

2.6 Samenvatting: belangrijkste aanbevelingen en conclusies 

In de planfase zijn de risico’s van het grondverzet door de maatregelen 

gekwantificeerd door ongewenste gebeurtenissen te identificeren, en daarvan kans 

en (mogelijk) gevolg in te schatten. De risico’s in de planfase werden vooral 

veroorzaakt door onzekerheid over de kwaliteit van het vrijkomende grond (en puin 

en bouwstoffen). Ook werden risico’s veroorzaakt door onzekerheden die voort zijn 

gekomen uit het veranderende beleid en bijbehorend juridisch (spelregel-)kader 

voor grondverzet (in het rapport van fase 1 van de evaluatie is hierop in meer detail 

ingegaan).   

Om te waarborgen dat het grondverzet en de afvoer van vrijkomende materialen 

(zoals grond en bagger) tijdens het uitvoeringstraject beheerst verloopt, is door   

RvR een bestemmingen-/inkoopstrategie gevolgd. In de planfase is onderzoek 

gedaan naar het voorkomen van bodemverontreiniging en fysische eigenschappen 

van grond en ander vrijkomend materiaal. Deze informatie is tijdens de 

aanbesteding met de potentiële opdrachtnemers gedeeld. Na de gunning is de 

opdrachtnemer door middel van het contract verantwoordelijk gemaakt voor de 

beheersing van de risico’s met betrekking tot de (wetsconforme en tijdige) 

bestemming van vrijkomende materialen. De omgang met vrijkomende materialen 

is conform de contracten voor rekening en risico van de opdrachtnemer. 

Contractmanagement en risicobeheersing wordt door de opdrachtgever ingevuld 

met behulp van SCB.   

Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de in dit hoofdstuk behandelde zaken 
zijn:   

- De veranderingen in de uitvoeringspraktijk naar aanleiding van de  
aanbestedingsstrategie ‘de markt tenzij’ zijn bij decentrale opdrachtgevers niet 

altijd zo voortvarend geïmplementeerd als bij de RWS-projecten in het 
programma We hebben gelukkig lopende de uitvoering van het programma wel 
een verbetering gezien.  

- Een inhoudelijke toets of de ter beschikking gestelde informatie toereikend is 

voor een goede prijs zonder onoverzienbare restrisico’s, is nog geen 
standaardprocedure. We adviseren dit onderdeel te laten uitmaken van de 
standaard procedure.  

- In annex XIII is meer aandacht nodig voor de status van de overhandigde 
informatie, met een onderscheid naar kale data en de interpretatie daarvan. Dit 
is een onderwerp dat in fase 3 van de evaluatie wordt onderzocht.  
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- Wet- en regelgeving wat betreft het hergebruik van vrijkomende materialen is 
complex. Het verdient aanbeveling dat opdrachtnemers zich al in de 
aanbestedingsfase laten adviseren door deskundigen (adviesbureaus). 

- In de vraagspecificatie-eisen moeten alleen kwaliteitseisen aan toe te passen 

grond worden genoemd als het gaat om verbijzondering van de eisen conform 
wet- en regelgeving.  

- De door de opdrachtnemer opgestelde ‘plannen van aanpak vrijkomende 
materialen’ laten vaak lang op zich wachten en zijn qua inhoud doorgaans 
oppervlakkig. Hierdoor kan de opdrachtgever en het kenniscluster Grond 
onvoldoende toetsen en proactief bijsturen om voorziene problemen af te 
wenden. Dit is des te belangrijker omdat iedere opdrachtgever op grond van 

wet- en regelgeving altijd aangesproken kan worden op de manier waarop haar 

opdrachtnemer zich van vrijkomende materialen (waaronder grond en bagger) 
ontdoet. We adviseren projectteams om er bij opdrachtnemers op aan te 
dringen deze plannen sneller en met het juiste informatieniveau op te stellen. 

- Rijkswaterstaat doet er verstandig aan om via SCB de nodige toetsmomenten in 
te bouwen om te kunnen borgen dat opdrachtnemers wetsconform en conform 
arbo-vereisten omgaan met grondverzet.   

In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van het verloop van het grondverzet in 

uitvoering. 
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3 Het realisatietraject 

3.1 Inleiding 

 

In hoofdstuk 2 is toegelicht waarom en hoe de bestemmingenstrategie bepalend is 

geweest voor de inhoud van de contractdocumenten, en of deze hebben 

gefaciliteerd bij het beheersen van risico’s of niet.  

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van cases (anekdotes uit projecten) ingegaan op 

ervaringen die de tijdens het realisatietraject zijn opgedaan. Daarbij ligt de focus 

uiteraard op ‘afwijkingen’ die hebben geleid tot extra kosten, al dan niet terecht bij 

ons neergelegd in de vorm van meerwerkverzoeken. De vraag die we ons steeds 

moeten stellen is: was dit te voorzien, is het nodig de werkwijze aan te passen om 

het te kunnen voorzien, en hoe kunnen we het risico beheersen? De in dit hoofdstuk 

besproken cases geven een beeld van de gang van zaken bij het uitvoeren van het 

grondverzet. De cases zijn (voor zover mogelijk6) gegroepeerd rond de drie door de 

RvR benoemde toprisico’s voor het uitvoeringstraject, te weten: 

1. De bodemkwaliteit wijkt chemisch en/of fysisch af van wat redelijkerwijs te 

verwachten was. 

2. Uitvoeringsknelpunten vanwege (aanvullende) eisen vanuit de omgeving en/of 

het bevoegd gezag.  

3. Uitvoeringstechnische knelpunten (bouwlogistiek, werkwegen, werktijden, 

bestemming niet tijdig beschikbaar) buiten verantwoordelijkheid van de 

opdrachtnemer. 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met relevante conclusies en aanbevelingen.    

3.2 Afwijkende bodemkwaliteit 

3.2.1 Algemeen 

Tijdens de aanbesteding wordt door opdrachtgever informatie aan inschrijvers 

verschaft over de bodemkwaliteit. In de praktijk is het zeer veelvuldig voorgekomen 

dat opdrachtnemers van mening zijn dat de informatie die bij de aanbesteding is 

verstrekt niet juist of onvolledig was omdat de feitelijk aangetroffen bodemsituatie 

bleek af te wijken van wat mocht worden verwacht. Dit kan betrekking hebben op 

de fysische eigenschappen en/of de chemische kwaliteit van het vrijkomende 

materiaal. Hieronder volgt een uiteenzetting van drie typen afwijkende 

bodemkwaliteit, geïllustreerd door zeven cases die zich hebben voorgedaan in de 

RvR-projecten. 

3.2.2 Puinbijmenging 

Kribverlagingen Waal 

Bij de verlaging van kribben in de Waal was, naar de mening van de 

opdrachtnemer, veel meer puin vrijgekomen dan op basis van de indicatieve 

                                                
6 In de praktijk is het onderscheid tussen de drie risico’s niet altijd heel scherp. Risico 2 en 3 
treden vaak op als gevolg van optreden van risico 1. 
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bodemonderzoeken kon worden verwacht. Dit heeft hem verplicht tot (kostbaar) 

zeven om de partij toepasbaar te maken voor de voorgenomen bestemming.  

De verwachte fysische kwaliteit heeft de opdrachtnemer gebaseerd op door hem 

getekende dwarsprofielen met gebruikmaking van boorbeschrijvingen uit het 

verkennend bodemonderzoek. De werkelijk aangetroffen bijmenging is door 

opdrachtnemer berekend op basis van gewicht in de beun van het schip. De 

onderbouwing in de door de opdrachtnemer aangeleverde verzoeken tot wijziging 

van het contract waren moeilijk navolgbaar en aan opdrachtnemer is een toelichting 

gevraagd. 

Bij de verlaging van de kribben kwamen vrij: zetsteen, een enkele decimeters dikke 

vlijlaag (merendeels steenslag), grond met wisselende maar relatief beperkte 

bijmenging, en onbekend materiaal waarop de boringen in het verkennende 

bodemonderzoek zijn gestaakt.  

Het kenniscluster Grond concludeerde dat er geen enkel verband leek te zijn tussen 

de verwachting op basis van de documenten die bij de aanbesteding zijn 

overhandigd aan de opdrachtnemer en de opgave van de daadwerkelijk 

aangetroffen hoeveelheid puin door de opdrachtnemer. Mogelijke oorzaken van de 

veel grotere hoeveelheid aangetroffen puin (in het schip) waren de bijmenging 

tijdens ontgraving (onmogelijk om gescheiden te ontgraven) van zetsteen en de 

vlijlaag onder de zetsteen. Ook was niet uit te sluiten dat zich aan de onderzijde van 

het te ontgraven bodempakket zeer grof puin bevond. In het in opdracht van de 

opdrachtgever uitgevoerde verkennend onderzoek was namelijk gebleken dat veel 

boringen moesten worden gestaakt wegens het aantreffen (met de handboor) van 

een ondoordringbare laag. De opdrachtnemer heeft aangegeven dat zij de 

bodemkwaliteit daaronder niet kende. De opdrachtgever was van mening dat het 

noodgedwongen staken van boringen een indicatie was van de aard van het 

materiaal op die diepte.  

Het kenniscluster Grond is van mening dat van opdrachtnemers mag worden 

verwacht dat zij de aangeboden informatie actief interpreteren. Wellicht heeft 

opdrachtnemer de mogelijkheid om gescheiden te ontgraven te positief beoordeeld. 

De kritische houding van RvR heeft tot een beperking van het meerwerk geleid dat 

uiteindelijk door de opdrachtgever is betaald.  

Baksteenfragmenten in project Deventer bij het Worpfront 

In het deelgebied Worpfront van de maatregel Deventer zijn baksteendeeltjes in de 

bodem aangetroffen. In dit project was ook sprake van een verdenking op 

aanwezigheid van NGE dus een noodzaak tot detectie vooraf. Het bleek dat de 

bijmenging in de bodem met puindeeltjes de NGE-detectie verstoorde. Toen een 

damwand moest worden geplaatst bleek heien om veiligheidsredenen niet 

acceptabel en moest de bodem metersdiep over het damwandtracé laagsgewijs en 

onder begeleiding van zowel een NGE-deskundige als milieukundige (i.v.m. asbest) 

en veiligheidskundige worden ontgraven. Dit had de nodige consequenties voor 

zowel de planning als de kosten. De opdrachtnemer heeft een fors meerwerkverzoek 

ingediend in verband met een vermeende afwijking (meer puin dan verwacht). 

Achteraf bleek op basis van een gedegen analyse door de opdrachtgever van de 

bodeminformatie die bij de aanbesteding al beschikbaar was dat een groot deel van 

de aanwezige hoeveelheid puin te voorzien was voor opdrachtnemer. 
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3.2.3 Afwijkende chemische samenstelling 

Project kribverlaging (1) 

In het project kribverlaging Waal claimde de opdrachtnemer meerkosten wegens 

afwijkende bodemkwaliteit. Door deze afwijking kon een deel van de vrijkomende 

grond niet naar de voorziene bestemmingslocatie omdat de kwaliteit niet meer 

voldeed. Er was ook sprake van meevallers (kwaliteit beter dan voorzien). Voor die 

onverwacht betere kwaliteit grond waren op het moment van vrijkomen geen of 

onvoldoende bestemmingen voorhanden. Dit heeft op twee fronten geleid tot extra 

kosten voor de opdrachtgever.  

De opdrachtnemer had in de aanbestedingsfase de beschikking over de rapporten 

van verkennende bodemonderzoeken waarin op basis van de gemeten gehaltes 

verontreinigingen door het adviesbureau de hergebruiksmogelijkheden (klasse VT, 

A, B en NT) zijn vastgesteld. Nu bleek in de praktijk dat een deel van de partijen 

schoner was dan verwacht (A in plaats van B) en een deel meer verontreinigd (B in 

plaats van A). Mogelijke oorzaken waren de verschillende onderzoeksmethodes in 

verkennende onderzoeken en partijkeuringen (zie kader 3), en de ‘standaard’ 

heterogeniteit van de bodem.  

In samenhang met het bovenstaande speelde ook hier de vraag wanneer sprake is 

van een afwijking. Als alleen feitelijke meetgegevens worden opgeleverd (gemeten 

gehaltes), dan staat de opdrachtnemer aan de lat voor de interpretatie ervan en de 

tekortkomingen daarbij. In dit geval zijn in het door de opdrachtgever aangeleverde 

onderzoeksrapport de gehaltes vertaald naar toepassingsmogelijkheden. Deze ‘extra 

service’ lijkt het de opdrachtnemer gemakkelijk te maken maar draagt het risico 

met zich mee dat hij niet meer zelf (als deskundige opdrachtnemer) kritisch kijkt 

naar de achterliggende data en de (voorlopige) beoordeling door opdrachtgever als 

uitgangspunt voor meerwerk beschouwd. Meerwerkverzoeken wat betreft 

afwijkende kwaliteit zijn moeilijker af te wijzen als de opdrachtgever of haar 

adviseurs de ruwe data al heeft geïnterpreteerd en vertaald naar 

toepassingsmogelijkheden. Bodem is heterogeen en geen enkele partij is identiek 

aan een andere. Maar als alleen boorstaten en de certificaten van analyses worden 

overhandigd? En onnodige interpretaties achterwege worden gelaten? Dat dwingt de 

opdrachtnemer tot een eigen interpretatie en van een deskundige opdrachtnemer 

mag worden verwacht dat hij tot op zekere hoogte met onzekerheden rekening 

houdt. De vanzelfsprekendheid om meerwerkverzoeken op basis van vermeende 

afwijkende bodemkwaliteit te honoreren valt daarmee deels weg. Ook kan in een 

‘annex informatie’ helderheid worden gegeven over de juistheid van data en de 

status van geïnterpreteerde gegevens.   
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Verschillende analysemethodes 

De lage gehaltes DDE7 die in de partijkeuringen (met de nauwkeurige analyses met lagere 

detectielimiet) zijn aangetroffen, lagen in de buurt van de grens tussen klassen A en B maar 

waren ook lager dan de detectielimiet in de verkennende bodemonderzoeken. DDE is daarom 

in het indicatieve onderzoek niet aangetroffen (< detectielimiet) maar zorgde bij de 

partijkeuringen (nauwkeuriger analyses) wel bij een deel van de partijen voor overschrijding 

van de klassengrens A-B en voor afkeuring (zie hieronder).  

Met partijkeuringen wordt uiteindelijk de ‘gemiddelde’ kwaliteit van een hoeveelheid grond 

vastgesteld. Voor verkennende bodemonderzoeken op basis van mengmonsters geldt dat in 

nog veel sterkere mate. Dit betekent dat bij steekproefsgewijze controles altijd kan blijken dat 

een deel van de partij toch weer anders is (soms beter en soms minder) dan de vastgestelde 

gemiddelde kwaliteit. Als dat leidt tot interventies, dan kan dat kostenconsequenties hebben 

voor OG.  

Daarbij speelt ook de afwijkende analysemethode een rol. Een partijkeuring is een officieel 

bewijsmiddel (volgens het Besluit bodemkwaliteit) en de analysemethode van het laboratorium 

is verfijnder en nauwkeuriger dan de methode die wordt gehanteerd bij een verkennend 

bodemonderzoek. In de maatregel kribverlaging Waal is gebleken dat de bij de partijkeuring in 

de vrijkomende grond aangetroffen lage gehaltes pesticiden (DDE) toch de klassengrens 

tussen A en B overschreden. Dit beperkte de toepassingsmogelijkheden van de grond. De 

aangetroffen lage gehaltes DDE waren lager dan de detectielimiet die in de minder 

nauwkeurige verkennende bodemonderzoeken zijn gehanteerd. Logisch dat door ON werd 

verondersteld dat de vrijkomende grond geen DDE zou bevatten, en een verrassing toen bleek 

dat de lage gehaltes (die wel boven de norm lagen) de hergebruikmogelijkheden toch 

beperkten.  

Een dergelijke afwijking kan, als het leidt tot afkeuring van partijen grond, al snel leiden tot 

een kostenoverschrijding van meerdere tonnen euro’s. 

                  Kader 3 

 

Project kribverlaging (2) 

In dit project was een (beperkt) deel van het te ontgraven gebied niet vooraf 

onderzocht. Voor het grote naastgelegen (en eveneens te ontgraven) gebied is een 

bodemkwaliteitskaart opgesteld waaruit bleek dat de bodem daar slechts in 

beperkte mate verontreinigd was. Het bewuste ontbrekende deel was uitgesloten 

van de kaart, in veel gevallen gebeurt dat omdat er sprake is van een lokale 

bodemverontreiniging. Bij ontgraving bleek hier inderdaad sprake van een (lokale) 

bodemverontreiniging. De opdrachtnemer was van mening dat de kwaliteit afweek 

van wat hij had mogen verwachten (geen informatie beschikbaar, dus schoon). 

Waar heeft de opdrachtnemer in deze situatie recht op? Had in annex XIII ook 

moeten worden ingegaan op informatie die niet beschikbaar was? En uiteraard 

kunnen we ons ook de vraag stellen: waarom was van dit ontbrekende deel geen 

bodeminformatie aangeleverd? Wisten we dat daar een puntbron zat? Was deze 

kennisleemte meer expliciet medegedeeld dan was in ieder geval veel discussie 

voorkomen. 

                                                
7 Dichlorodiphenyldichloroethyleen en DDD zijn chemische stoffen, verwant met DDT. DDE is 

een afbraakproduct van DDT, een bestrijdingsmiddel. 
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De kribverlaging in uitvoering 

Munnikenland: partijkeuring versus bodemkwaliteitskaart 

Bij de aanbesteding was een vastgestelde bodemkwaliteitskaart beschikbaar op 

basis waarvan grond binnen het projectgebied kon worden hergebruikt zonder 

verdere keuringen. Een beperkt deel van de grond zou worden hergebruikt en een 

groter deel afgevoerd voor hergebruik buiten het project. Omdat de 

bodemkwaliteitskaart hiervoor geen bruikbaar bewijsmiddel was, zijn door 

opdrachtnemer meer dan 100 partijkeuringen uitgevoerd. Daaruit bleek dat een 

klein deel van de vrijkomende grond NT (niet-toepasbaar) was. De 

bodemkwaliteitskaart, gebaseerd op zowel waterbodem- als landbodemnormen,  

suggereerde op het eerste gezicht een (gemiddelde) kwaliteit klasse B, maar uit de 

bij de kaart behorende ‘statistiek’ kon worden geconcludeerd dat een beperkt 

percentage van de grond bij afzonderlijke partijkeuringen klasse NT zou kunnen 

zijn, uitgaande van landbodemnormen. Conclusie: de bevindingen van de aannemer 

(partijkeuringen) pasten goed bij de bij de aanbesteding beschikbare stukken (de 

kaart). Desondanks was de opdrachtnemer van mening dat sprake was van een 

‘afwijking’ welke voor vergoeding in aanmerking kwam. Het standpunt van RvR was 

uiteraard dat alleen echte afwijkingen voor verrekening in aanmerking zouden 

komen, en dat de statistische data behorend bij de kaart daarbij een goed 

uitgangspunt was. Opdrachtnemer heeft op basis van het totaalplaatje moeten 

aantonen dat de ‘overall-kwaliteit’ tegenviel.  

3.2.4 Afwijkende fysische samenstelling 

Gehalte organische stof 

In de maatregel Noordwaard is in de planfase milieukundig onderzoek uitgevoerd 

waarbij de grond is geclassificeerd volgens NEN 51048. Volgens deze norm is tot 

15% bijmenging met organische stof sprake van (in dit geval klei met) humeuze 

                                                
8 De NEN 5104 is de norm voor de classificatie van grond (landbodem). 
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bijmenging. Opdrachtnemer concludeerde uit het onderzoek dat sprake is van klei 

(met dus de nodige  bijmenging van organisch materiaal).  

In de uitvoering is de RAW-systematiek gehanteerd bij de beoordeling van de 

vrijgekomen grond. Deze classificeerde de grond als ‘bosgrond’. Klei als bouwstof 

mag namelijk maximaal 5% organische stof als bijmenging bevatten. Dit betekende 

dat voor de grond een andere bestemming moest worden gezocht, met de nodige 

kostenconsequenties. De opdrachtnemer had kunnen weten hoe de grond volgens 

de beschrijving uit het milieuonderzoek zou worden geclassificeerd in de RAW-

systematiek. RvR is er vanuit gegaan dat van een deskundige opdrachtnemer mag 

worden verwacht dat hij kale data (want dat is een boorbeschrijving) correct 

interpreteert, dus is er geen reden voor kostenvergoeding. 

Erosiebestendigheid klei in project Zwolle  

In het project Dijkteruglegging Westenholte (hierna DWH) komt klei vrij. Deze klei 

is in de aanbestedingsfase chemisch onderzocht waarbij ook aandacht is besteed 

aan het gehalte lutum en organische stof. Voor de bouw van de nieuwe dijk was 

erosiebestendige klei klasse 1 (hierna: E1) nodig. Op basis van de beschikbaar 

gestelde informatie tijdens de aanbestedingsfase zou 88% van de benodigde klei 

(130.000 m3) in het projectgebied voorradig moeten zijn. Echter tijdens de 

uitvoering is het kleitekort opgelopen van 12% tot 75%. Dit werd enerzijds 

veroorzaakt doordat de aanwezige klei onvoldoende erosiebestendig bleek. 

Anderzijds zat er nog een hoeveelheid E 1 anoxische klei in de bodem in de 

Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden maar deze kon niet tijdig (in verband met 

natuurwetgeving) worden ontgraven om (na rijping) nog toe te kunnen passen in de 

nieuwe dijk. Via contractwijziging is met de opdrachtnemer overeengekomen om het 

tekort aan E1 klei van buiten het projectgebied aan te voeren zodat de nieuwe dijk 

op tijd gereed zou zijn. Dat betekende –naast de aankoop van geschikte klei- ook 

dubbele transportbewegingen en overslag hetgeen dus extra kosten tot gevolg had. 

In deze casus is gebleken dat de boorbeschrijvingen in verkennende 

milieuhygiënische bodemonderzoeken relevante beperkingen hebben voor een 

goede interpretatie van de erosiebestendigheid van vrijkomende klei. 

Milieuhygiënische onderzoeken zijn hiervoor ook niet bedoeld maar worden in de 

praktijk toch gebruikt voor een beoordeling van de fysische eigenschappen van 

grond, zoals erosiebestendigheid. Ook is een constatering dat de opdrachtgever in 

de pré-contractuele fase klei-classificatieonderzoek heeft laten uitvoeren door een 

bureau dat gespecialiseerd is in kleionderzoek voor de keramische industrie. 

Hierdoor waren de onderzoeksresultaten ook niet direct te vertalen naar de 

erosiebestendigheidsklassen. Verder heeft de opdrachtnemer tijdens de  uitvoering 

te lang gewacht met de uitvoering van aanvullend bodemonderzoek naar de 

kleikwaliteit, zodat er binnen de uitvoeringsplanning (mede door de knellende 

natuurwetgeving) geen tijd meer beschikbaar was voor voldoende rijping van de 

nog vrijkomende klei.  

3.2.5 Conclusies afwijkende kwaliteit 

In de praktijk blijkt de vermeende afwijkende kwaliteit van vrijkomende (bodem-

)materialen een belangrijke bron te zijn voor meerwerkverzoeken van 

opdrachtnemers. De markt heeft zijn plannen (en inschrijfprijs) gebaseerd op de 

informatie die bij de aanbesteding aan hen is overhandigd. Als in de aanneemsom 
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rekening wordt gehouden met teveel mogelijke afwijkingen in de bodemkwaliteit (in 

negatieve zin) dan is dit uit oogpunt van de concurrentiepositie mogelijk risicovol.  

 
Casus Bakenhof Combinatie 

Er is betrekkelijk weinig jurisprudentie inzake geschillen over ‘afwijkende bodemkwaliteit’. In 
een zaak van het aannemingsbedrijf Oldenkamp en GMB Infra tegen de Staat was ook de 
‘afwijkende bodemkwaliteit’ in het geding. De Raad van Arbitrage heeft het volgende 
geoordeeld:  

- de combinatie mocht verwachtingen ontlenen aan de overgelegde gegevens omtrent de 
grondbalans, immers zonder die gegevens kon de Combinatie bezwaarlijk overgaan tot het 
calculeren van verrekenprijzen; 

- in deze zaak komt daarom in beginsel aan de Combinatie een bijbetaling toe, voor zover 
die afwijking van zodanige aard is dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor 
rekening van de Combinatie dienen te komen. Er is namelijk evident een ‘verschil in de 
toestand’ als bedoeld in par. 29-3 UAV (in de UAV-GC is dit op hoofdlijnen vergelijkbaar); 

- de  Combinatie had als deskundig aanneemster kunnen en dienen te weten dat ontgraving 
in en naast een rivierbedding onzekerheden en verrassingen met zich zou kunnen 
meebrengen; in casu  behorende tot een te aanvaarden ondernemersrisico; 

- in deze zaak is de helft van de kosten toegewezen. 
                               Kader 4 

 

Afwijkende (bodem-)kwaliteit kan de volgende gevolgen hebben:  

- de  constructieve toepasbaarheid kan in het geding komen als de civieltechnische 

kwaliteit niet voldoet (erosiebestendigheid, draagkracht); 

- de marktwaarde van overtollige grond neemt af, en de positieve waarde kan 

omslaan naar kosten van afvoer naar een stortplaats met bijbehorende 

acceptatiekosten;  

- het vrijkomende bodemmateriaal moet eerst (op locatie of elders) worden 

bewerkt (zeven, handpicking) voordat het kan worden toegepast, en deze 

bewerking vergt extra uitvoeringstijd en brengt de nodige kosten met zich mee; 

- de handling van het materiaal vereist zwaardere (en kostbare) 

veiligheidsmaatregelen (asbest!) en meer onderzoek om gezondheidsrisico’s te 

kunnen vaststellen (respirabele asbestvezels); 

- de voorgenomen bestemming voor het (bodem)materiaal is niet meer haalbaar 

omdat de kwaliteit niet meer aan de eisen voor de desbetreffende bestemming 

voldoet, of omdat de voorgenomen bestemmingslocatie niet tijdig beschikbaar is 

(zie ook paragraaf 3.3).  

Wat betreft het item 'afwijkende kwaliteit' vatten we de conclusies en aanbevelingen 
als volgt samen: 

- Het traditionele verkennend bodemonderzoek is in de praktijk onvoldoende 
gebleken voor een goede beoordeling van met name de fysische samenstelling 

van het vrijkomende materiaal. De aanwezigheid van puinbijmenging en grotere 
fragmenten alsmede de mogelijkheid om lagen gescheiden te ontgraven en 
materiaal te hergebruiken worden regelmatig verkeerd ingeschat. Daarom 
bevelen we aan om vaker te beoordelen of risicogestuurd aanvullend onderzoek 
zinvol is.  

- Er is meer aandacht nodig voor de aanpak van bodemmateriaal dat is vermengd 
met baksteendeeltjes. Ten onrechte wordt dit materiaal te snel als 

asbestverdacht beschouwd, wat tot onnodige onderzoekskosten kan leiden. We 
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bevelen aan om in dit soort situaties tijdig met vooroverleg met het bevoegd 
gezag af te stemmen hoe hiermee op pragmatische wijze moet worden 
omgegaan.  

- Zoals al eerder betoogd, is aandacht gewenst voor de interpretatie (in 

rapporten) van data die in een onderzoek is verzameld. Deze interpretatie is 
afhankelijk van de handeling met het bodemmateriaal en de voorgenomen wijze 
van hergebruik. Partijkeuringen kunnen andere resultaten geven dan verwacht 
op basis van een verkennend bodemonderzoek.  

- Claims voor meerwerk als gevolg van ‘afwijkingen’ worden alleen ingediend als 
de kwaliteit tegenvalt. De bodem is echter heterogeen wat betekent dat de 
kwaliteit van partijen grond ook kan meevallen waardoor de 

hergebruiksmogelijkheden (en dus de ‘waarde’) toenemen. De statistiek bij 

bodemkwaliteitskaarten geeft een meer genuanceerde verwachting van de 
kwaliteit van grond dan verkennende bodemonderzoeken. Als tegenvallers 
worden vergoed, waarom dan niet verrekenen met meevallers? Onze 
aanbeveling is om, in ieder geval als opdrachtnemers tegenvallers melden, ook 
na te gaan of deze niet kunnen worden weggestreept tegen meevallers. 

- De methodiek van beschrijving van de samenstelling van bodemlagen 

(grondsoort, mate van bijmenging, aanwezigheid van humus) in een 
verkennend milieukundig bodemonderzoek wringt regelmatig met de wijze 
waarop geotechnici bodemeigenschappen beschrijven. Een goed voorbeeld is de 
erosiebestendigheid van (vrijkomende) klei die vaak wordt ingeschat op basis 
van boorstaten bij milieukundig onderzoek. In de aanbestedingsfase en bij de 
beoordeling van grondstromenplannen van aannemers is hiervoor meer 

aandacht nodig.  

3.3 Uitvoeringsknelpunten vanwege extra eisen uit omgeving en bevoegd 

gezag 

3.3.1 Algemeen 

In de praktijk is gebleken dat bodem gerelateerde wetgeving onderhevig is aan 

wijzigingen en dat met name relevante delen van het Besluit bodemkwaliteit, het 

kader voor de toepassing van (vrijgekomen) grond, op verschillende manieren kan 

worden uitgelegd en ook wordt uitgelegd. Discussies daarover vergen veel tijd 

waardoor de planning onder druk kan komen te staan. Voorbeelden van 

discussiepunten zijn geweest: de grootte van partijen voor keuringen, de wijze van 

bemonstering (bijvoorbeeld het vrijkomende materiaal bij kribverlagingen) en de 

interpretatie van mogelijkheden van hergebruik van bodemmateriaal. Wat dat 

laatste betreft is een mooi voorbeeld de ‘op en nabij’-regel uit het Bbk. Deze regel 

maakt het mogelijk een uitzondering te maken op de onderzoeksplicht bij 

hergebruik van grond in de nabijheid van de plaats van vrijkomen. Er moet dan 

sprake zijn van hergebruik in de directe nabijheid, onder dezelfde condities (als 

waar de grond zat voor ontgraving) en zonder bewerking. Deze drie criteria kunnen 

verschillend worden geïnterpreteerd en dat is in het programma Ruimte voor de 

Rivier dan ook meerdere keren voorgekomen. Op het eerste gezicht een 

onbeduidende regel maar wel een die in de praktijk mogelijkheden biedt voor 

kostenbesparingen en tijdswinst. Onze ervaring is dat opdrachtnemers niet altijd 

bekend zijn met de juiste toepassing van deze regel. Bevoegde gezagen zijn vaak 

terughoudend bij de toepassing ervan. Tijdige en effectieve communicatie met de 

omgeving hierover is essentieel in de acceptatie van het hergebruik van 

bodemmateriaal dat niet schoon is (maar ook geen risico’s met zich mee brengt). 

Een mooi voorbeeld is het gebruik van de term ‘thermisch gereinigde grond’ voor 
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materiaal dat vrijwel schoon is. ‘Thermisch’ en ‘gereinigd’ zijn beladen termen die bij 

een niet-deskundige al gauw tot vragen leiden. Hieronder is op 9 thema’s in 12 

cases beschreven wat onze ervaringen zijn t.a.v. uitvoeringsknelpunten vanwege 

extra eisen uit de omgeving en bevoegde gezagen. 

3.3.2 Arbo-gerelateerde kwesties 

Steenfabriek Elst  

Bij de rivierverruiming te Elst moest een deel van het terrein van een voormalige 

steenfabriek worden ontgraven. Uit verkennend bodemonderzoek bleek dat de 

bodem zeer heterogeen was verontreinigd: vrachtwagenladingen met oorlogspuin 

met mogelijk verschillende herkomst zijn in het verleden gebruikt om lagere 

terreingedeelten op te vullen. Het aangetroffen asbest bevond zich binnen de 

contour van de verontreiniging en het bevoegd gezag Wbb stemde daarom in met 

het saneringsplan, ondanks het feit dat de omvang van de asbestverontreiniging en 

verschijningsvorm van het asbest (wel of niet hechtgebonden) niet ‘nader’ (zoals de 

norm voorschrijft) waren onderzocht.  

De opdrachtnemer was van plan om alle graafwerkzaamheden onder de zwaarste 

veiligheidsklasse (T1) te laten uitvoeren omdat de bodem dermate verontreinigd 

was dat toch nooit was uit te sluiten dat risicovolle asbestnesten zouden worden 

aangetroffen, hoe goed het onderzoek in de planfase ook was uitgevoerd. Het 

bevoegde gezag Wbb besteedde in de beschikking op het saneringsplan geen 

aandacht aan het arbo-aspect (dit behoort ook niet in eerste instantie tot zijn taak). 

Dit wekte bij de opdrachtnemer de verwachting dat zijn aanpak akkoord was. In het 

V&G-plan9 dat kort voor de uitvoering door opdrachtnemer was opgesteld werd 

aangegeven dat in principe onder de zwaarste veiligheidsmaatregelen zou worden 

gewerkt, maar dat daarvan kan worden afgeweken als de situatie dat op dat 

moment toeliet. Hoe dit op de bouwplaats zou worden beoordeeld werd niet 

vermeld. 

In de uitvoering heeft SZW (voormalige Arbeidsinspectie) gehandhaafd en 

uiteindelijk het werk stilgelegd. Zij waren van mening dat de toegepaste werkwijze 

van ontgraven en zeven onverantwoord was, want alle veiligheidsmaatregelen 

waren onnodig belastend voor het personeel. Met veel en dus duur extra onderzoek 

(het al uitgevoerde zou niet aan de normen voldoen) zou eerst moeten worden 

aangetoond dat integraal gebruik van deze zware veiligheidsmaatregelen inderdaad 

de enige verstandige aanpak was. De zeefinstallatie aanpassen was niet mogelijk en 

de vrijgekomen materialen ongezeefd afvoeren was erg duur.  

Dit vormde een reden tot het opleggen (door handhaving SZW) van een eis aan 

opdrachtnemer tot de uitvoering van een aanvullend bodemonderzoek ‘volgens de 

norm of gelijkwaardig’. Dit onderzoek moest de vraag beantwoorden of permanent 

zware (en dus voor het personeel belastende) veiligheidsmaatregelen treffen bij het 

graven inderdaad onvermijdelijk was. Tevens moest het antwoord geven op de 

vraag of de gehanteerde wijze van zeven verantwoord was (als de bodem 

nauwelijks fijne asbestvezels bevatte die konden vrijkomen), en of de hoeveelheid 

risicovolle grond bij het graven gescheiden kon worden van de grond die wel 

verantwoord kon worden gezeefd, zodat kosten konden worden bespaard.  

                                                
9 Veiligheids & Gezondheidsplan, wordt door ON kort voor de uitvoering opgesteld. 
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Zeefinstallatie aan het werk in Elst  

Hierop is een periode gevolgd waarin door RWS (opdrachtgever) tegen de opgelegde 

eisen bezwaar is aangetekend, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het intrekken 

door SZW van enkele van hun eisen. Uiteindelijk heeft deze casus geleid tot het 

oordeel van SZW dat opdrachtgevers ook bij aanbestedingen op basis van 

geïntegreerde contracten eindverantwoordelijk blijven voor een uitvoering op basis 

van alle wettelijke arbo-eisen.  

Het in de planfase uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek en de 

opdrachtnemer vervolgens verantwoordelijk maken voor het verzorgen van ‘alle 

noodzakelijke vergunningen’ en de daarbij behorende onderzoeken en procedures 

ontslaat de opdrachtgever dus niet van de eindverantwoordelijkheid.   

Uiteindelijk heeft deze kwestie geleid tot stilstand van het werk gedurende 

maanden. De kosten zijn enorm toegenomen door: extra bodemonderzoek, 

juridische ondersteuning, extra kosten zeven, extra kosten afvoer vrijgekomen 

materialen, en de inspanningen van medewerkers van Rijkswaterstaat en 

opdrachtnemer.  

Rijkswaterstaat is als opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de arbotechnisch 

verantwoorde uitvoering van werkzaamheden die in (ook indirecte) opdracht van 

Rijkswaterstaat worden uitgevoerd. Naar mening van SZW zal Rijkswaterstaat zich 

er actief van moeten vergewissen dat opdrachtnemer in de uitvoeringsfase aan alle 

verplichtingen voldoet. Daarmee stelt SZW als het ware dat RWS als opdrachtgever  

naleving van de wet door haar opdrachtnemer moet handhaven (zie ook bijlage 2). 

Conclusies die we trekken uit deze kwestie zijn: 

- In de planfase moeten we ook aandacht besteden aan bodemkwaliteit in relatie 

tot  veiligheid & gezondheid in de uitvoering van het werk.   

- Dat in het rapport van een verkennend bodemonderzoek wordt vermeld dat het 

onderzoek volgens de norm is uitgevoerd, is nog geen garantie dat dit ook zo 

is. Zelfs als dat wel zo is dan is er nog veel ruimte voor verschillen in 



Pagina 30 van 65 

Evaluatie Grond | 1 november 2016 

  

 

interpretaties tussen bevoegd gezag en de opdrachtnemer/opdrachtgever over 

mogelijk hergebruik van grond, en arbo-aspecten etc.   

- In complexe bodemsituaties is het noodzakelijk om in een annex XIII de nodige 

aandacht te besteden aan de samenhang tussen alle uitgevoerde onderzoeken, 

doelen, de gehanteerde strategieën en protocollen, alsmede afwijkingen daarop 

met  de reden daarvoor, en nog resterende kennisleemtes. Als deze ‘grote lijn’ 

onduidelijk is dan verhoogt dit het risico op kostbare en slepende procedures. 

- Van de opdrachtnemer moet worden geëist dat hij een Plan van Aanpak (PvA) 

vrijkomende materialen opstelt. Voor dit PvA zal een verplichte inhoudsopgave 

moeten worden meegegeven. Ook is het noodzakelijk om arbo-gerelateerde 

zaken in dit plan te betrekken. 

- Opdrachtnemers (RWS en ook de decentrale opdrachtgevers) moeten in de 

realisatiefase nadrukkelijke betrokkenheid claimen bij het opstellen van een 

gedegen PvA vrijkomende materialen of een V&G-plan claimen door in de SCB 

stoppunten in te bouwen voor een producttoets op deze stukken. De 

opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering voordat RWS de plannen 

heeft ingezien en goedgekeurd.   

-  Wet- en regelgeving kan de toepassing van de RWS-werkwijze onder druk 

zetten en belemmeren. Arbo is bij uitstek een aspect dat in de uitvoering 

dagelijks aandacht vereist. Maar een opdrachtgever op afstand (en dat is 

conform de SCB-werkwijze) kan niet zo dicht op het werk zitten dat zij daarop 

directe en blijvende invloed kan uitoefenen. Vandaar dat wij ervoor pleiten dat 

opdrachtgevers met de uitvoering van toetsen ook nadrukkelijk toezien op de 

naleving van arbo-voorschriften.  

3.3.3 Aanvullende bescherming waterwinning in rivierengebied 

Herinrichting van een zandwinput: oxische en anoxische grond 

De maatregelen bij Zwolle bestaan o.a. uit ontgrondingen in Westenholte (hierna 

DWH) en van de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (SOB) in combinatie met de 

aanleg van een nieuwe primaire waterkering in DWH en de opvulling van een 

voormalige zandwinput in SOB. De put ligt binnen de grenzen van een 

grondwaterbeschermingsgebied en dit betekende dat er een ontheffing op grond 

van de Omgevingsverordening Overijssel nodig was om de put te mogen opvullen. 

Vanuit de verordening zijn al strenge eisen opgelegd aan de kwaliteit van 

bodemmateriaal waarmee de put mag worden gevuld. Daarenboven zijn indertijd 

aanvullende eisen en randvoorwaarden bestuurlijk vastgesteld om de 

drinkwaterwinning binnen het grondwaterbeschermingsgebied veilig te stellen. Deze 

eisen zijn vastgelegd in een protocol voor kwaliteitsborging (2010), dat een bindend 

contractdocument was en onderdeel van de ontheffing Omgevingsverordening 

Overijssel. 

Het deel van de zandwinplas dat permanent onder water stond (en dus zuurstofarm 

is) mocht alleen worden gevuld met anoxische grond, die dus onder vergelijkbare 

condities is ontgraven. Het bovenste deel van de put (waar meer zuurstof in de 

grond aanwezig is) mocht zowel met oxische als anoxische grond gevuld worden. 

Dit stelde hoge eisen aan de uitvoeringswijze en de logistiek. Bijkomend probleem 

was de verwachte grote (maar nog niet berekende) zetting van het opvulmateriaal 
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in de put waardoor materiaal dat als oxisch is aangebracht na verloop van tijd onder 

anoxische omstandigheden terecht kan komen.  

De zware eisen aan de vulgrond heeft tot de nodige uitvoeringsproblemen geleid 

omdat een deel van de vrijkomende anoxische grond niet de gewenste fysische 

eigenschappen had (er bleek onverwacht veel veen vrij te komen in plaats van klei) 

en de put daarmee niet kon en mocht worden gevuld. Zie verder ook paragraaf 

3.4.3. Daarnaast is er in de beginfase van het project DWH door de opdrachtnemer 

anoxisch zand toegepast in het cunet van de nieuwe dijk zodat dit niet meer 

beschikbaar was voor het vullen van de put.  

De opdrachtnemer heeft lopende de uitvoering conform het protocol bij de 

opdrachtgever gemeld dat hij een tekort aan anoxische grond (ca. 6%) had om de 

put SOB conform protocol te kunnen vullen. Aanpassing van het inrichtingsplan 

(minder aanvulling) was een onbespreekbaar alternatief voor de provincie, het 

bevoegd gezag. Dit gold ook voor de aanvoer van anoxische grond van buiten het 

projectgebied. Dit was op grond van de Omgevingsverordening Overijssel niet 

toegestaan. 

Inmiddels waren sinds de ontheffing (2010) bij deskundigen van Deltares de 

inzichten over de mobilisatie en vastlegging van zware metalen en arseen in 

wisselende omstandigheden (van oxisch naar anoxisch en omgekeerd) sterk 

vergroot, door jarenlang wetenschappelijk onderzoek en monitoring. Na het door de 

opdrachtnemer gesignaleerde tekort aan anoxische grond heeft RWS door Deltares 

laten onderzoeken in hoeverre het tekort aan anoxische grond opgevangen kon 

worden door toepassing van oxische grond. Ten behoeve van dit onderzoek is 

aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd om de voor het onderzoek benodigde 

bodemparameters te kunnen verzamelen.  

Uit nieuwe modelberekeningen door Deltares (2015) is gebleken dat de in 2010 

gestelde eisen en randvoorwaarden onnodig streng en beperkend waren en de 

effecten van de uitloging van stoffen uit de vulgrond op de grondwaterkwaliteit 

verwaarloosbaar klein zijn. Dit geldt zeker voor de zware metalen. De uitloging van 

arseen is kritischer, maar blijft ter plaatse van de waterwinning nog ruimschoots 

onder de wettelijke normen.   

Om eventuele restrisico’s te beheersen is op advies van Deltares voorgesteld om 

een geohydrologische isolatie aan te brengen in de put. Deze is uitgevoerd in de 

vorm van een doorgaande kleikoffer tussen de putbodem en de nieuwe geulbodem. 

Deze maatregel is te kwalificeren als een voorzorgsmaatregel. 

De discussie over de aanpassing van deze eisen heeft meer dan een jaar in beslag 

genomen. In december 2015 is door het bevoegde gezag een nieuwe ontheffing 

Omgevingsverordening Overijssel verleend. Op grond daarvan mocht er slechts een 

gelimiteerde hoeveelheid gebiedseigen oxische grond in de put toegepast worden 

om het tekort aan gebiedseigen anoxische grond (6%) te compenseren. De 

waarneming is dat het bevoegde gezag -ondanks voortschrijdende 

wetenschappelijke kennis-  nauwelijks versoepeling in de vergunningsvoorwaarden 

toestond en een onredelijke en onevenredig zware garantie afdwingt als het gaat 

om het veilig stellen van de waterwinning.   

Kort na de verlening van de ontheffing Omgevingsverordening heeft de aannemer 

gemeld dat  het tekort aan anoxische grond door nieuwe tegenvallers in de bodem 

fors groter is geworden (15%) zodat de gelimiteerde hoeveelheid oxische grond 

moest worden gewijzigd. In mei 2016 is er weer een nieuwe ontheffing aangevraagd 
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en verleend er vanuit gaande dat 20% van het anoxische volume van de put SOB 

opgevuld mocht worden met gebiedseigen oxische grond. Daarmee werd voor 

opdrachtnemer een werkbare situatie gecreëerd.   

3.3.4 Keuringen toegepaste grond 

Keuring van grond in terpen: project Noordwaard 

De terpen in de Noordwaard (Biesbosch) zijn opgebouwd uit verschillende 

deelpartijen grond die allen afkomstig zijn uit de directe omgeving en tot dezelfde 

bodemkwaliteitszone behoren. Deze deelpartijen zijn naast en op elkaar toegepast. 

De toepassing van de in dit project vrijkomende grond in de terpen geschiedt met 

de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel. Uit deze kaart bleek dat hier, net zoals in 

de meeste andere situaties, sprake was van een heterogene bodem en dat niet was 

uit te sluiten dat een individueel monster, of een individuele kleine deelpartij, 

minder schoon zou zijn dan de ‘gemiddelde gehaltes’ waarmee de 

bodemkwaliteitskaart de bodemkwaliteit beschreef. Er zijn afspraken gemaakt 

tussen opdrachtgever en de eigenaren van de terpen over de keuring van de grond 

na het aanbrengen. Dat zou gebeuren via verkennende bodemonderzoeken. Dit zijn 

afspraken tussen private partijen. 

Na de aanleg van de terpen zijn door Handhaving indicatieve metingen gedaan met 

een XRF, een instrument dat gebruikt wordt voor kartering en screening maar 

onvoldoende nauwkeurig is om als ‘bewijsmiddel’ te dienen. Op grond van de 

meetresultaten vermoedt handhaving dat er plaatselijk sprake is van te hoge 

gehaltes zware metalen. 

Het bevoegde gezag voor de toepassing van de grond eiste vervolgens, op basis van 

enkele geconstateerde afwijkingen, dat aanvullend op de bodemkwaliteitskaart 

(bkk) als wettelijk bewijsmiddel partijkeuringen per 2.000 ton diende te worden 

uitgevoerd op de al aangebrachte grond in de terpen. Dit omdat naar hun mening 

het aanbrengen van grond uit verschillende delen van het gebied waarvoor de 

bodemkwaliteitskaart is opgesteld moet worden beschouwd als een ‘samenvoeging’ 

van deelpartijen. Op basis van het Bbk zijn extra keuringen in de vorm van 

partijkeuringen niet af te dwingen, de kaart is namelijk voldoende bewijsmiddel. De 

private afspraak tussen opdrachtgever en eigenaar van de terp om partijkeuringen 

te doen is door de gemeente/omgevingsdienst aangegrepen om nog kostbaarder 

onderzoek af te dwingen.    

Onze conclusie is dat goede afstemming vooraf met bevoegde gezag discussies 

tijdens de uitvoering kunnen helpen voorkomen. Wij bevelen dan ook van harte aan 

om deze afstemming via vooroverleg onderdeel te maken van een goede 

voorbereiding.  

3.3.5 Gebruik van alternatieve materialen 

In de maatregel Overdiepse Polder heeft opdrachtnemer thermisch gereinigde grond 

(hierna: TGG) toegepast in de fundatie van de boerderijterpen die tegen de nieuwe 

waterkering zijn aangelegd. Ook is TGG  in de fundatie van de nieuwe dijk 

toegepast. Op de TGG onder de terpen is een ca. 3 m dikke laag zand aangebracht. 

Hierin zijn de (gier)kelders onder de bedrijfsgebouwen aangebracht. De toepassing 

van TGG in deze RvR-maatregel is algemeen geaccepteerd door de 

belanghebbenden. 
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Toepassing van TGG onder de boerderijterpen in Overdiepse Polder 

In de maatregel Noordwaard is ook TGG toegepast als kernmateriaal in de kades ter 

bescherming van kleine polders binnen het maatregelgebied en onder wegen. De 

kades hebben niet de status van primaire waterkering. Het kernmateriaal in de 

kades is afgedekt met een erosiebestendige kleilaag. Deze toepassing heeft de 

goedkeuring gekregen van de eindbeheerder. 

Voor de nieuwe woonterpen in de maatregel Noordwaard was in de pré-contractuele 

fase voorzien dat  deze zouden worden aangelegd met gebiedseigen grond klasse 

Industrie. Opdrachtnemer heeft na gunning voorgesteld om niet alleen agrarische 

terpen maar ook woonterpen deels aan te leggen met TGG, voorzien van een 0,5 m 

dikke afdeklaag met gebiedseigen grond. Dit heeft veel commotie veroorzaakt onder 

de bewoners en bij de gemeentelijke overheid. Ook de toekomstige bewoners van 

de agrarische terpen voegden zich bij de bezwaarden. Er werd aanvankelijk geëist 

dat er alleen gebiedseigen schone grond zou worden toegepast, later werd 

toepassing van klasse Industrie grond in de terpen ook acceptabel bevonden als het 

maar geen TGG zou zijn. Het feit dat TGG een bewerkt bodemmateriaal is dat qua 

kleur sterk afwijkt van normale bodem en moeilijk doorwortelbaar zou zijn voor 

gewassen en erfbeplanting waren bepalend voor de bezwaren. Daarbij komt dat een 

wat ongelukkige omgevingscommunicatie niet heeft bijgedragen tot afzwakking van 

de bezwaren, zo gebruikte een lokale bestuurder consequent het begrip 'thermisch 

verontreinigde grond'. De kwestie haalde de regionale pers. Na afweging heeft RWS 

besloten om de terpen met gebiedseigen grond klasse Industrie aan te laten leggen. 

Dit is via een meerwerkopdracht opgedragen aan opdrachtnemer, en had uiteraard 

de nodige financiële consequenties. 

Conclusie uit deze casus is dat we scherp moeten blijven op de communicatie: de 

inhoudelijk juiste boodschap op het juiste moment brengen met voldoende aandacht 

voor de gevoeligheid en weerstand in de omgeving. 
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3.3.6 Strengere eisen kwaliteit leeflaag 

In een aantal maatregelen heeft de omgeving na aanbesteding (extra, of strengere) 

eisen gesteld aan de kwaliteit van de bodem (leeflaag) die verder gaan dan 

waarmee in de aanbesteding is rekening gehouden. Verscherping van die eisen was 

vaak nodig omdat in de tussentijd plannen zijn ontwikkeld voor een ander gebruik 

van de percelen dat hogere eisen stelde aan de leeflaag wegens de hogere kans op 

blootstelling aan verontreinigende stoffen in de bodem.      

Klimaatdijk inrichten als woongebied 

Voor de maatregel IJsseldelta heeft de gemeente Kampen geëist dat de toe te 

passen grond ter plaatse van de toekomstige woonterp achter de klimaatdijk, in 

verband met de geplande woonfunctie, een betere kwaliteit (klasse Aw) moet 

hebben dan die van de grond die in het project zelf vrijkomt en zou kunnen worden 

hergebruikt op grond van generiek beleid. Over deze eis zijn bestuurlijke en 

financiële afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en de gemeente Kampen. 

Veur-Lent te Nijmegen 

In de maatregel Nijmegen is een eiland (Veur-Lent) in samenhang met de 

rivierverruiming ontwikkeld.  

Opdrachtnemer was in de veronderstelling dat de ophoging van dit eiland als een 

‘grootschalige bodemtoepassing’ (GBT) kon worden beschouwd, wat minder 

vergaande eisen stelt aan de grond onder de leeflaag. Daarbij had hij niet 

onderkend dat GBT niet mogelijk was omdat het eiland van begin af in het 

bestemmingsplan de eindbestemming 'woningbouw' had ondanks dat voor de 

tussenliggende periode (tussen start aanleg en start ontwikkeling voor woningbouw) 

de bestemming 'gemengde doeleinden' van toepassing was op het eiland. 

Dit betekent dat extra grondverzet nodig was omdat de al aangebrachte bodem 

moest worden verwijderd en vervangen door andere grond met een betere kwaliteit. 

Naast de extra hinder en CO2-uitstoot zijn ook de onverwachte extra kosten 

aanmerkelijk en ook hier was de opdrachtnemer van mening dat deze voor rekening 

van de opdrachtgever moesten komen.   

Opdrachtnemer heeft hiervan ongetwijfeld geleerd dat het noodzakelijk is eerst de 

procedures moeten worden afgewacht voordat kan worden gestart met dusdanig 

omvangrijk grondverzet.  

3.3.7 Eisen achterblijvende bodem 

Zandweerdplas Deventer 

Onderdeel van de maatregel Deventer is de verondieping van de Zandweerdplas en 

het ontgraven van de randzone nabij een kleine jachthaven. Daarbij is een grotere 

verontreiniging aangetroffen dan op basis van de bij de aanbesteding overhandigde 

stukken kon worden verwacht. Een deel van de naderhand aangetroffen sterke 

verontreiniging hoefde niet om hydraulische redenen verwijderd te worden. Het 

bevoegd gezag heeft echter wel de eis gesteld dat de achterblijvende (meer 

omvangrijke) verontreiniging met een leeflaag moest worden afgedekt. Dit zou 

hebben betekent dat een nog grotere hoeveelheid sterk verontreinigde grond zou 

moeten worden ontgraven en afgevoerd om ruimte te scheppen voor deze 

aanvankelijk niet voorziene leeflaag (de bodemdiepte mocht uiteraard niet 

afnemen).  
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Jachthaven in de Zandweerdplas te Deventer  

Uiteindelijk heeft RvR kunnen motiveren dat de beperkte achterblijvende 

restverontreiniging geen relevante negatieve effecten zou hebben op het 

watersysteem, en het aanbrengen van een leeflaag dus niet kon worden 

afgedwongen. Dit is onderbouwd met de resultaten van een 

waterbodemimmissietoets. Was RvR daar niet in geslaagd, dan had dit kunnen 

leiden tot forse extra kosten. Dit toont aan dat actieve betrokkenheid van RvR bij 

maatregelen toch loont. Wellicht was het in het belang van de opdrachtnemer om 

meer te kunnen ontgraven en waren achteraf discussies gevoerd over nut en 

noodzaak daarvan en de rechtmatigheid van dergelijk meerwerk. Gelukkig hebben 

we die nu op voorhand kunnen vermijden.     

3.3.8 Ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van de rivierverruiming 

Asbestpaden Deventer 

Gedurende de realisatie van de maatregel Deventer is asbestonderzoek uitgevoerd 

op paden die niet ten behoeve van de rivierverruiming hoefden te worden 

verwijderd. Ze liggen wel binnen het projectgebied, maar niet in het deel van het 

projectgebied dat periodiek inundeert. Uit dat onderzoek is gebleken dat in een van 

die paden het asbestgehalte de norm overschreed, waarmee het pad onder het 

regime van het Besluit asbestwegen zou kunnen terechtkomen. Dit Besluit verplicht 

tot melding en sanering, maar door wie en op daarmee samenhangend op wiens 

kosten? Het bevoegde gezag was van mening dat het pad in het kader van de 

maatregel moest worden gesaneerd maar waarom als onderdeel van het project en 

op het budget van het programma Ruimte voor de Rivier? De 

rivierverruimingsmaatregelen hebben geen enkel effect op het pad maar toch 
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ontstaat er druk om de sanering van het pad onderdeel te maken van het project, 

mede in verband met de wens bij te dragen aan een verbetering van de 

‘omgevingskwaliteit’.  

In het programma hebben zich situaties voorgedaan waarin het maatschappelijk 

draagvlak is vergroot door werkzaamheden uit te voeren die strikt genomen niet 

onderdeel van het project zijn maar wel door ‘meekoppeling’ goedkoper zouden 

kunnen worden opgepakt, en via een goede financiële afspraak (kostenverdeling) 

zijn afgehandeld. Voorbeelden zijn de aanleg van de Natuurderij (maatregel 

Deventer), investeringen in nieuwe natuur en recreatieve voorzieningen. 

Wat we hiervan kunnen leren is dat bodemonderzoek in de planfase zich niet moet 

beperken tot alleen het te ontgraven gebied, maar het gehele projectgebied moet 

omvatten. Desnoods kunnen over de kosten van de sanering van dit soort situaties 

van te voren goede afspraken worden gemaakt.      

3.3.9 Extra eisen aan bewijsmiddelen 

Project Noordwaard 

In paragraaf 3.3.4 is al beschreven hoe in de maatregel Noordwaard extra eisen 

hebben geleid tot hogere kosten. Ook in andere maatregelen is gebleken dat 

herkeuring van grond op basis van puntwaarnemingen kan leiden tot het inzicht dat 

de kwaliteit van een grote partij gemiddeld voldoet maar dat er ook sprake is van 

uitbijters die individueel zichtbaar worden. Ook al hebben die uitbijters geen invloed 

op de gemiddelde kwaliteit en leidt toepassen van de grond niet tot risico’s, de 

onrust die ontstaat kan leiden tot onnodig voorzichtige handhavers en bevoegde 

gezagen. Achteraf delen van partijen die al via een wettelijk bewijsmiddel zijn 

gekeurd en deze opnieuw onderzoeken is in feite het ‘organiseren van ellende’. Ook 

in homogene partijen die net onder de bovengrens van een klasse zitten kunnen 

zich deelpartijen bevinden die daar net overheen gaan. Door achteraf opnieuw 

deelpartijen te gaan onderzoeken wordt voorbijgegaan aan de essentie van 

keuringen via wettelijk voorgeschreven methodes. Dit is een risico dat met goed 

vooroverleg en afstemming beter had kunnen worden beheerst.    

3.3.10 Wijzigingen in wet- en regelgeving en interpretatie daarvan 

Stortbelasting 

In de 2e helft van 2013 heeft de overheid bekend gemaakt dat zij voornemens was 

om, in de loop van 2014, belasting te gaan heffen op het storten van verontreinigde 

grond (dus landbodem) op een stortplaats. Dit zou een forse kostenverhoging 

kunnen betekenen. De kans dat dit ging gebeuren heeft doorgewerkt in het 

risicoprofiel van RvR omdat afvoer van grond naar een stortplaats onderdeel vormde 

van het nog niet uitgevoerde deel van de plannen van verschillende maatregelen en 

ook onderdeel vormde van het risicodossier (‘kwaliteit van vrijkomende grond valt 

tegen en grond moet onverwacht naar een stortplaats waar nu dus ook nog eens 

belasting over wordt geheven’).  

In de laatste kwartalen van 2013 is zelfs uitgegaan van een extra risicoreservering 

van enkele miljoenen euro’s. Het mag duidelijk zijn dat deze risico’s altijd kunnen 

optreden en nauwelijks anders kunnen worden beheerst dan met een extra 

financiële reservering.  
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Toetsing aan normen voor landbodem of waterbodem 

In de maatregel Munnikenland kwam buitendijkse grond vrij waarvan de chemische 

kwaliteit tegenviel. Afvoeren was een optie maar zou veel extra kosten met zich 

meebrengen. De grond zou best in de nieuwe dijk (Wakkere Dijk) toegepast kunnen 

worden. Deze nieuwe dijk is binnendijks van de bestaande dijk gebouwd op 

landbodem conform het Bbk. Probleem met de vrijkomende grond was echter dat de 

chemische kwaliteit niet voldeed als deze werd getoetst aan de normen voor 

toepassing als landbodem.  

Onderzoek van de regelingen en jurisprudentie wees uit dat de overgang van het 

beheer van de gemeente naar Rijkswaterstaat in zou gaan op het moment van 

wijziging van de kaartbijlage van de Waterregeling. Maar de formalisering als 

‘waterbodem’ ontstond al op het moment dat de oude primaire waterkering (om het 

binnendijkse gebied) zou worden doorgestoken en de nieuwe Wakkere Dijk door het 

waterschap formeel hoogwaterveilig was verklaard zodat het binnendijkse deel 

vanaf dat moment buitendijks werd. Dit opende de deur om de eerder vrijgekomen 

grond (afkomstig uit de landbodem) als waterbodem toch te kunnen toepassen in de 

Wakkere Dijk. De aanpak en de consequenties ervan zijn met ILT en het 

desbetreffende waterschap afgestemd. Het waterschap werd namelijk tijdelijk 

bevoegd gezag in de periode tussen het doorsteken van de oude waterkering en de 

formalisering via de Waterregeling. 

De planning vormde hier het voornaamste knelpunt. Inzicht in de regelingen maakte 

het aldus mogelijk om het grondwerk ter plaatse van het buitentalud toch conform 

de waterbodemnormering uit te voeren. Ook in deze situatie moesten deskundigen 

van RvR zelf het initiatief nemen om genoemde oplossing beleidsmatig 

aanvaardbaar te maken. Op geen enkele manier is het milieubelang in het geding 

geweest. Bij onvoldoende interventie van RvR was veel onnodig en kostbaar 

grondverzet uitgevoerd waarvoor opdrachtnemer financieel zou moeten worden 

gecompenseerd. 

Vergunningverlening: RvR als verbinder   

In verschillende maatregelen hadden de opdrachtgever en opdrachtnemer nog wel 

eens verschil van mening met medewerkers van Rijkswaterstaat die vanuit een 

beheerstaak en/of bevoegd gezag rol bij het project betrokken waren. Dit was aan 

de orde in de tijd dat ILT nog niet als handhavende instantie optrad. Dat kon in de 

praktijk tot spanningen leiden. Enerzijds staat RWS-RvR op het standpunt dat de 

opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het aanvragen van vergunningen (met 

RWS-RvR op afstand) maar anderzijds kan het niet tijdig verkrijgen van 

vergunningen leiden tot oponthoud en extra kosten, met vervelende consequenties 

voor de eigen organisatie. Opdrachtnemer ziet Rijkswaterstaat als één organisatie 

en verwacht een gezamenlijk standpunt en kan het gevoel krijgen dat RvR 

onvoldoende coördineert. Dit is zeker nu ILT de rol van Rijkswaterstaat als bevoegd 

gezag heeft overgenomen niet meer de praktijk.    

De noodzaak om risico’s te beheersen pleit hoe dan ook voor een meer actieve rol 

waarbij de betrokkenheid van RvR als smeermiddel kan dienen in de relatie tussen 

opdrachtnemer, opdrachtgever en bevoegd gezag. Snellere besluitvorming kan 

helpen de gevolgen van afwijkingen (oponthoud met ook weer extra kosten tot 

gevolg) te beperken. Bovendien kan aan de voorkant door tijdig de juiste 

argumenten aan te dragen de kans worden beperkt dat het bevoegd gezag extra 

(en niet altijd noodzakelijke) eisen stelt die door opdrachtnemer worden ingewilligd 
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omdat hij deze toch als meerwerk meent te kunnen claimen. Alhoewel van 

opdrachtnemer een initiërende en actieve rol wordt verwacht in het zoeken naar 

oplossingen binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt, constateren we (te) 

vaak dat RvR hiertoe het initiatief moest nemen. Opdrachtnemers voelden zich er 

niet altijd toe aangesproken zich kritisch op te stellen als ze daarmee de kans op 

meerwerk beperken.    

Munnikenland: interpretatie vaststellingsbrief 

De bodemkwaliteitskaart werd in het project Munnikenland gebruikt als 

bewijsmiddel voor de kwaliteit van in het project toe te passen grond. In de 

vaststellingsbrief bij de kaart (gemeente en RWS) is gesteld dat voor een deel van 

de grond in het gebied geldt dat ‘de bodem heterogeen is en de kans bestaat dat 

het gehalte lood in individuele partijen zodanig is dat humane risico’s niet zijn uit te 

sluiten’. De kans dat individuele partijen klasse NT zouden kunnen zijn (op andere 

stoffen dan lood) werd niet als relevant beschouwd, de gemiddelde kwaliteit voldeed 

namelijk. De uitvoering van partijkeuringen was volgens de vaststellingsbrief 

noodzakelijk voor toepassing van grond uit dit deel van het gebied in een 

binnendijkse toepassing. Het belang van deze conditie was gelegen in het 

voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan grond met daarin te hoge gehaltes 

lood. Het is namelijk bekend dat in situaties met humane blootstelling lood vaak een 

kritische parameter is.     

Opdrachtnemer heeft meer dan 100 partijkeuringen uitgevoerd, ondanks dat de 

grond niet in het project kon worden toegepast op een plaats/diepte waar 

blootstelling helemaal niet aan de orde was. Deze partijkeuringen zijn uitgevoerd 

om (beter) te kunnen bepalen welk deel van de vrijkomende grond qua chemische 

kwaliteit geschikt zou zijn voor toepassing binnen het project en daarbuiten. In die 

keuring is niet alleen naar lood gekeken maar is het gehele standaard analysepakket 

gehanteerd. Uitkomst is dat de gehaltes lood voldeden aan de normen (geen 

humaan/ecologisch risico)  maar dat een beperkt deel van de grond op basis van 

gehaltes overige zware metalen als klasse NT werd geclassificeerd. Dat was te 

voorzien op basis van de statistiek bij de bodemkwaliteitskaart, dit werd door het 

bevoegd gezag beleidsmatig geaccepteerd en was geen toetscriterium voor het al 

dan niet toepassen in het gebied. Echter, nu met de partijkeuringen expliciet was 

gemaakt dat een deel van de grond slechter bleek te zijn dan de gemiddelde 

kwaliteit was dit aanleiding de toepassing ervan tegen te houden, met een forse 

kostenpost voor RvR als gevolg. 

Het was  verstandiger geweest als de opdrachtnemer er voor had gekozen om goed 

te onderbouwen dat voor de voorgenomen toepassing (in zones waarin blootstelling 

helemaal niet aan de orde is) geen partijkeuringen nodig waren, of de chemische 

analyses te beperken tot de probleemstof lood. De grote hoeveelheid uitgevoerde 

partijkeuringen hebben nauwelijks bijgedragen aan een hogere kwaliteit van het 

opgeleverde werk.    
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Projectgebied Munnikenland met op de voorgrond de nieuwe Wakkere Dijk 

3.3.11 Conclusies uitvoeringsknelpunten vanwege aanvullende eisen 

De praktijk heeft geleerd dat in complexe uitvoeringssituaties bevoegd gezag en/of 

omgevingspartijen extra eisen op kunnen leggen die op z'n minst leiden tot veel 

discussie, vertraging in planning en extra kosten in verband met aanvullend 

onderzoek, en de inzet van deskundigen van verschillende partijen (opdrachtnemer, 

opdrachtgever, RWS). Dit levert de volgende conclusies en aanbevelingen op: 

- In de planfase van een project moet meer dan nu gebruikelijk is ook aandacht 

besteed worden aan de bodemkwaliteit (milieuhygiënisch) in relatie tot 

veiligheid en gezondheid (arbo). We bevelen aan om de onderzoeksinspanning 

meer daarop toe te snijden. 

- Ook als een verkennend bodemonderzoek aan de gangbare normen voldoet, is 

dit nog geen garantie dat dit geen vragen en discussie oproept bij bevoegd 

gezag, en door hen en door opdrachtnemers verschillend wordt geïnterpreteerd. 

Het is zinvol om in risicovolle situaties vroegtijdig het gesprek aan te gaan met 

de bevoegd gezag instanties, afspraken te maken en deze vast te leggen. We 

moeten sowieso scherp blijven op de onderlinge communicatie. 

- Voor projecten met complexe bodemsituaties is het nodig dat de aanbesteder in 

annex XIII (bij de basisovereenkomst) vóór de uitvoering de nodige aandacht 

besteed aan de samenhang tussen de verschillende onderzoeken en de status 

van die informatie.  

- Het is voor de uitvoeringsovereenkomsten belangrijk dat in de Vraagspecificatie 

Proces wordt geëist dat de aannemer die het werk gaat uitvoeren een Plan van 

Aanpak vrijkomende materialen opstelt waarin ook aandacht wordt besteed aan 
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arbo-gerelateerde aspecten en logistiek met betrekking tot vrijkomen en 

hergebruik van grond. 

- RWS moet in de realisatiefase met ‘stoppunten’ (volgens SCB) grotere 

betrokkenheid claimen bij het opstellen van een gedegen PvA vrijkomende 

materialen of een V&G-plan. In de praktijk is te vaak gebleken dat een te laat 

en/of onvolledig PvA tot logistieke problemen leidt als bijvoorbeeld 

bodemkwaliteit tegenvalt en grondverzet logistiek lastig wordt. Dit wordt dan 

vaak als VTW aan ON ter verrekening voorgelegd. Voor dit plan zal een 

verplichte inhoudsopgave moeten worden meegegeven. Ook is het noodzakelijk 

om arbo-gerelateerde zaken in dit plan te betrekken. 

- Opdrachtgevers moeten er kritisch op toezien dat bevoegde gezag instanties, 

stakeholders of gebruikers geen bovenwettelijke eisen opleggen aan het 

grondverzet en/of de kwaliteitsborging. Indien zich dit voordoet is het zaak dat 

hierover z.s.m. het ambtelijke overleg wordt gevoerd, zo nodig gevolgd door 

escalatie naar directie-/bestuurlijk niveau. In dergelijke situaties kan een 

Ambtelijke werkgroep bevoegd gezag een goed podium zijn voor de bespreking 

van vragen en knelpunten en kan gezamenlijk worden gezocht naar een 

oplossing met voldoende draagvlak. Een goed voorbeeld is de interpretatie van 

de ‘op-en-nabij regel’ uit het Besluit bodemkwaliteit, die door sommige 

bevoegde gezagen te terughoudend wordt toegepast, met soms grote 

kostenconsequenties. Leerpunt is dat goede afstemming vooraf met bevoegde 

gezag discussies tijdens de uitvoering kunnen helpen voorkomen.  

- Indien opdrachtnemers geen beperkingen krijgen opgelegd wat betreft het 

gebruik van alternatieve materialen zoals thermisch gereinigde grond (TGG), 

kan dit bij gebruikers en belanghebbenden toch enorme weerstand oproepen. 

Dit hangt ook samen met de onbekendheid met dergelijke materialen. 

Communicatie tussen de deskundigen van de betrokken partijen is dus, zoals 

eerder gezegd, een zeer belangrijk aandachtspunt.  

3.4 Uitvoeringstechnische knelpunten 

3.4.1 Hoogtemodellen 

Project Noordwaard 

In het project Noordwaard is in de uitvoering gebleken dat het hoogtemodel dat bij  

aanbesteding is meegeleverd, niet correct was. Het hoogtemodel is een weergave 

van de actuele hoogtes van het huidige maaiveld. Een vergelijking van dit model 

met de gewenste (toekomstige) situatie levert de hoeveelheden grondverzet en 

afvoer van overtollig materiaal.  

De oorzaak van dit niet correcte hoogtemodel is gelegen in een meetfout, waardoor 

de hoogte van het maaiveld te laag werd ingeschat. Dit betekende dat meer 

(verontreinigde) grond moest worden ontgraven en ten behoeve van de kades meer 

grond moest worden aangevoerd. De kosten namen hierdoor met verschillende 

miljoenen euro’s toe. Een betere toetsing van producten die in opdracht van RWS 

zijn geleverd had hier tot een kostenbesparing kunnen leiden.    
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3.4.2 Koppeling van projecten 

Vanuit de doelstelling kosteneffectief en duurzaam grondverzet is het streven om 

grond-leverende en grond-vragende projecten zoveel mogelijk te koppelen. In het 

kader van RvR zijn enkele projecten mede om die reden aan elkaar gekoppeld en als 

zodanig ook aanbesteed. De meeste RvR projecten hadden echter hun eigen 

dynamiek en planning om de doelstellingen betreffende hoogwaterveiligheid en 

ruimtelijke kwaliteit te bereiken. Aanpassing van de planningen ten behoeve van 

koppeling van grondstromen werd vaak als een groot risico gezien omdat de 

planningen van de afzonderlijke projecten door allerlei uiteenlopende factoren 

beïnvloed konden worden. Hierna worden de gekoppelde projecten toegelicht.  

Project Ruimte voor de Rivier Zwolle 

De projecten DWH en SOB zijn als één project aanbesteed om maximaal gebruik te 

kunnen maken van de synergievoordelen betreffende hergebruik van gebiedseigen 

grond. Een dominant onderdeel in het grondverzet is de verondieping van de 

voormalige zandwinput SOB die gelegen is in het grondwaterbeschermingsgebied 

‘Engelse Werk’ te Zwolle. Op grond van de voorschriften in de ontheffing 

Omgevingsverordening Overijssel ter bescherming van de drinkwaterwinning 

worden heel specifieke eisen opgelegd aan de kwaliteit en de herkomst van de 

vulgrond, dit mag alleen maar gebiedseigen grond zijn. Om die reden was een 

gecombineerde uitvoering van DWH en SOB een voorwaarde om verondieping van 

de put SOB mogelijk te maken.      

Dijkverbeteringen langs de Nederrijn/Lek 

De dijkverbeteringen langs de Nederrijn/Lek zijn in de planfase in 3 afzonderlijke 

trajecten (Hagestein-Fort Everdingen (5 km), Fort Everdingen-Ravenswaaij (11 km) 

en Rijswijk-Opheusden (14 km)) onderzocht en uitgewerkt door verschillende 

marktpartijen. De werkzaamheden bestonden uit grondverzet in de vorm van 

dijkverhoging, aanleg van binnendijkse stabiliteits-/pipingbermen, taludverflauwing 

en buitenwaartse versterkingen en het aanbrengen van constructies in de vorm van 

damwanden, keerwanden en kistdammen. Na de afronding van de planfase is er 

voor gekozen om de 3 trajecten als 1 project aan te besteden, onder andere om de 

markt efficiënter om te kunnen laten gaan met de aan- en afvoer van grond, het 

inkopen van klei en damwanden en de inzet van materieel. 

Project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta 

Om de veiligheidstaakstelling te kunnen halen is in 2012 op ministerieel niveau 

besloten om een kortere zomerbedverlaging in de Beneden-IJssel te combineren 

met de aanleg van een hoogwatergeul ten zuiden van Kampen. Bijkomend voordeel 

was dat bij een gecombineerde uitvoering van beide maatregelen het hergebruik 

van de vrijkomende grond een interessant synergievoordeel op zou leveren, met 

name gold dit voor de bouw van de nieuwe dijken langs de hoogwatergeul. Beide 

rivierverruimingsmaatregelen zijn daadwerkelijk als één project aanbesteed en 

uitgevoerd.   

Project Avelingen 

Voor het project Avelingen is indertijd afgesproken dat de uit de hoogwatergeul 

vrijkomende grond wordt gebruikt voor de aanleg van een tijdelijk depot op de 

locatie van het te ontwikkelen bedrijventerrein Avelingen-Noord. Deze 
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grondstromenkoppeling is ook aanbesteed. Tijdens de realisatiefase is besloten de 

koppeling ongedaan te maken omdat het bestemmingsplan voor het toekomstige 

bedrijventerrein niet op tijd onherroepelijk was en een actiegroep bezwaar maakte 

tegen de ontwikkeling van het bedrijventerrein in het Groene Hart. Hierdoor was het 

niet mogelijk om de grote hoeveelheid grond naar de tijdelijke depotlocatie te 

transporteren. Het loslaten van de grondstromenkoppeling is als contractwijziging 

opgedragen aan de opdrachtnemer. Deze heeft een andere bestemming gevonden 

voor de vrijkomende grond. 

3.4.3 Afstemmen vrijkomen en opnieuw toepassen grond 

Project Ruimte voor de Rivier Zwolle 

In de maatregelen bij Zwolle, Westenholte (DWH) en Scheller en Oldeneler 

Buitenwaarden (SOB) is bij de ontgravingen een veel grotere hoeveelheid veen 

aangetroffen dan aanwezig werd verondersteld in de planfase. In de uitgevoerde 

indicatieve bodemonderzoeken zijn veenlagen geconstateerd. Maar daaruit kon, 

naar de mening van ON, niet worden verondersteld dat sprake zou zijn van een over 

grote afstand doorlopende dikke veenlaag.  

Onderdeel van de maatregel is de verondieping van een zandwinput met uit het 

project vrijkomend materiaal. Hieraan werden ook constructieve eisen gesteld 

omdat de aanvulling de stabiliteit moet waarborgen van de instroomdrempel (tussen 

de put en de rivier) onder maatgevende condities. Daarnaast moest de putopvulling 

ook voldoende stabiel zijn omdat een deel tot boven de rivierwaterstand opgehoogd 

moest worden in het kader van natuurcompensatie.   

Van de totale hoeveelheid vrijkomende materiaal (ca. 2,2 miljoen m3) zou 1 miljoen 

m3 stevige grond kunnen worden gebruikt voor de verondieping. Opdrachtnemer 

geeft gedurende de ontgravingen aan dat de hoeveelheid vrijkomend veen 

aanmerkelijk groter is dan verwacht en betwijfelde of dit veen voldoende 

constructieve eigenschappen zou bezitten om te kunnen worden toegepast in de 

put. Proeven die zijn uitgevoerd hebben dit bevestigd.  

In maart 2013 is op voorstel van bevoegd gezag (RWS namens ILT) in DWH een 

proef uitgevoerd om zicht te krijgen op het consolidatiegedrag van het vrijgekomen 

veen. Op locatie is een zeecontainer gevuld met water en daarin is een hoeveelheid 

veen aangebracht. Hiervan is het consolidatiegedrag bepaald. Na enige tijd is op dit 

veen een laagje grond aangebracht om te kunnen beoordelen in hoeverre het veen 

voldoende sterkte heeft om enige bovenbelasting te kunnen opnemen.  

Tijdens de proef is gebleken dat veen langdurig in het water blijft drijven/zweven en 

in feite een donkergekleurde ‘soep’ vormt. Uiteindelijk zakt het materiaal naar de 

bodem waarbij de losse brokken waaruit veen bestaat grotendeels uit elkaar vallen. 

De grond die naderhand in de container is gestort zakte merendeels direct naar de 

bodem door de in het water zwevende veendeeltjes heen.  
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De veenproef in het projectgebied van Zwolle in uitvoering 

Uit de proef is geconcludeerd dat het veen niet de gewenste sterkte had. Het 

aanbrengen van een grote hoeveelheid veen brengt bovendien het risico met zich 

mee van een aanmerkelijke vertroebeling van het oppervlaktewater, met (tijdelijk) 

negatieve gevolgen voor het aquatisch ecosysteem.  

Op grond daarvan heeft ILT (bevoegd gezag op grond van het Bbk) besloten dat dit 

veen niet gebruikt mocht worden voor de verondieping van de put. Dit heeft de 

volgende consequenties:  

- het veen (klasse B) moest nu worden afgevoerd tegen aanmerkelijke kosten 

want in de markt is er weinig vraag naar; 

- er ontstond een tekort aan anoxische vulgrond voor verondieping van de put in 

SOB. 

Genoemde afwijkingen hebben de nodige (negatieve) consequenties gehad voor de 

uitvoering, de uitvoeringsplanning en de daarmee samenhangende kosten.  

Gescheiden ontgraven 

In de praktijk is het regelmatig voorgekomen dat in grondstromenplannen wordt 

gesuggereerd dat gescheiden ontgraven ook mogelijk is bij dunne bodemlagen met 

verschillende samenstelling. In de praktijk blijkt dit vaak onhaalbaar of zeer 

inefficiënt. Meerdere keren is gebleken dat dit betekent dat een partij relatief schone 

grond door het mengen met een betrekkelijk kleine hoeveelheid minder schone 

grond (uit een dunne bodemlaag daar onder of daar boven) een slechtere kwaliteit 

krijgt met beperktere afzetmogelijkheden. Achteraf wordt opdrachtgever dan 
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geconfronteerd met een claim omdat de kwaliteit van de grond afwijkt van wat 

(volgens opdrachtnemer) mocht worden verwacht. Het is dan vaak duidelijk dat veel 

te positieve verwachtingen met betrekking tot gescheiden ontgraven aan deze 

tegenvallers ten grondslag lagen. Dit is ook voorgevallen bij het hergebruik van klei 

in Munnikenland. De door de opdrachtnemer als erosiebestendig beoordeelde 

kleilagen zijn bij het ontgraven (te veel) met soms dunne (tussenliggende) 

zandlagen vermengd geraakt waardoor het eindproduct na aanbrengen in de 

Wakkere Dijk niet aan de eisen met betrekking tot erosiebestendigheid bleken te 

voldoen. 

Discrepantie beoordeling puin in verkennend bodemonderzoek en Besluit 

bodemkwaliteit 

Ook de beoordeling van puinbijmenging heeft tot discussies geleid. Het Besluit bodemkwaliteit 

stelt dat grond met meer dan 20% bijmenging van bodemvreemde deeltjes niet kan worden 

beschouwd als bodem, en dus niet onder het Bbk valt. Bij de maatregel Kribverlaging Waal is 

gebleken dat er grote discrepanties zijn tussen de voorspellingen m.b.t. grond met 

puinbijmenging en de tijdens het graven aangetroffen hoeveelheden. De norm voor het 

opstellen van boorbeschrijvingen geeft geen concrete grenzen aan voor de verschillende 

klassen bijmenging. De (niet wettelijk vastgelegde) standaard is Boormanager en hierin 

worden de volgende klassen onderscheiden: zwak (<5% bijmenging), matig (5-15%), sterk 

(15-50%) en uiterst (50-80% bijmenging). Grond met een sterke bijmenging kan dus soms 

wel (15-20%) en vaak  niet (20-50% bijmenging) als bodem worden toegepast. Het is dus van 

groot belang om al bij de interpretatie van bodemonderzoeken aandacht te schenken aan de 

toepasbaarheid van vrijkomend materiaal als bodem en alert te zijn op het toepassingsgebied 

van onderzoeksmethoden.   

                   Kader 5 

3.5 Conclusies en aanbevelingen uitvoeringstechnische knelpunten 

In de praktijk is gebleken dat lopende het project bevoegde gezagen en de 

omgeving (zelfs de bestuurlijke omgeving) strengere eisen gaan stellen dan 

wettelijk vereist is, in de planfase werd voorzien en in de aanbestedingsdocumenten 

waren vastgelegd. Voor een deel is dat onvermijdelijk, maar dit werkt wel 

kostenverhogend. Samenvattend komen we wat betreft het item 

‘uitvoeringstechnische knelpunten’ tot de volgende conclusies en aanbevelingen: 

- de interpretatie van wetgeving (Besluit bodemkwaliteit) in de breedste zin van 

het woord noodzaakt om alert te zijn op situaties waarin onnodig onderzoek 

wordt gedaan. Niet zo zeer om te besparen op de kosten van dat onderzoek, 

maar om de ruis die de resultaten van onderzoeken opleveren te beperken; 

- uitvoeringstechnische knelpunten ontstaan vaak als de kwaliteit tegenvalt en 

oplossingen voor nieuwe problemen moeten worden gezocht. Ook 

aanvullende/extra zware eisen uit de omgeving kunnen de uitvoering 

bemoeilijken of zelfs vrijwel onmogelijk maken. Om deze ‘gevolgschade’ te 

beperken bevelen wij aan om aan te sturen op robuuste grondstromenplannen 

en hierop in de aanbestedingsfase te toetsen en dit te belonen (via EMVI). Ook 

wordt aanbevolen om in geval van uitvoeringstechnische knelpunten tijdig de 

dialoog te zoeken tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en deskundigen; 

- in meerdere projecten is ook sprake geweest van aanvullende eisen. Deze 

kunnen voortkomen uit wensen van derden (bijvoorbeeld in 

vastgoedovereenkomsten), de beheerder of bevoegde gezagen. Beleving en 
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emotie spelen hierbij ongetwijfeld een rol, maar daarnaast is het natuurlijk 

volstrekt logisch en legitiem dat gedurende de lange looptijd van een project 

inzichten over gebruik van gronden (en de daarbij behorende 

bodemkwaliteitseisen) veranderen. De reden om strengere eisen te stellen is 

vaak een gevoeliger gebruik Het is dan wel zaak goede afspraken te maken over 

degene die daarvan de (financiële) consequenties draagt.  

- behalve regelgeving voor de toepassing van grond en bagger kan ook andere 

regelgeving van toepassing zijn op de uitvoering. Dit kan leiden tot 

uitvoeringstechnische knelpunten (zie arbo-kwestie Elst). Lastig punt daarbij is 

dat het Arbobesluit geschreven lijkt voor een traditionele RAW werkwijze zodat 

de indruk kan ontstaan dat contractbeheersing conform SCB niet toegestaan is, 

opdrachtgevers altijd eindverantwoordelijk blijven, en altijd op producten moet 

worden getoetst (zoals bijvoorbeeld ook geldt voor de Wet arbeid 

vreemdelingen). Gelukkig is dat niet het geval maar wel zijn (professionele) 

opdrachtgevers aansprakelijk voor het handelen van hun opdrachtnemers. De 

RWS werkwijze (UAV-GC, SCB) stelt als het ware eisen aan de inhoud en vorm 

van het juridisch kader maar de indruk dat RWS zich daarmee van haar 

verantwoordelijkheid ontdoet moet zeker worden voorkomen. We hebben al 

eerder aanbevolen om in de planfase met de uitvoering van bodemonderzoeken 

het Arbo-aspect niet te vergeten, en in de uitvoering via toetsing en bijwoning 

van belangrijke momenten meer de vinger aan de pols te houden.  

- de praktijkervaring is dat een aanmerkelijke hoeveelheid contractwijzigings-

voorstellen niet of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd. De behandeling 

daarvan vergt echter wel vaak veel tijd en soms wordt een deel dat nog niet is 

afgehandeld (of eigenlijk moet worden afgewezen) onderdeel van een ‘package 

deal’ waardoor de (op zich interessante) vraag niet meer wordt beantwoord wie 

nu gelijk heeft en in hoeverre de claim terecht is. Dat neemt niet weg dat 

geconcludeerd kan worden dat de gehanteerde inkoopstrategie een goede basis 

is voor het beheerst en kosteneffectief laten uitvoeren van grondverzet.  
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4 Discussie 

4.1 Inleiding 

Op grond van de cases en de (voorlopige) afhandeling daarvan is in hoofdstuk 3 

geconcludeerd dat de gehanteerde inkoopstrategie een goede basis is voor het 

beheerst en kosteneffectief laten uitvoeren van grondverzet. Dat de opdrachtgever 

tijdens aanbesteding in voldoende mate juiste informatie verstrekt over de 

milieuhygiënische kwaliteit en de civieltechnische eigenschappen van de 

vrijkomende grond is cruciaal voor het slagen van de inkoopstrategie. Hierbij is het 

van belang dat de opdrachtgever ‘kale’ data aanlevert, zonder eigen interpretatie 

van deze data. Ook cruciaal voor deze strategie is dat algemene regels helder en 

uitvoerbaar zijn, alhoewel we dat meestal niet in de hand hebben. Uit de 

voorbeelden van hoofdstuk 3 blijkt dat er verschillende actoren betrokken zijn bij 

het grondverzet en de beoordeling van de informatie op grond waarvan 

grondstromen worden gestuurd. Gezien de complexiteit en diversiteit van veel 

regels in diverse sectorale dossiers, die bovendien vaak op uiteenlopende manieren 

te interpreteren zijn, is tussen de verschillende actoren veel overleg nodig gebleken  

om het grondverzet naar ieders tevredenheid uit te (laten) voeren. Dit vergt (erg) 

veel capaciteit en tijd (= geld).  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag of het beter kan en waar dan 

verbeterpunten moeten worden gezocht. Ieder afzonderlijk item sluit, indien nuttig,  

af met samenvattende conclusies en aanbevelingen.  

4.2 De relatie tot de markt, contractvormen 

Relatie van Rijkswaterstaat tot de markt 

Dit project is uitgevoerd in een tijd waarin het uitgangspunt van ‘de markt, tenzij…’ 

de verhouding tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemers bepaalde (en in 

belangrijke mate eveneens tussen decentrale opdrachtgevers en opdrachtnemers). 

Duidelijk is geworden dat Rijkswaterstaat op basis van opgedane ervaringen haar 

strategie wijzigt naar ‘samen met de markt’. In de uitvoering van RvR zijn 

ervaringen opgedaan die deze koerswijziging ondersteunen. Zo is in de 

aanbestedingsfase meer aandacht nodig voor de status van de ter beschikking 

gestelde informatie, de noodzaak om risicogestuurd aanvullend onderzoek te doen, 

en de eventuele verdeling van risico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Daarnaast concluderen wij dat ook in de uitvoering de beschikking over technische 

en juridische kennis en ervaring cruciaal is om te komen tot kostenefficiëntere 

oplossingen binnen de wettelijk beschikbare ruimte.    

Geen gedetailleerde verwijzingen naar wetgeving in contracten 

Een belangrijk uitgangspunt bij de formulering van de contractteksten bij de inkoop-

strategie van RvR is geweest dat alles wat reeds in wetgeving is geregeld, niet 

opgenomen mag worden in het contract. Dit om discrepanties tussen 

contractteksten en wettelijke regels (inclusief normdocumenten waarnaar wordt 

doorverwezen) en daarmee geschillen met opdrachtnemers en/of andere 

rolhouders, te voorkomen.  
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In de contracten van RVR-projecten worden op dit moment dan ook geen eisen 

gesteld aan het grondverzet, immers deze zijn tot in detail reeds in wetgeving 

verankerd. Vanuit het perspectief van de opdrachtgever (en integrale veiligheid) 

bezien vormen deze gedetailleerde wettelijke eisen juist het risico. Omdat  

algemene regels toch op meerdere manieren te lezen of interpreteren zijn is de kans 

groot dat een andere interpretatie die niet tijdig is voorgelegd aan het bevoegd 

gezag tot oponthoud leidt. Zoals al eerder toegelicht is dit de reden geweest voor 

RvR om als opdrachtgever een proceseis op te nemen in het contract dat de 

opdrachtnemer na gunning een 'plan van aanpak vrijkomende materialen'  levert 

zodat het optreden van dit risico (enigszins) beheerst kan worden.  

Gezamenlijk risico’s benaderen in de aanbestedingsfase   

Gedurende de uitvoering van het programma hebben veel contractwijzigingen 

gespeeld. Deze hebben veel personele inzet gevergd en hebben in menig project de 

verhoudingen tussen opdrachtnemers en Rijkswaterstaat (en decentrale 

opdrachtgevers) op scherp gezet. Daarnaast is er tot op het einde van het 

programma RvR sprake geweest van veel onzekerheid over de resterende financiële 

risico’s. Dit is zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer  onwenselijk. Meer 

eenduidigheid en overeenstemming over risico’s vooraf, en afspraken over wie deze 

draagt (opdrachtnemer of opdrachtgever, of beide via een verdeelsleutel). Dit kan 

bijdragen aan dat gezondere ondernemingsklimaat. Wij bevelen aan om in de 

aanbestedingsfase meer en beter stil te staan bij risico’s, en samen met de 

opdrachtnemers na te denken over de noodzaak deze te reduceren en/of beter te 

verdelen. De nieuwe RWS marktvisie geeft daar al mede invulling aan. 

Risico’s verdelen 

In de aanbestedingsfase zouden grondrisico’s kunnen worden geagendeerd. 

Potentiële opdrachtnemers beschikken allen over dezelfde aangereikte informatie en 

zouden kunnen worden gevraagd naar kennisleemtes die in belangrijke mate de 
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aanbiedingsprijs bepalen. Kennisleemtes die door alle betrokken worden gezien 

zouden kunnen worden opgevuld met extra bodemonderzoek. Het ‘samen met de 

markt’ ontwikkelen en uitvoeren van plannen pleit voor een gezamenlijke 

inspanning om risico’s te identificeren, kwantificeren en verdelen. Wij bevelen aan 

om in deze fase nadrukkelijk in ieder project de noodzaak en mogelijkheden tot het 

verdelen van risico’s te verkennen.   

Geo-risicomanagement in de aanbestedingsfase 

De afgelopen jaren heeft RWS, naast het programma RvR, veel geïnvesteerd in geo-

risicomanagement. De opgedane kennis kan en moet in projecten met veel 

grondverzet worden toegepast om in de vrijwel altijd korte aanbestedingsfase met 

de (beperkt) beschikbare middelen een realistische prijs te kunnen berekenen en 

een goede basis te leggen voor het direct na opdrachtverlening opstellen van een 

goed grondstromenplan. Deze systematiek of werkwijze is ook bij uitstek geschikt 

voor gebruik in andere programma’s en projecten en wij bevelen daarom aan deze 

‘lessons learned’ met hen te delen.  

4.3 Toetsmomenten, verificatie 

Onderdeel van SCB is de uitvoering van toetsen door de opdrachtgever. In de 

uitvoeringspraktijk is gebleken dat financiële risico’s kunnen worden beperkt door 

meer toetsen uit te voeren op momenten die cruciaal zijn in de uitvoering. In de 

praktijk is ook gebleken dat het kenniscluster Grond vaak alleen door eigen actieve 

inzet betrokken wordt bij het zoeken van kosteneffectieve oplossingen in geval van 

‘afwijkingen’. Opdrachtnemers moeten soms op het spoor worden gezet van 

pragmatische oplossingen, vooral als die moeten worden gezocht in het opzoeken 

van de ruimte in beleid en wet- en regelgeving en afstemming met het bevoegd 

gezag hierover.  

Wij pleiten ervoor om in de toets- en acceptatieplannen van opdrachtgever 

momenten in te bouwen waarop opdrachtgever actief betrokken wordt in de 

uitvoering door middel van stop- en bijwoonmomenten. Dit sluit ook beter aan op 

de eindverantwoordelijkheid die RWS als opdrachtgever blijft houden voor 

bijvoorbeeld de uitvoering van projecten conform wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld 

als de uitvoering vraagt om specifieke arbo-maatregelen als fijne asbestdeeltjes 

worden aangetroffen.   

Grondstromenplan als kader voor kwaliteitsborging en risicomanagement 

Anders dan in de traditionele RAW-systematiek zijn bij geïntegreerde contracten de 

te bereiken doelen slechts op hoofdlijnen beschreven. De ervaring is dat 

opdrachtnemers vooral door het combineren van werken tot kostenbesparingen 

kunnen komen (‘werk met werk maken’). De praktijk laat echter zien dat de 

mogelijkheden voor deze combinaties tot spanningen kunnen leiden als ze niet 

haalbaar blijken om bijvoorbeeld plannings-technische redenen. Wij adviseren 

daarom opdrachtnemers te stimuleren om zo snel mogelijk na de start van een 

project de noodzakelijke bodemonderzoeken uit te voeren en een daarop afgestemd 

grondstromenplan op te stellen.  

Werkzaamheden met een relevante Arbo-aspecten 

De casus Elst heeft duidelijk gemaakt dat RWS als opdrachtgever 

eindverantwoordelijk blijft. Met name als de veiligheid & gezondheid van 
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werknemers in het project in het geding zijn dan vergt dat de nodige 

zorgvuldigheid. Primair omdat we niet willen dat werknemers onnodige risico’s 

lopen, daarnaast omdat handhaving de mogelijkheden heeft om het werk gedurende 

langere tijd stil te leggen met alle kwalijke gevolgen van dien. Wij adviseren in deze 

het volgende: 

- in de planfase moet het bodemonderzoek ook een indicatie geven over het 

risicoprofiel van het project; 

- van opdrachtnemer moet worden geëist dat hij tijdig een Plan van Aanpak 

Vrijkomende Materialen opstelt, met daarin de nodige aandacht voor veiligheid 

& gezondheid. Alleen dan kan een opdrachtgever inhoud geven aan het 

uitgangspunt dat hij eindverantwoordelijk is en in arbo-gevoelige situaties zelf 

de vinger aan de pols wil houden.  

- RWS moet nadrukkelijk betrokkenheid inbouwen in het beoordelen en vrijgeven 

van een Plan van Aanpak Vrijkomende Materialen en V&G-plan, door stoppunten 

op te nemen in het Verificatieplan. Opdrachtnemer mag niet met de uitvoering 

starten voordat opdrachtgever aan deze stukken goedkeuring heeft verleend; 

- consequent organiseren van vooroverleg met bevoegde gezagen en handhaving, 

al dan niet gefaciliteerd door RWS. 

In Cobouw 7 oktober 2015 

Inspectie SZW kraakt opdrachtgevers GWW. Opdrachtgevers in de GWW voldoen zelden aan 

alle verplichtingen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in de uitvoering. Naar 

mening van SZW moeten opdrachtgevers de wet beter handhaven.  Die handhavende taak is 

echter bij SZW gelegd. 

                 Kader 6 

4.4 Rolverdeling 

Verschillende actoren spelen een rol in het tot een goed einde brengen van 

grondverzet.  

Allereerst werken opdrachtgever en opdrachtnemer samen. Afspraken over de 

samenwerking en verdeling van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer worden gemaakt in contractdocumenten. Tevens is wettelijke 

regelgeving van toepassing op het grondverzet. Op dit moment gelden hiervoor de 

Waterwet en met name ook de algemene regels van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Algemene regels betekent in dit geval dat er geen vergunningplicht geldt, zodat het 

bevoegd gezag Bbk (eerder RWS namens ILT, nu ILT zelf) slechts een handhavende 

en controlerende rol heeft aan de ‘achterkant’. Tevens wordt er met algemene 

regels van uitgegaan dat opdrachtnemers goed ingevoerd en deskundig zijn. 

Rol opdrachtnemer: voldoende en juiste informatie conform BBK, ten 

behoeve van de uitvoering van grondverzet  

Om het werk te kunnen uitvoeren conform het Bbk is na aanbesteding aanvullende 

informatie nodig. Bijvoorbeeld over de milieuhygiënische kwaliteit van vrijkomende 

materialen ten behoeve van de benodigde bewijsmiddelen Bbk. Maar ook (civiel-) 

technische informatie is nodig om de kwaliteit en functionaliteit van de (nieuwe) 

grondwerken te borgen. Aanvullende informatie dient verzameld te worden door de 

opdrachtnemer. 



Pagina 50 van 65 

Evaluatie Grond | 1 november 2016 

  

 

Hoewel de uitvoering van het project door de aanbestedingsmethodiek volledig bij 

opdrachtnemer is neergelegd constateren wij dat het kenniscluster grond in de 

praktijk het IPM-team en opdrachtnemer actief moet ondersteunen bij het zoeken 

naar betaalbare oplossingen (want RWS wil niet iedere meerwerkvoorstel zonder 

meer honoreren) waarbij creatief moet worden omgegaan met de ruimte die 

wetgeving biedt. Opdrachtnemers worden als voldoende deskundig beschouwd (zij 

kunnen ook deskundigheid inhuren). Maar soms lijkt het niet in het belang van een 

opdrachtnemer om, in geval van afwijkingen, de voor opdrachtgever goedkoopste 

route te volgen. Deze deskundigheid zou als EMVI-criterium in de aanbesteding 

kunnen worden meegenomen. Veel situaties vragen namelijk om maatwerk met 

betrekking tot toepassing van generieke regels om logische, en minder kostbare 

oplossingen mogelijk te maken.  

De werkbaarheid/uitvoerbaarheid van het wettelijk kader laat op onderdelen dus te 

wensen over. Het verdient daarom aanbeveling om dit terug te koppelen met de 

markt en gezamenlijk te trachten beleid en wet- en regelgeving nog meer op de 

praktijk af te stemmen. In situaties dat het werk vastloopt is het nodig dat 

opdrachtgever er actief op toe ziet dat de opdrachtnemer zijn rol goed invult. 

Decentrale opdrachtgevers en VTW’s 

Verschillende maatregelen wordt uitgevoerd onder aansturing van decentrale 

opdrachtgevers (gemeentes, waterschappen) namens Rijkswaterstaat, met een van 

te voren vastgesteld budget. Rijkswaterstaat staat verder alleen nog aan de lat voor 

exogene risico’s, zoals consequenties van niet voorziene gewijzigde wetgeving, 

afwijkingen in chemische en fysische bodemkwaliteit. In verschillende projecten 

hebben wij bij de decentrale opdrachtgevers de spanning ervaren tussen enerzijds 

de wens een goede werkrelatie met opdrachtnemers te bewaren en anderzijds 

zakelijk de contractwijzigingsvoorstellen af te handelen. Soms hadden we de indruk 

dat het uitgangspunt was dat Rijkswaterstaat ‘toch wel betaalt’ en dat het bereiken 

van planning en mijlpalen voorop stond en een kritische houding ten aanzien van 

contractafwijkingen in de weg stond. Mede door de inzet van het kenniscluster 

Grond zijn we er toch in geslaagd lopende het project met meer nuance 

contractwijzigingsvoorstellen af te handelen, wat tot een aanmerkelijke 

kostenbesparing heeft geleid. De opgedane ervaringen moeten worden gedeeld met 

andere programma’s zoals het HWBP.  

Rolverdeling RWS: planvorming en uitvoering enerzijds, en beheer 

anderzijds 

In de praktijk is gebleken dat RWS in de rol van eindbeheerder van gronden 

(waarop maatregelen zijn uitgevoerd) het niet altijd eens is met collega’s die 

planvorming en begeleiding uitvoeren en begeleiden. In het uiterste geval kan dit 

ertoe leiden dat door langdurige discussies het werk vertraging oploopt en onnodige 

kosten worden gemaakt. Het is zaak dat RWS één geluid laat horen en geen 

discussies meer ontstaan over hoofdlijnen van een aanpak als namens de HID 

daarvoor vergunningen zijn aangevraagd en verkregen. Investering in het 

voortraject loont ook wat dat betreft. 
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4.5 Onderzoek in de planfase 

Voldoende en juiste informatie conform UAV-GC t.b.v. aanbesteding werk 

Voor opdrachtgever is het van belang dat opdrachtnemer de toebedeelde 

projectrisico’s (waaronder tijdig en de wetsconform bestemming van vrijkomende 

grond en bagger) actief beheerst. Een belangrijk uitgangspunt van werken onder de 

UAV-GC is dan ook dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de juistheid van 

door haar verstrekte informatie (niet voor de volledigheid10). Voor opdrachtnemer is 

het van belang dat er voldoende betrouwbare informatie is verzameld om 

gegadigden een realistische prijs te kunnen laten berekenen (aanbestedingstraject) 

voor het maken van het werk. De verzameling van deze informatie behoort tot het 

RWS-werkproces conditionering. 

Ofschoon onderzoeksgegevens (puntinformatie) nooit volledig juist zijn (ook 

bewijsmiddelen niet) kennen ze wel een zekere mate van betrouwbaarheid. 

Naarmate meer informatie wordt verzameld (meer puntwaarnemingen zijn gedaan) 

neemt de representativiteit van het onderzoek voor de daadwerkelijke situatie in het 

veld toe. De verschillen tussen individuele monsters middelen uit. In verschillende 

cases is gebleken dat verkennend onderzoek een goede indicatie geeft 

(betrouwbaarheid circa 80%). Als resultaten van verkennend bodemonderzoek bij 

aanbesteding worden verstrekt kan door een inschrijvende partij goed rekening 

worden gehouden met mee- en tegenvallers. Volgens de RvR inkoopstrategie zijn 

deze voor rekening en risico van de opdrachtnemer.  

Fysische kwaliteit 

Omdat gewoonlijk de energie en inspanning gericht wordt op de verzameling en 

duiding van milieuchemische bodeminformatie kan snel vergeten worden dat er ten 

behoeve van het maken van het ontwerp ook bodeminformatie over de 

civieltechnische eigenschappen nodig is. Deze informatie, die uiteraard ook met de 

nodige omzichtigheid dient te worden geëxtrapoleerd, hoeft van de wetgever niet 

volgens strikte en gedetailleerde normdocumenten verzameld te worden. Om 

dergelijke civieltechnische gegevens te verzamelen bevelen wij aan om goed 

gebruik worden gemaakt van een richtlijn risicogestuurd onderzoek (CUR-247, 

2013). Deze geeft ruimte voor projectspecifiek maatwerk. De richtlijn is gericht op 

een goede afstemming van grondonderzoek op de vragen die in ieder stadium van 

een project aan de orde zijn. Aard, omvang en nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 

van het grondonderzoek moeten zijn afgestemd op de (project)risico’s die met het 

grondonderzoek moeten worden beperkt. Opdrachtgevers wordt aanbevolen om ten 

behoeve van het aanbestedingstraject ook op deze manier informatie te verzamelen 

over de milieuhygiënische kwaliteit van grond/bagger/vrijkomende materialen.  

Doorverwijzing in wetgeving naar normdocumenten 

Het Besluit bodemkwaliteit verplicht via een doorverwijzing opgenomen in artikel 18 

te werken conform normdocumenten. Dit betreft het gehele traject van 

monstername tot en met laboratorium onderzoek. Het volgen van de 

normdocumenten borgt de uniformiteit van de werkprocessen (van informatie 

verzamelen over de chemische bodemkwaliteit). Uitsluitend informatie die is 

verzameld conform de normdocumenten mag worden gebruikt om zogenaamde 

                                                
10 Volledigheid is uiteraard wel een eis als het gaat om documenten die volgens een norm zijn 
opgesteld, zoals erkende bewijsmiddelen als partijkeuringen. 
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‘bewijsmiddelen’ zoals een melding grondverzet of een bodemkwaliteitskaart te 

onderbouwen. Indien de normdocumenten niet zijn gevolgd mag grondverzet niet 

plaatsvinden. De aanlevering van wettelijke bewijsmiddelen (op grond van het Bbk) 

is in de gebruikte inkoopstrategie een taak voor de opdrachtnemer. Deze zal dus de 

verplichte normdocumenten moeten toepassen.   

Informatie die door opdrachtgever verzameld wordt ten behoeve van de 

aanbesteding van werken hoeft niet conform deze normdocumenten te worden 

verzameld. Het volgen van bijvoorbeeld de normdocumenten voor verkennend 

bodemonderzoek is niet per definitie de beste weg.  

De informatie over de bodemkwaliteit die tot dusverre bij aanbesteding is 

meegegeven is altijd conform de normdocumenten van het Bbk verzameld. Helaas 

blijkt in de praktijk toch dat conform de normdocumenten verzamelde informatie 

vaak niet 100% reproduceerbaar en dus enigszins onbetrouwbaar is. Verschillende 

onderzoeken geven verschillende uitkomsten en deze variabiliteit is te wijten aan 

het feit dat de bodem op alle schaalniveaus (regionaal, lokaal, monsterpot, 

labmonster) zeer heterogeen is qua fysische en chemische samenstelling. Dit 

betekent dat elk veldonderzoek een steekproef is, elk veldmonster dus uniek is, en 

elk monster dat wordt geanalyseerd ook. Volledig betrouwbare informatie over de te 

verwachten bodemkwaliteit op een bepaald punt bestaat dus eigenlijk niet.    

De (conform normdocumenten) verzamelde informatie over de bodemkwaliteit moet 

worden getoetst aan de Bbk-normen voor nuttige toepassing. Ook deze 

normwaarden zijn gebaseerd op onderzoek met de nodige onzekerheden en daarom 

is vaak een veilige ruime marge ingebouwd. Dit betekent in de praktijk echter dat 

deze extra veiligheid zich vertaald in onnodig grondverzet.  

Rijkswaterstaat zal zich inspannen om, samen met de branche, te komen tot meer 

werkbare oplossingen.   

De grondbalans als ‘informatief’ document in de aanbesteding 

In afwijking van de voorkeurswerkwijze is in verschillende projecten toch de 

grondbalans meegegeven als informatief document. In enkele projecten niet, maar 

deze was via internet terug te vinden, bijvoorbeeld als bijlage bij de aanvraag van 

een ontgrondingenvergunning. In de aanbestedingsfase gebruiken opdrachtnemers 

de grondbalans voor het beprijzen van af te voeren grond. Als de praktijk anders 

blijkt te zijn dan wat de grondbalans aangeeft dan wordt het document al snel 

gebruikt als uitgangspunt voor contractwijzigingsvoorstellen. Ook dit pleit ervoor om 

in annex XIII de status van documenten te benadrukken. Naast het informatieve 

karakter dient te worden benadrukt dat de grondbalans veelal is gebaseerd op 

bodeminformatie op verkennend niveau, dat fysische eigenschappen van 

bodemmateriaal (zoals erosiebestendigheid) nog meer een indicatief gehalte hebben 

en vooral: dat de grondbalans is opgesteld voor een referentieontwerp.    

4.6 Toetsen op hoofdlijnen of focussen op details? 

Handhaving Bbk heeft als taak erop toe te zien dat er conform het juridisch kader 

wordt gewerkt. Informatie over de chemische kwaliteit van grond en bagger is in 

formele zin pas juist (en geschikt ter onderbouwing bewijsmiddelen) als deze wordt 

geaccepteerd door het bevoegd gezag Bbk.  

Zoals ook in de vorige paragraaf is aangegeven verplicht het Besluit bodemkwaliteit 

via een doorverwijzing opgenomen in artikel 18, te werken conform gedetailleerde 
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normdocumenten. Dat heeft tot gevolg dat het bevoegd gezag (vaak ILT) gerechtigd 

is het naleven van dit systeem te handhaven op systeem-, proces- of 

productniveau. 

Rolhouders 

Verschillende actoren hebben een rol in het toepassen van de regels voor het 

grondverzet. Gezien de contractuele afspraken is het strikt genomen de taak van de 

Contractmanager (CM) om erop toe te zien (m.b.v. SCB) dat de opdrachtnemer zich 

vanwege de contractsbepaling aan de wettelijke regels houdt. Het is dan weer de 

taak van het bevoegde gezag Bbk om de regels te handhaven (aan de achterkant). 

De omvangrijkheid en complexiteit van het juridisch kader maakt dat de 

verschillende rolhouders vaak van mening verschillen over de manier waarop dat 

kader in de praktijk moet worden toegepast. En dat is een risico voor het tijdig en 

beheerst uitvoeren van grondverzet. We hebben al eerder aanbevolen om het risico 

dat hieruit voortvloeit te beperken met vooroverleg met bevoegde gezagen en 

andere relevante partijen. 

4.7 Samenwerking en vooroverleg als operationele beheersmaatregel 

Zoals aangegeven in de vorige paragraaf is het een risico als de verschillende 

rolhouders het met elkaar oneens zijn, bijvoorbeeld over de concrete betekenis van 

de algemene regels van het Bbk. In de eerste evaluatie van het grondverzet voor 

RWS-RvR is houding, gedrag en taakopvatting van de diverse actoren genoemd als 

verbeterpunt. Om problemen tijdens de uitvoering te voorkomen is besloten om alle 

rolhouders reeds te betrekken bij de planvorming. Dus voorafgaand aan de 

daadwerkelijke uitvoering van het grondverzet. Hierdoor kan bij de beheerder en 

handhavers het gewenste en nodige vertrouwen ontstaan in de goede bedoelingen 

van opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook wordt het op deze manier opdrachtgever 

en opdrachtnemer duidelijk wat het bevoegde gezag en de beheerder precies van 

hen verwachten. Echter strikt genomen is het vooroverleg geen wettelijke taak van 

het bevoegde gezag. Het is positief op te merken dat RWS en ILT wel op 

constructieve wijze heeft deelgenomen aan vooroverleggen voor RvR-projecten.   

Ambtelijk vooroverleg 

Nu zich in de praktijk de nodige situaties voordoen waarin de algemene regels uit 

het Bbk door verschillende partijen verschillend worden uitgelegd, is het voor een 

opdrachtgever belangrijk om te investeren in (tijdig) ambtelijk vooroverleg.  

In de praktijk is gebleken dat dit vooroverleg zich terugverdient. Een werkweek voor 

start uitvoering constateren dat er verschil van mening is tussen opdrachtnemer, 

opdrachtgever en bevoegd gezag is te laat en leidt vaak tot onnodige kosten, 

onnodige uitloop van de planning en de bijkomende frustraties. Het vooroverleg 

moet gezien worden als een operationele beheermaatregel voor het risico dat door 

erkende partijen niet conform de algemene regels wordt gewerkt. Alhoewel van 

opdrachtnemer een initiërende en actieve rol wordt verwacht in het zoeken naar 

oplossingen binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt, constateren we (te) 

vaak dat RWS-RvR hiertoe het initiatief moet nemen richting opdrachtnemer. 
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4.8 Verbetering juridisch kader grondverzet als strategische beheersmaatregel 

Zoals eerder aangegeven in paragraaf 4.3 is ambtelijk vooroverleg erg belangrijk als 

de regels moeilijk in de praktijk zijn te brengen. Dergelijk vooroverleg zou overbodig 

zijn als de regels goed werkbaar (op een heldere en eenduidige manier te 

interpreteren) zijn. De werkbaarheid van regels meten we dan af aan onze eigen 

werkwijze (programmabureau RvR /RWS).  

De casus sanering Elst heeft laten zien dat de werkwijze van RWS op gespannen 

voet kan staan met vorm en inhoud van het juridisch kader (of andersom). De RAW 

werkwijze lijkt vaak nog uitgangspunt te zijn bij het uitwerken van regelgeving. Een 

door de Inspectie SZW op grond van het Arbobesluit aan RWS opgelegde eis wekte 

de indruk dat de RWS werkwijze niet verenigbaar is met de inhoud van het Arbo-

besluit. Nadat door RWS bezwaar was aangetekend is de eis afgezwakt en bleek de 

RWS werkwijze toch verenigbaar met de inhoud van het Arbobesluit. Een en ander 

had uiteraard kunnen worden voorkomen als tijdig door middel van vooroverleg met 

handhaving afstemming had plaatsgevonden.  

Onbekendheid bij het bevoegde gezag met de RWS werkwijze kan dan ook 

aanleiding zijn voor misverstanden. Daarom is ten behoeve van overleg met SZW de 

RWS werkwijze inzichtelijk gemaakt (zie bijlage 2).  

De spanning tussen het juridisch kader en werkwijze kan verminderd worden als 

hierop gericht wordt ingezet in beleidsvernieuwingstrajecten. Hierin heeft ook RWS 

vaak een rol. In de afgelopen jaren werd gewerkt aan de herziening van het Bbk. 

Dat geeft de kans om het Bbk beter aan te laten sluiten bij het werken conform 

UAV-GC. Een verbetering die reeds is voorgenomen is het door RWS ingebrachte 

voorstel om in het besluit te laten opnemen dat niet de opdrachtgever het 
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grondverzet moet melden, maar degene die voornemens is daadwerkelijk 

grondverzet uit te voeren (de opdrachtnemer). Dat sluit naadloos aan op de 

inkoopstrategie van RvR waarin de opdrachtnemer verantwoordelijk wordt gemaakt 

voor het wetsconform uitvoeren van het grondverzet.  

Voor de nabije toekomst is het Omgevingswet-dossier erg belangrijk. Onder meer 

de regelgeving voor grondverzet moet hierin ondergebracht worden. Een belangrijke 

principiële vraag voor dit beleidsvernieuwingstraject is of het in het belang van RWS 

als professioneel opdrachtgever is, dat in wetgeving wordt doorverwezen naar 

normdocumenten. Doorverwijzingen naar normdocumenten kunnen immers ook in 

contracten worden opgenomen, tenminste als daarvoor een goede reden bestaat.  

In jaren van uitvoeringspraktijk is gebleken dat de risico’s van afwijkende 

bodemkwaliteit veel minder groot zijn dan het omvangrijke en complexe juridisch 

kader doet geloven. Of werken met verontreinigde grond zo bijzonder is dat er in 

wetgeving verwezen moet worden naar gedetailleerde normdocumenten kan 

daarom sterk betwijfeld worden. In wetgeving voor andere beleidsvelden is 

doorverwijzing naar even gedetailleerde normdocumenten als bij grondverzet, niet 

gebruikelijk. Grote (beleidsmatige) bezorgdheid lijkt meer op zijn plaats bij het 

werken met asbest en of NGE. Er lijkt voor verzet van verontreinigde grond en 

bagger sprake te zijn van certificering die soms vergaande consequenties heeft voor 

de uitvoering. Het is de vraag of dit doelmatig is. De indruk bestaat dat de 

vergaande regelgeving niet altijd noodzakelijk is om het milieubelang te dienen. Dit 

wordt tot op zekere hoogte reeds onderkend door het Implementatie Team Besluit 

Bodemkwaliteit. Het zou de uitvoeringspraktijk enorm faciliteren als niet langer 

wordt verwezen naar een omvangrijk kwaliteitssysteem, maar uitsluitend nog  

‘essentiële eisen’ worden genoemd.   

Desalniettemin wordt aanbevolen om nut en noodzaak van art 18 Bbk in het kader 

van de Omgevingswet opnieuw vast te stellen. Daarbij zou het kabinetsstandpunt 

inzake certificatie en accreditatie in overheidsbeleid dat op dit moment wordt 

vormgegeven [ref: Brief van Minister van EZ aan Tweede Kamer inzake signaal van 

enkele toezichthouders over de relatie tussen toezicht en certificatie] als 

uitgangspunt kunnen dienen. 

4.9 Annex XIII: informatie 

Het is duidelijk dat er in de planfase onvoldoende aandacht en wil is om al 

onderzoek uit te voeren dat op de uitvoering is gericht, met name als die uitvoering 

nog niet in detail bekend is. Bij de voorbereiding van de aanbesteding lijkt er weinig 

animo voor een verdiepingsslag in de kwaliteit van de beschikbare informatie op het 

vlak van chemische en fysische bodemkwaliteit. In algemene zin worden de risico’s 

wel benoemd en gekwantificeerd maar het inzicht in ‘known unknowns’ en  

‘unknown unknowns’ is te algemeen voor een goede kwantificering en verdeling van 

risico’s. De bij de aanbesteding beschikbaar gestelde informatie is te veel en te 

eenzijdig op de planfase gericht.  

In de aanbestedingsfase zou een beoordeling moeten plaatsvinden door uitvoerings-

deskundigen op de risico’s van de beschikbaar gestelde areaalgegevens/informatie, 

en de niet beschikbare gegevens. Naar verwachting zal de tijd die nodig is voor de 

aanbesteding (door opdrachtgever) of tijdens de aanbesteding (door opdrachtgever 

samen met inschrijvers) voor aanvullend risicogestuurd onderzoek zich vertalen 

naar een dito kortere uitvoeringstermijn en lagere risico’s/kosten.     



Pagina 56 van 65 

Evaluatie Grond | 1 november 2016 

  

 

Wij bevelen aan een algemene toelichting bij annex XIII te schrijven. Dit is 

waardevol omdat dit de status van de verstrekte informatie kan verhelderen en 

opdrachtnemers op hun verantwoordelijkheid wijst om de verstrekte gegevens 

evenwichtig te beoordelen en gebruiken. Het onderscheid tussen feiten/data en 

interpretatie is essentieel, evenals een verklaring van de doelen van de uitgevoerde 

onderzoeken.            

Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) 

Risicobeheersing ten aanzien van grond is een belangrijke succesfactor in het tijdig 

en binnen budget afronden van projecten. Dit aspect verdient daarom de nodige 

aandacht in de aanbestedingsfase. Wij adviseren dan ook om, meer dan nu het 

geval is, de opdrachtnemer aan te laten geven hoe hij de nodige robuustheid in 

plannen inbouwt zodat afwijkende bodemkwaliteit zo min mogelijk tot forse claims 

leidt. Een ‘plan van aanpak grondstromen’ moet expliciet worden meegewogen in de 

EMVI. De mate waarin opdrachtnemers risico’s zouden willen overnemen moet een 

van de EMVI-criteria zijn. Bovendien bevelen wij aan om de kwaliteit van plannen 

zoals een grondstromenplan expliciet worden inbegrepen in de EMVI. Het is in het 

verleden voorgekomen dat inschrijvers met de beste uitvoeringsplannen toch niet de 

beste EMVI-scores hadden, dit is natuurlijk vreemd en onwenselijk.   

De informatie die aan ON in de aanbesteding wordt overhandigd 

Uit de evaluatie concluderen wij het volgende: 

- De interpretatie van onderzoeksdata door opdrachtgever in de planfase wordt 

door opdrachtnemer vaak als een ‘haakje’ gezien voor het claimen van 

meerwerk door ‘afwijkingen’. Bovendien worden opdrachtnemers niet geprikkeld 

tot een kritische interpretatie van de aangeleverde informatie. Daarom 

adviseren wij om interpretaties achterwege te laten en alleen onderzoeksdata in 

de aanbesteding als ‘informatie’ mee te geven. 

- De fysische eigenschappen van vrijkomend bodemmateriaal worden vaak 

onvoldoende onderzocht. In de praktijk blijkt dat vrijkomend bodemmateriaal 

als milieuhygiënisch toepasbaar wordt beschouwd terwijl de fysische kwaliteit 

(draagkracht, zettingsgevoeligheid, erosiebestendigheid) ontoereikend is. Voor 

fysische kwaliteit is meer aandacht nodig! 

- In complexe situaties moet de nodige aandacht worden besteed aan de 

samenhang tussen de verschillende onderzoeken, vooral als bij de uitvoering 

van bodemonderzoeken van de norm wordt afgeweken (met de reden daarvoor) 

en als veel verschillende aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd. Als deze 

‘grote lijn’ duidelijk is dan beperkt dit de slagingskans van meerwerkverzoeken 

achteraf. 

- Het is noodzakelijk in de aanbestedingsdocumenten (en bijbehorende bijlagen) 

aan te geven dat de rapporten die bij de aanbesteding beschikbaar zijn gesteld, 

zijn gebaseerd op ‘juist uitgevoerd onderzoek’, maar dat dit niet wil zeggen dat 

dit garandeert dat deze de werkelijkheid in het veld correct en in voldoende 

detail is weergeven.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Nu veel maatregelen in het programma Ruimte voor de Rivier in de afrondende fase 

zijn, of al gereed, is het een goed moment geweest om het grondverzet te 

evalueren. In dit rapport is dit gedaan op drie manieren, via de opeenvolgende 

stappen in het proces (hoofdstuk 2), casussen in de uitvoering (hoofdstuk 3) en 

discussie aan de hand van thema’s (hoofdstuk 4). 

In dit afsluitende hoofdstuk vatten we de belangrijkste conclusies samen. 

1. Van ‘de markt tenzij…’ naar ‘samen met de markt’ 

Rijkswaterstaat heeft op basis van opgedane ervaringen haar strategie gewijzigd 

naar ‘samen met de markt’. In de uitvoering van RvR zijn ervaringen opgedaan die 

deze koerswijziging ondersteunen.  

2. Aandacht voor ter beschikking gestelde informatie 

Wij bevelen aan om in de aanbestedingsfase meer aandacht te schenken aan de 

status van de ter beschikking gestelde informatie, en de noodzaak om (al dan niet) 

gezamenlijk risicogestuurd aanvullend onderzoek te doen. Daarbij is meer dan nu 

aandacht nodig voor de fysische kwaliteit van vrijkomende grond.  

Een algemene toelichting bij annex XIII is waardevol omdat dit de status van de 

verstrekte informatie kan verhelderen en opdrachtnemers op hun verantwoordelijk-

heid wijst om de verstrekte gegevens evenwichtig te beoordelen en gebruiken. Het 

onderscheid tussen feiten/data en interpretatie is essentieel, evenals een verklaring 

van de doelen van de uitgevoerde onderzoeken. Zoals al eerder gesteld zullen we 

daaraan in fase 3 van de evaluatie de nodige aandacht schenken en komen met een 

werkbaar kader.           

Uit de evaluatie concluderen wij dat niet de feitelijke data maar de interpretatie van 

onderzoeksdata door opdrachtgever in de planfase door de opdrachtnemer vaak als 

een ‘haakje’ wordt gezien voor het claimen van meerwerk door ‘afwijkingen’. Deze 

interpretatie van meegeleverde onderzoeksdata prikkelt opdrachtnemers niet tot 

een eigen kritische kijk op de meegeleverde gegevens (misschien ontbreekt de tijd 

daarvoor ook wel in een aanbestedingsperiode). Daarom adviseren wij om 

interpretaties achterwege te laten en alleen onderzoeksdata in de aanbesteding als 

‘informatie’ mee te geven. Die informatie hoeft niet ‘volledig’ te zijn maar wel ‘juist’. 

Ook hierop zullen we in fase 3 van de evaluatie ingaan. 

3. Georisicomanagement, verdelen van risico’s 

Wij bevelen aan om georisicomanagement en de eventuele verdeling van risico’s 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te agenderen en de intenties van 

opdrachtnemers om risico’s te dragen en te beheersen via EMVI te belonen.  

4. De inzet van deskundigheid van RWS 

Daarnaast concluderen wij dat ook in de uitvoering de beschikking over technische 

en juridische kennis cruciaal is om te kunnen bijdragen aan het met de markt 

verkennen van de ruimte in wet en regelgeving. Dit om te komen tot 

kostenefficiëntere oplossingen binnen de wettelijk beschikbare ruimte voor 

problemen die in de uitvoering zijn gerezen, al dan niet door (vermeende) 

afwijkende bodemkwaliteit. Wij bevelen aan om de kennis van RWS i.c. RvR vaker in 
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te zetten en om opdrachtgevers ertoe aan te zetten zich kritischer op te stellen ten 

aanzien van meerwerkvoorstellen. Ook daarbij kan de inzet van deskundigen van 

RvR zeer nuttig zijn.  

5. Aandacht voor vooroverleg met bevoegde gezagen en handhaving 

Zoals eerder uitvoerig besproken verplicht het Besluit bodemkwaliteit te werken 

conform gedetailleerde normdocumenten. Dat heeft tot gevolg dat het bevoegd 

gezag (vaak ILT) gerechtigd is het naleven van dit systeem te handhaven op 

systeem-, proces- of productniveau, en dat kan worden gehandhaafd (en wordt 

gehandhaafd) op details uit de normdocumenten. Discussies in de uitvoeringsfase 

over details in normdocumenten staat de uitvoerbaarheid in de weg. Wij bevelen 

daarom aan om alle rolhouders in een vroeg stadium zoals de planvorming bij het 

project te betrekken middels vooroverleg, en op verschillende momenten in de 

uitvoering nauw contact te houden. Nu zich in de praktijk veel situaties voordoen 

waarvoor de regels uit het Bbk op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd 

is het voor de opdrachtgever belangrijk om te investeren in ambtelijk vooroverleg. 

In de praktijk is gebleken dat dit vooroverleg zich terugverdient. Een werkweek voor 

de start van de uitvoering constateren dat er verschil van mening is tussen 

opdrachtnemer, opdrachtgever en bevoegd gezag over de interpretatie van 

detailregels is te laat en leidt vaak tot onnodige kosten, onnodige uitloop van de 

planning en de bijkomende frustraties. Het is bovenal wenselijk dat de markt, die 

mede verantwoordelijk is voor zeer gedetailleerde normen, samen met de wetgever 

werkt aan normen die eenvoudig hanteerbaar zijn en voor zo min mogelijk 

verschillende uitleg vatbaar.    

6. Beleidsvernieuwing blijven volgen en desgewenst initiëren 

De spanning tussen het juridische kader en de werkwijze kan verminderd worden 

als hierop gericht wordt ingezet in beleidsvernieuwingstrajecten. Hierin heeft ook 

RWS vaak een rol. In de afgelopen jaren werd gewerkt aan de herziening van het 

Bbk. Dat geeft de kans om het Bbk beter aan te laten sluiten bij het werken conform 

UAV-GC. Wij bevelen aan deze ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen en 

desgewenst te initiëren. 

7. Aandacht voor de uitvoering al in de planfase 

In de planfase is meer aandacht nodig voor onderzoek gericht op de uitvoering. 

Traditioneel wordt met name informatie ter beschikking gesteld die nuttig was voor 

de planfase, maar ontoereikend is om alle grond gerelateerde risico’s in de 

uitvoeringsfase vooraf te beheersen. Zo ontbreekt vaak inzicht in de fysische 

kwaliteit van de vrijkomende grond. Wij bevelen aan om in de aanbestedingsfase 

(en beter nog: daarvoor) uitvoeringsdeskundigen kritisch de beschikbare informatie 

te laten beoordelen op risico’s in de uitvoering. Relevante ‘known unknowns’ kunnen 

tijdig worden onderzocht, voor de aanbesteding of tijdens de aanbestedingsfase 

gezamenlijk door opdrachtnemer en opdrachtgever. De tijd die daarvoor nodig is zal 

zich vertalen naar een dito kortere uitvoeringstermijn en lagere risico’s/kosten.     

8. Maak meer gebruik van de mogelijkheden tot ‘bijwonen’ en ‘toetsen’ 

Wij adviseren om in de toets- en acceptatieplannen van opdrachtgever momenten in 

te bouwen waarop opdrachtgever actief betrokken wordt in de uitvoering door 

middel van stop- en bijwoonmomenten. Dit sluit ook beter aan op de 

eindverantwoordelijkheid die RWS als opdrachtgever blijft houden voor bijvoorbeeld 

de uitvoering van projecten conform wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld als de 
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uitvoering vraagt om specifieke arbo-maatregelen als fijne asbestdeeltjes worden 

aangetroffen. Snelle verificatie na opdrachtverlening van het grondstromenplan en 

de logistiek rond het grondverzet kan eraan bijdragen dat opdrachtgever, geheel 

passend in de nieuwe visie ‘samen met de markt’, tijdig afstemt en kennis en 

ervaring inbrengt.     
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Lijst met afkortingen 

Arbo  Arbeidsomstandigheden 
Bbk  Besluit bodemkwaliteit 
BLbi  Besluit Lozingen buiten inrichtingen 
CO2  Kooldixoxide 

DG-RWS Directoraat Generaal Rijkswaterstaat 
DGW/R  Directoraat Generaal Water en Ruimte 
HWBP  Hoog Water Beschermingsprogramma 
I&M  Ministerie van Infrastructuur&Milieu  
ILT  Inspectie  

KRW  Kader Richtlijn Water 
NGE  Niet gesprongen explosieven 

PKB  Planologische Kern Beslissing 
PRI  Probabilistische Raming Infrastructuur  
RvR  Ruimte voor de Rivier 
RWS  Rijkswaterstaat 
RWS-ON Rijkswaterstaat Oost-Nederland 
SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsverbetering Bodembeheer 
SNIP  Spelregels voor Natte Infrastructuur Projecten 

SZW  Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
TGG  Thermisch gereinigde grond 
VTW  Voorstel tot (contract)wijziging 
Wbb  Wet bodembescherming 
WM  Wet milieubeheer 
WVO  Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
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Bijlage 1 Overzicht standaard contractteksten 

Vraagspecificatie Proces (versie 4.3 d.d. februari 2016) 

2.3.1 Opstellen voortgangsrapportage 

 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van 

de voortgangsrapportage nader af te stemmen met de 

Opdrachtgever. 

4. Technisch management: 

 a. …  

b. …  

c. Overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met 

o.a. aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

 

IN010 

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 

omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle 

Werkzaamheden en ten minste de volgende onderdelen te 

bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende 

materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en 

veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de 

verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 

materialen, b.v. bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of 

aangevraagde vergunningen, etc.; 

 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 

materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, 

dient hij de Opdrachtgever ter vertegenwoordigen als ontdoener 

(houder die zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich 

moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin van de Wet 

milieubeheer.  

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, 

waarvan de kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand 

aan het vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen 

door middel van een onderzoek conform geldende 

UV300 
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onderzoeksnormen. 

 

UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is hoofdstuk 4 

van CROW Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend 

asfalt” van toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt 

aantoont, dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de 

procesbeschrijving “vrijkomende materialen” een freesplan 

inclusief bepaling van de hoeveelheid af te voeren teerhoudende 

verharding op te stellen en ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

  

UV330 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

de realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van 

teerhoudend asfalt, worden de kosten voor het gescheiden 

vrijmaken, afvoeren en afleveren van de hoeveelheid 

teerhoudende verharding op afzonderlijke factuur vergoed tegen 

een bedrag van € 40,= per ton exclusief omzetbelasting. 

 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 

Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform 

annex V Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van 

acceptatie van de naar een bewerkings- verwerkings- of 

eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in 

de administratie te zijn opgenomen. 

 

 

 

Basisovereenkomst 

 

Artikel 8 Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van 

materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en 

Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie 

gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren, als 

onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die 

Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde 

annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog 

wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval 

recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming 

van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC11 2005. 

 

Annex III, Acceptatieplan 

 

In annex III, Acceptatieplan kunnen procesbeschrijvingen, die aansluiten op de 

betreffende proceseisen in Vraagspecificatie Proces, worden opgenomen indien de 

risico’s t.a.v. deze processen zodanig groot zijn dat de Opdrachtgever nauw 

betrokken wil zijn bij de uitwerking van dit proces en een stoppunt wil inbouwen 

t.a.v. de betreffende Werkzaamheden van de Opdrachtnemer. De 

                                                
11 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen. 
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procesbeschrijving zal door de Opdrachtnemer ter Acceptatie moeten worden 

voorgelegd aan de Opdrachtgever en de procesbeschrijving dient door de 

Opdrachtgever te zijn geaccepteerd alvorens de Opdrachtnemer het plan mag 

uitvoeren (§ 23-9 UAV-GC).  

 

§ 23-9 UAV-GC: 

“Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om nog niet geaccepteerde zelfstandige 

hulppersonen in te schakelen voor Werkzaamheden. Evenmin is het hem toegestaan om 

Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten waaraan nog niet geaccepteerde Documenten, 

Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden ten grondslag liggen. De 

Opdrachtnemer mag geen Wijzigingen als bedoeld in § 15 lid 3 uitvoeren die nog niet 

door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd.”.  

 

Document(en) ter 

Acceptatie 

 

Moment van 

indienen 

 

Aantal 

exemplaren 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub d art.12 sub 

e 

… 

…     

Technisch management 

Procesbeschrijving 

“vrijkomende 

materialen” 

Moment van 

indienen 

aantal dagen Vraagspecif

icatie 

Proces 

Freesplan (onderdeel 

van procesbeschrijving 

“vrijkomende 

materialen”) 

Moment van 

indienen 

aantal dagen Vraagspecif

icatie 

Proces 

 

 

Annex VI, Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

 

In annex VI, Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden kunnen procesbeschrijvingen, 

die aansluiten op de betreffende proceseisen in Vraagspecificatie Proces, worden 

opgenomen indien de risico’s t.a.v. deze processen van dien aard zijn dat de 

Opdrachtgever betrokken wil zijn bij de uitwerking van dit proces en een 

bijwoonpunt wil inbouwen t.a.v. de betreffende Werkzaamheden van de 

Opdrachtnemer. De procesbeschrijving zal door de Opdrachtnemer ter Toetsing 

moeten worden voorgelegd aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft dan de 

gelegenheid zich op de hoogte te stellen van het proces en de voortgang en kan 

daarop eventueel een reactie of waarschuwing geven. De Opdrachtnemer mag 

echter voortgaan met zijn Werkzaamheden en het is aan de Opdrachtnemer om te 

besluiten wat hij doet met de reactie of waarschuwing van de Opdrachtgever.  

 

Document(en) ter Toetsing Moment van 

indienen 

Aantal 

exemplaren 

Te toetsen 

onderdelen 

Een en ander conform Basisovereenkomst 

art.11 sub a art.11 sub b art.12 sub c art.12 sub d 

Procesbeschrijving 

“vrijkomende materialen” 

Moment van 

indienen 

aantal Vraagspecific

atie Proces  
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Document(en) ter Toetsing Moment van 

indienen 

Aantal 

exemplaren 

Te toetsen 

onderdelen 

Een en ander conform Basisovereenkomst 

art.11 sub a art.11 sub b art.12 sub c art.12 sub d 

Freesplan (onderdeel van 

procesbeschrijving 

“vrijkomende materialen”) 

Moment van 

indienen  

aantal Vraagspecific

atie Proces 

 

 

Annex V, Vrijkomende materialen (versie 4.3 d.d. januari 2015) 

 

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met 

de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces. 

 

Artikel 1.  Vrijkomende materialen 

 

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het 

verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst 

(bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen, enz.). Ook 

vrijkomende grond en baggerspecie worden beschouwd als vrijkomende 

materialen. 

2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij 

wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald. 

3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze 

geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW.  

4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders 

nuttig te worden toegepast. 

 

Artikel 2.  Uitzonderingen 

 

1. De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de 

Opdrachtnemer: 

Opnemen indien Werkzaamheden aan asfalt worden verricht. 

a. Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen te 

worden verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden van 

het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische 

verwerkingsinrichting. 

Opnemen indien baggerwerkzaamheden worden verricht. 

b. Baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren, indien deze wordt 

gestort in een Rijksbaggerdepot. 

Bij projectspecifieke uitzonderingen expliciet aangeven welke 

materialen het betreft en naar welke locatie die materialen afgevoerd 

dienen te worden. 

c. Vrijkomend materiaal, plus bestemming 

d. Vrijkomend materiaal, plus bestemming 
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Bijlage 2 Werkwijze RWS bij milieukundig bodemonderzoek 

 
 
 


