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1 Inleiding
Voor u ligt de nota waterbodembeheer voor het beheergebied van het waterschap Aa en Maas.

Aanleiding
In het kader van (onderhouds)baggerwerken moet het waterschap inzicht hebben in de

milieuhygiënische kwaliteit van het te baggeren slib. Het uitvoeren van waterbodemonderzoeken is

tijdrovend en kostbaar. Met een nota waterbodembeheer en de bijbehorende

waterbodemkwaliteitskaart kunnen tijd en kosten worden bespaard.

Doel
Met de waterbodemkwaliteitskaart is de kwaliteit van de sliblaag in de watergangen binnen het
beheergebied van het waterschap inzichtelijk gemaakt. Hiertoe is het beheergebied onderverdeeld in
verdachte en onverdachte watergangen. De Regeling bodemkwaliteit stelt dat in verdachte
watergangen voorafgaand aan onderhoudsbaggerwerkzaamheden de milieuhygiënische kwaliteit van de
baggerspecie bekend moet zijn. De waterbodemkwaliteitskaart mag hiervoor als bewijsmiddel dienen.
Hierdoor kan de onderzoeksinspanning fors worden gereduceerd. In de gemeenten die de
waterbodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel erkennen, hoeft in veel gevallen zelfs helemaal geen
waterbodemonderzoek meer te worden gedaan.

In deze nota waterbodembeheer is vastgelegd op welke wijze de milieuhygiënische kwaliteit van de
baggerspecie kan worden vastgesteld en hoe met de waterbodemkwaliteitskaart moet worden
omgegaan.

De totstandkoming van de waterbodemkwaliteitskaart is beschreven in een apart technisch document
(Rapport 'Waterbodemkwaliteitskaart waterschap Aa en Maas', Ingenieursbureau Oranjewoud,
projectnummer 249569, november 2012).

Bestuurlijke vaststelling en geldigheidsduur
Voor het gebruik van een waterbodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel dient deze eerst
bestuurlijk te zijn vastgesteld. In het Besluit bodemkwaliteit is vastgelegd, dat de
waterkwaliteitsbeheerder het bevoegd gezag is voor de waterbodem. Dit betekent ten eerste dat het
algemeen bestuur van het waterschap de waterbodemkwaliteitskaart en nota waterbodembeheer
bestuurlijk moet vaststellen via een besluit in de zin van de Awb.

Ten tweede dienen de kaart en de nota, omdat het verspreiden van baggerspecie op de landbodem
plaatsvindt, tevens door het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten bestuurlijk te
worden vastgesteld, ook via een besluit in de zin van de Awb.

Conform de Regeling bodemkwaliteit is de geldigheidsduur van de nota waterbodembeheer 10 jaar.
Voor de waterbodemkwaliteitskaart verdient het daarentegen de voorkeur om deze elke 5 jaar te
actualiseren op basis van nieuwe en/of beschikbare data. De aanpassing van de
waterbodemkwaliteitskaart kan aanleiding geven om ook de nota waterbodembeheer tussentijds te
actualiseren.
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2 Waterbodemkwaliteit in kaart gebracht

2.1 Beheergebied

De waterbodemkwaliteitskaart is opgenomen in bijlage 1.

De waterbodemkwaliteitskaart en de nota waterbodembeheer gelden voor het complete beheergebied
van het waterschap Aa en Maas exclusief de onderhoudsplichtige leggerwaterlopen binnen de
bebouwde kommen.

Figuur 2.1. Beheergebied

De oppervlakte van het beheergebied bedraagt 161.000 ha en is verdeeld over 29 gemeenten. Het
beheergebied omvat 2.700 km hoofdwatergangen en 1.400 km schouwwaterlopen

1
.

2.2 Wat is er vastgelegd op de waterbodemkwaliteitskaart?

Met de waterbodemkwaliteitskaart is de kwaliteit van de sliblaag in de watergangen binnen het
beheergebied van het waterschap inzichtelijk gemaakt. Bij het opstellen van de kaart is onderscheid
gemaakt tussen verdachte en onverdachte waterlopen. Conform artikel 4.3.4 van de Regeling
bodemkwaliteit zijn de volgende categorieën watergangen potentieel verdacht:
1. watergangen in bebouwde gebieden, daaronder begrepen kassen- en industriegebieden;
2. watergangen waar regelmatig beroeps- of pleziermotorvaart plaatsvindt;
3. watergangen waarop geloosd wordt na de laatste keer dat er is gebaggerd;
4. watergangen grenzend aan wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 500 voertuigen per

dag, tenzij het bermsloten betreft op een afstand van ten minste 15 meter waarin de wegriolering
niet loost;

1. 1 Bron: website waterschap www.aaenmaas.nl
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5. watergangen met een oeverbeschoeiing die bestaat uit gecreosoteerd hout;
6. watergangen waarvan redelijkerwijs vermoed wordt kan worden dat deze niet voldoen aan de

maximale waarden voor het verspreiden van baggerspecie.

Uit het rapport van de waterbodemkwaliteitskaart blijkt dat in de volgende waterlopen de gemiddelde
slibkwaliteit niet voldoet aan de generieke verspreidingsnormen:

 de Oeffeltsche Raam

 een gedeelte van het Midden-Peelkanaal

 de Hertogswetering binnen de gemeentegrenzen van Oss

 een gedeelte van de Leijgraaf

 kanaal van Deurne/Helenavaart

 Drongelens kanaal

 het Molengat
De watergangen zijn als uitgesloten waterlopen in de waterbodemkwaliteitskaart opgenomen en met
een rode kleur op de kaart aangeduid.

Van de overige (gezoneerde) watergangen is de gemiddelde kwaliteit van de sliblaag bepaald en deze
voldoet voor meer dan 95% van de waterlopen aan de verspreidingsnormen. Dit kwaliteitsoordeel geldt
ook voor de onverdachte watergangen die niet eerder zijn onderzocht.
De waterbodemkwaliteitskaart voldoet hiermee aan de criteria van een wettig bewijsmiddel voor de
milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie.

2.3 Wijze waarop waterbodemkwaliteitskaart actueel wordt gehouden

De waterbodemkwaliteitskaart wordt iedere 5 jaar geactualiseerd. Het waterschap doet dit door ieder
jaar op aselecte wijze 4 meetpunten in een onverdachte watergang te selecteren en hier een
waterbodemonderzoek conform NEN 5720 uit te voeren. De gemeten waarden worden getoetst aan de
normen voor verspreiding. Als de waterbodemkwaliteit overeenkomt met de kwaliteit zoals
weergegeven in bijlage 1, dan kan de kaart weer 5 jaar als geldig milieuhygiënisch bewijsmiddel worden
gebruikt. Indien de kwaliteit significant afwijkt, stelt het waterschap nader onderzoek in om de oorzaak
te vinden en de betrouwbaarheid van de waterbodemkwaliteitskaart te toetsen.
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3 Spelregels bij onderhoudsbaggerwerkzaamheden

3.1 Inleiding

De Regeling bodemkwaliteit stelt dat in verdachte watergangen voorafgaand aan
onderhoudsbaggerwerkzaamheden de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie bekend moet
zijn. Voor de gezoneerde waterlopen mag de waterbodemkwaliteitskaart hiervoor als bewijsmiddel
dienen, mits deze door de gemeente waar het baggerwerk plaatsvindt, bestuurlijk is vastgesteld. Niet-
gezoneerde waterlopen dienen altijd te worden onderzocht door middel van waterbodemonderzoek.
Onverdachte watergangen mogen zonder informatie over de milieuhygiënische kwaliteit worden
gebaggerd.

Voorafgaand aan onderhoudsbaggerwerk is het dus van belang dat de initiatiefnemer nagaat of sprake
is van een gezoneerde of niet-gezoneerde watergang en voor de gezoneerde watergangen of deze
vallen in de categorie verdacht of onverdacht. In de volgende paragrafen is per type watergang
uitgelegd welke procedures dienen te worden gevolgd.

3.2 Niet-gezoneerde watergangen

Zoals aangegeven in paragraaf 2.2 maken de volgende watergangen geen onderdeel uit van de
waterbodemkwaliteitskaart ('niet-gezoneerd') omdat de gemiddelde slibkwaliteit niet voldoet aan de
generieke verspreidingsnormen:

 de Oeffeltsche Raam

 een gedeelte van het Midden-Peelkanaal

 de Hertogswetering binnen de gemeentegrenzen van Oss

 een gedeelte van de Leijgraaf

 kanaal van Deurne/Helenavaart

 Drongelens kanaal

 het Molengat
De watergangen zijn met een rode kleur op de waterbodemkwaliteitskaart aangeduid.

De volgende watergangen zijn eveneens niet gezoneerd:

 watergangen binnen de bebouwde kom;

 watergangen uit de omgeving van riooloverstorten: hoewel uit de statistische toetsing blijkt dat de
baggerspecie nabij riooloverstorten een vergelijkbare kwaliteit heeft als de overige watergangen,
stelt de Regeling bodemkwaliteit (op bladzijde 69 van de toelichting) dat baggerspecie uit de
omgeving van riooloverstorten niet mag worden verspreid op landbodem. Deze watergangen
worden als puntbron aangemerkt.

Voorafgaand aan baggerwerkzaamheden in de niet-gezoneerde watergangen dient altijd een volledig
waterbodemonderzoek conform te actuele versie van de NEN 5720 te worden uitgevoerd.
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3.3 Gezoneerde watergangen

3.3.1 Vooronderzoek

Het doel van het vooronderzoek is te bepalen of de watergang als verdacht moet worden aangemerkt.
Conform artikel 4.3.4 van de Regeling bodemkwaliteit zijn de volgende categorieën watergangen
verdacht:
1. watergangen in bebouwde gebieden, daaronder begrepen kassen- en industriegebieden;
2. watergangen waar regelmatig beroeps- of pleziermotorvaart plaatsvindt;
3. watergangen waarop geloosd wordt na de laatste keer dat er is gebaggerd;
4. watergangen grenzend aan wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 500 voertuigen per

dag, tenzij het bermsloten betreft op een afstand van ten minste 15 meter waarin de wegriolering
niet loost;

5. watergangen met een oeverbeschoeiing die bestaat uit gecreosoteerd hout;
6. watergangen waarvan redelijkerwijs vermoed wordt kan worden dat deze niet voldoen aan de

maximale waarden voor het verspreiden van baggerspecie.

De initiatiefnemer voor de onderhoudsbaggerwerkzaamheden gaat na of de te baggeren watergangen
in één van de bovengenoemde categorieën vallen. Hiertoe kan hij het formulier uit bijlage 2 gebruiken.

3.3.2 Onverdachte watergangen

Indien het vooronderzoek uitwijst dat sprake is van een onverdachte watergang, mag de baggerspecie
zonder aanvullend onderzoek op de landbodem worden verspreid. Hierbij wordt opgemerkt dat, hoewel
de Regeling bodemkwaliteit geen bewijsmiddel eist, de waterbodemkwaliteitskaart een goede borging
geeft van de milieuhygiënische kwaliteit. Uit de kaart blijkt dat het slib in meer dan 95% van de
waterlopen aan de verspreidingsnormen voldoet.

Het voornemen tot verspreiden hoeft niet te worden gemeld.

3.3.3 Verdachte watergangen

Voor watergangen die als 'verdacht' zijn aangemerkt moet conform de Regeling bodemkwaliteit de
milieuhygiënische kwaliteit van het slib worden aangetoond. Hiervoor kan de
waterbodemkwaliteitskaart worden gebruikt, mits de gemeente waar het baggerwerk plaatsvindt, de
kaart bestuurlijk heeft vastgesteld. Watergangen waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze
niet voldoen aan de maximale waarden voor het verspreiden van baggerspecie, moeten altijd
aanvullend worden onderzocht. In de volgende paragrafen wordt dit nader toegelicht.

3.3.3.1 Vermoeden van niet-verspreidbare baggerspecie

Als uit het vooronderzoek blijkt dat in of nabij de watergang:

 activiteiten plaatsvinden (of hebben plaatsgevonden) die tot bodemverontreiniging in de watergang
hebben kunnen leiden (denk aan vml. stortplaatsen, saneringslocaties);

 een lozingspunt of vulpunten t.b.v. het sproeien met bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn;

 een beschoeiing van gecreosoteerd hout of asbestverdacht materiaal aanwezig is;

 een calamiteit heeft plaatsgevonden;

 bij een eerdere baggercyclus gehalten boven de maximale waarden voor het verspreiden van
baggerspecie zijn gemeten;

dan is er een gerede kans dat de kwaliteit van het slib niet zal voldoen aan de maximale waarden voor
het verspreiden van baggerspecie.

Voorafgaand aan baggerwerkzaamheden in deze watergangen dient altijd een volledig
waterbodemonderzoek conform te actuele versie van de NEN 5720 te worden uitgevoerd in het deel
van de watergang waarop het vermoeden betrekking heeft.
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3.3.3.2 Gemeenten die de waterbodemkwaliteitskaart bestuurlijk hebben vastgesteld

Voor alle andere categorieën verdachte watergangen, zoals genoemd in paragraaf 3.3.1 vormt de
waterbodemkwaliteitskaart het milieuhygiënisch bewijsmiddel voor de vrijkomende baggerspecie. De
waterbodemkwaliteitskaart borgt de milieuhygiënische kwaliteit ruim voldoende. Uit de kaart blijkt dat
het slib in meer dan 95% van de waterlopen aan de verspreidingsnormen voldoet.

De baggerspecie kan derhalve zonder aanvullend waterbodemonderzoek worden verspreid. Het
voornemen tot verspreiden hoeft niet te worden gemeld.

Baggerwerkzaamheden leiden niet tot verlies van de geldigheid van de waterbodemkwaliteitskaart. Het
is in deze gevallen aannemelijk dat de bodemkwaliteit na de ingreep nog altijd voldoet aan de normen
voor verspreiding.

3.3.3.3 Gemeenten die de waterbodemkwaliteitskaart niet bestuurlijk hebben vastgesteld

In deze gemeenten zullen de verdachte watergangen altijd aanvullend moeten worden onderzocht. Dit
waterbodemonderzoek moet voldoen aan de NEN 5720. De waterbodemkwaliteitskaart draagt hier
echter wel bij aan de besparing op onderzoekskosten en tijd. Op grond van de
waterbodemkwaliteitskaart kan namelijk worden geconcludeerd dat meer dan 95% van de waterlopen
aan de verspreidingsnormen voldoet. Met dit gegeven kan de onderzoeksinspanning als volgt worden
verminderd:

 er hoeft geen volledig vooronderzoek conform NEN 5717 te worden uitgevoerd;

 de lengte van de onderzoeksvakken kan worden opgeschaald van 500 meter naar 2.500 meter.

Het voornemen tot verspreiden hoeft niet te worden gemeld.
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Bijlage 1: Waterbodemkwaliteitskaart
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BLAD IN BLADEN
-  de Oeffeltsche Raam
-  een gedeelte van het Midden-Peelkanaal
-  de Hertogswetering binnen de gemeentegrenzen van Oss
-  een gedeelte van de Leijgraaf
-  kanaal van Deurne/Helenavaart
-  Drongelens kanaal
-  het Molengat

Overzicht uitgesloten waterlopen:
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Bijlage 2: Formulier vooronderzoek
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Formulier vooronderzoek onderhoudsbaggerwerk

Datum: ……………………..… Ingevuld door: ……………………..…

Indien één van de bovenstaande vragen met 'ja' wordt beantwoord, valt de watergang in de categorie 'verdacht'.

Eventuele opmerking(en)

……………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..…

GEGEVENS WATERGANG(EN)

Naam/aanduiding te baggeren watergang(en)

Gemeente

Kwaliteitsklasse volgens waterbodemkwaliteitskaart verspreidbaar / gezoneerd
niet-verspreidbaar / niet-gezoneerd

Ligt de watergang in bebouwd gebied c.q. kassen- of
industriegebied?

nee
ja
onbekend

Vindt in de watergang regelmatig beroeps- of pleziermotorvaart
plaats?

nee
ja
onbekend

Wordt er op de watergang geloosd? nee
ja
onbekend

Grenst de watergang aan wegen met een verkeersintensiteit van
meer dan 500 voertuigen per dag? Uitzondering: bermsloten op
een afstand van >15 meter waarin de wegriolering niet loost.

nee
ja
onbekend

Beschikt de watergang over een oeverbeschoeiing die bestaat uit
gecreosoteerd hout of asbest?

nee
ja
onbekend

Bevindt zich in de watergang een vulpunt t.b.v. het sproeien met
bestrijdingsmiddelen?

nee
ja
onbekend

Heeft in of nabij de watergang een calamiteit plaatsgevonden die
geleid heeft tot (water)bodemverontreiniging?

nee
ja
onbekend

Vinden er op naastgelegen percelen activiteiten plaats (of hebben
plaatsgevonden) die tot bodemverontreiniging in de watergang
hebben kunnen leiden?

nee

ja, namelijk
onbekend

Zijn er bij een eerdere baggercyclus gehalten boven de maximale
waarden voor het verspreiden van baggerspecie gemeten?

nee
ja

Zijn er andere aanwijzingen waardoor redelijkerwijs vermoed
kan worden dat de watergang niet voldoen aan de maximale
waarden voor het verspreiden van baggerspecie?

nee
ja
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