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1. Inleiding
Vanaf 2002 wordt op grond van de
Wet belastingen op milieugrondslag
(Wbm) belasting geheven op het storten van zandrijke baggerspecie in
stortplaatsen (de zgn. Wbm-regeling
voor baggerspecie). Het hoofddoel van
de regeling is verwerking van baggerspecie te stimuleren om het beslag op
schaarse stortplaatscapaciteit en primaire grondstoffen te beperken.
De regeling voor baggerspecie stond
van meet af aan ter discussie onder
meer vanwege de extra kosten en de
daarmee samenhangende belemmerende werking op het baggeren, administratieve lastendruk en slechte handhaafbaarheid van het milieudoel.
Vandaar dat is gewerkt aan een alternatief voor de Wbm-regeling voor
baggerspecie dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan genoemde knelpunten.
Het resultaat hiervan is de Minimum
VerwerkingsStandaard (MVS). Nu een
vervangend instrument voorhanden is
wordt de Wbm uiterlijk per 1 januari
2005 aangepast, zodat deze niet meer
van toepassing is op het storten van
baggerspecie. In dit document wordt
de invulling van de MVS voor baggerspecie beschreven.
2. MVS voor baggerspecie
De MVS is afgeleid van het begrip
‘minimumstandaard’ uit het afvalstoffenbeleid. Het landelijk afvalbeheerplan (LAP) kent sectorplannen
waarin voor de onderscheiden afvalstromen minimumstandaarden zijn
opgenomen. Deze minimumstandaarden geven de minimale hoogwaardigheid aan van de be- of verwerking van

een bepaalde afvalstof of categorie
van afvalstoffen en is bedoeld om te
voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be- of verwerkt dan
wenselijk is. De MVS voor baggerspecie is dat baggerspecie met een zandgehalte groter dan of gelijk aan 60%
verwerkt dient te worden door middel
van behandeling in een eenvoudige
zandscheidingsinstallatie (sedimentatiebekken of mechanische zandscheiding). Stort van baggerspecie met een
zandgehalte groter dan of gelijk aan
60% is alleen toegestaan als aangetoond is dat bij toepassing van een
eenvoudige zandscheidingstechniek
geen product kan of mag worden
afgescheiden dat onder de criteria van
het Bouwstoffenbesluit kan worden
toegepast.
De MVS voor baggerspecie zal worden vastgelegd in de vorm van acceptatiecriteria in de vergunningen op
grond van de Wet milieubeheer (Wm)
voor de (baggerspecie)stortplaatsen.
Een overzicht van de bestaande baggerspeciestortplaatsen en de huidige
acceptatiecriteria is gegeven in bijlage
1.
De stortplaatsexploitant beoordeelt
onder de MVS op grond van de
acceptatiecriteria die in de vergunning
zijn vastgelegd of stort van de partij
baggerspecie wordt toegelaten. In deze
acceptatiecriteria wordt vastgelegd dat
baggerspecie met een zandgehalte groter dan of gelijk aan 60% niet gestort
mag worden, tenzij de ontdoener heeft
aangetoond dat bij toepassing van een
eenvoudige zandscheidingstechniek
geen product wordt verkregen dat als
bouwstof kan worden toegepast. De
ontdoener van baggerspecie is verantwoordelijk voor het aanleveren van de
vereiste informatie teneinde de stortplaatsexploitant in staat te stellen te
beoordelen of aan de acceptatiecriteria
wordt voldaan. Het handhavings- en
inspectieapparaat dat is belast met
toezicht op de naleving van de vergun-
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ningvoorschriften controleert of de
stortplaatsexploitant zich houdt aan
de acceptatiecriteria.
Voor baggerspeciestortplaatsen
komt daarmee de huidige rol van het
SCG (de afgifte van verklaringen van
niet-reinigbaarheid) te vervallen. Voor
stortplaatsen die naast baggerspecie
ook andere afvalstoffen mogen ontvangen, beperkt de rol van het SCG
zich tot de afgifte van verklaringen
dat daadwerkelijk sprake is van baggerspecie.
3. Technisch-inhoudelijke invulling
Onder baggerspecie wordt de grond
verstaan die is vrijgekomen via het
oppervlaktewater. Met het oppervlaktewater wordt gedoeld op het gehele
gebied waarop de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren betrekking heeft,
inclusief uiterwaarden en droogstaande beddingen. Onder zand worden de
delen met korrelgrootte 63-2000 µm
verstaan, zoals bepaald volgens NEN
5753. Het zandgehalte van de baggerspecie is het percentage van de droge
massa dat als zand is aangemerkt.
Voor de technisch-inhoudelijke invulling van de MVS wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk van
baggerwerken. Onder de MVS meldt
de ontdoener een partij baggerspecie
aan bij de stortplaatsexploitant. De
ontdoener verstrekt hierbij gegevens
over de hoeveelheid, kwaliteit en
samenstelling van de te baggeren specie aan de stortplaatsexploitant. De
gegevens van kwaliteit en samenstelling zijn in de regel afkomstig van een
milieuchemisch onderzoek van de te
baggeren waterbodem in-situ. Voor de
bepaling van de hoeveelheid baseert de
ontdoener zich in de regel op een peiling van de hoogteligging van de
waterbodem ten opzichte van het bij
het baggeren op te leveren waterbodemprofiel.

1

Figuur 1: Procedure bij aanmelding partij baggerspecie bij een depot

De stortplaatsexploitant controleert via Figuur 2: Onderzoekstrajecten bij onderhoud en bij sanering van waterbodems
het afvalstroomnummer en het systeem
van transportbonnen of de aangevoerde baggerspecie daadwerkelijk afkomstig is van de aangemelde partij baggerspecie. Het bevoegd gezag Wet
milieubeheer houdt toezicht op de
naleving van de voorschriften in de
vergunning.
3.1. Bepaling van het zandgehalte
Onder de MVS zal in de voorschriften
van de Wm-vergunning voor de stortplaatsen als acceptatiecriterium worden
opgenomen dat het zandgehalte van de
te storten baggerspecie kleiner dan
60% dient te zijn. Om in de stortplaats
te mogen storten, dient de ontdoener
aan te tonen dat het zandgehalte minder dan 60% van de droge massa van
de baggerspecie bedraagt.
Bemonstering
In de acceptatiecriteria voor de stortplaatsen zullen onder de MVS eisen
worden gesteld aan de wijze waarop de
baggerspecie wordt bemonsterd.
Hiervoor kan aangesloten worden bij
de bestaande onderzoekspraktijk in de
regio waaruit de baggerspecie mag
worden geaccepteerd. Op deze wijze
kan worden voorkomen dat een ontdoener, bijvoorbeeld als de baggerspecie niet verspreid blijkt te kunnen worden, opnieuw een onderzoek moet
gaan doen voordat de baggerspecie
kan worden gestort.
Het voorgaande betekent in de praktijk dat onder de MVS voor de bepaling van het zandgehalte in de te baggeren partij gebruik gemaakt kan
worden van de bemonsteringsstrategieën die in bestaande protocollen voor
in-situ waterbodemonderzoek bij
onderhoud en bij sanering zijn opgenomen.

Als de baggerspecie ex-situ is behandeld, bijvoorbeeld via opslag in een
tijdelijk depot of doorgangsdepot,
kan voor de bemonstering worden
uitgegaan van bestaande protocollen
voor partijbemonsteringen.
Laboratoriumonderzoek
Onder de MVS moet worden aangetoond dat het zandgehalte (=korrelgroottefractie 63-2000 µm) niet groter
is dan 60%. Het zandgehalte kan
worden benaderd door 100% [%droge massa <63 µm] te berekenen.
Bepaling van de korrelgroottefractie
<63 µm vindt in de huidige praktijk
al standaard plaats in onderzoeken
die in het kader van de Wet bodembescherming worden uitgevoerd
(oriënterend onderzoek, nader onderzoek, onderzoek in uiterwaarden). De
bepaling van de korrelgroottefractie
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<63 µm maakt ook deel uit van de
meeste standaardpakketten voor
onderzoek van de waterbodem die de
milieulaboratoria hanteren.
Uitsluitend meten van de korrelgroottefractie <63 µm kan ertoe leiden dat het zandgehalte wordt overschat. Dit is het geval als in de
baggerspecie grind of ander grof
materiaal met een korrelgrootte >2
mm voorkomt. De ontdoener kan zelf
op basis van gebiedskennis bepalen of
het zinvol is om een aanvullende
bepaling van de korrelgroottefractie >
2 mm uit te voeren.
Een alternatief is om voor de baggerspeciemonsters een volledige zeefkromme conform NEN 5753 uit te
voeren en op basis daarvan het zandpercentage te bepalen.
De ontdoener dient er rekening
mee te houden dat niet-verspreidbare
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en niet-herbruikbare baggerspecie met
een zandgehalte groter dan of gelijk
aan 60% onder de MVS over het
algemeen niet gestort kan worden. Bij
aanbieder aan een verwerker kunnen
door de verwerker aanvullende eisen
worden gesteld aan het onderzoek
naar de korrelgrootteverdeling. Ook
hierbij geldt dat de ontdoener op
basis van gebiedskennis voorafgaand
aan het onderzoek kan inschatten of
de baggerspecie mogelijk moet worden aangeboden bij een verwerker.
De ontdoener kan daarmee voorkomen dat de baggerspecie opnieuw
moet worden bemonsterd als deze
vanwege het zandgehalte niet voor
stort in aanmerking komt.
3.2. Beoordeling verwerkingsmogelijkheden
Voor baggerspecie met een zandgehalte groter dan of gelijk aan 60%
geldt dat toepassing van eenvoudige
zandscheidingstechnieken meestal
leidt tot een product dat als schone
grond of als categorie I/II grond kan
worden toegepast. Dit heeft als achtergrond dat de verontreinigingen in
de baggerspecie veelal gebonden zijn
aan de slibfractie die bij zandscheiding als residu wordt afgescheiden. Er
zijn echter situaties denkbaar waarbij
uit baggerspecie met een zandgehalte
groter dan of gelijk aan 60% met eenvoudige zandscheidingstechnieken
geen schone grond of categorie I/II
grond kan of mag worden afgescheiden:
– de baggerspecie kan verontreinigingen bevatten (bijvoorbeeld olie- of
teerhoudende componenten of verontreinigde deeltjes zoals asbest en
straalgrit) die bij toepassing van eenvoudige zandscheidingstechnieken in
te hoge concentraties in het afgescheiden product belanden;
– de baggerspecie kan grof bodemvreemd materiaal (> 2 mm) bevatten
dat ervoor zorgt dat toepassing van
eenvoudige zandscheidingstechnieken,
ook na afzeven van de baggerspecie,
niet mogelijk is;
– de baggerspecie kan verontreinigingen bevatten die ertoe leiden dat verwerking volgens de ARBO wet- en
regelgeving niet plaats mag vinden.
Voorkomen moet worden dat onder
de MVS bepaalde niet-verspreidbare
en niet direct herbruikbare partijen
baggerspecie noch door een verwerker, noch door een stortplaatsexploi-

tant geaccepteerd worden.
Baggerspecie met meer dan 60% zand
mag daarom in afwijking van de
MVS worden gestort als door de ontdoener is aangetoond dat er met eenvoudige zandscheidingstechnieken
geen schone grond of categorie I/II
grond uit kan of mag worden afgescheiden. De ontdoener dient in dat
geval aan de stortplaatsexploitant
gegevens te overleggen waaruit blijkt
dat sprake is van een dergelijke partij.
De vereisten waaraan deze gegevens
dienen te voldoen zullen nader worden gespecificeerd.

gerspecie over een grote afstand naar
een verwerker moet worden vervoerd.
De MVS zal daarom niet gelden voor
baggerwerken waarbij minder dan
500 m3 uit de waterbodem wordt verwijderd. Dit betekent dat bij deze
kleinschalige baggerwerken het zandgehalte de stort van baggerspecie niet
kan belemmeren. Wanneer een ontdoener van deze uitzondering op de
MVS gebruik wenst te maken dient
hij aan te tonen dat de te storten baggerspecie afkomstig is van een baggerwerk waarbij minder dan 500 m3
uit de waterbodem wordt verwijderd.

3.3. Minimumomvang baggerwerk
Uit het voorgaande blijkt dat een verwerker van baggerspecie, behalve
gegevens van het zandgehalte, extra
gegevens van de baggerspecie nodig
heeft om te beoordelen of verwerking
leidt tot een herbruikbaar product.
Voor zeer kleine hoeveelheden baggerspecie kan dit ertoe leiden dat van
de ontdoener een onevenredig grote
onderzoeksinspanning wordt verlangd. Verder kan de situatie ontstaan dat een kleine hoeveelheid bag-

3.4. Bepaling bestemming baggerspecie
Bij het baggeren van een gebied,
watergang, vaarweg of haven, wordt
de bestemming van een partij baggerspecie op grond van het in-situ waterbodemonderzoek bepaald. Voorzover
de baggerspecie vanwege de kwaliteit
niet voor verspreiding of direct hergebruik in aanmerking komt, vindt
transport plaats naar een inrichting
voor verwerking of berging. In onderstaande figuur zijn de verschillende
mogelijkheden weergegeven.

Figuur 3: Bij een baggerwerk in één gebied, watergang, haven of vaarweg kunnen op grond van kwaliteit of samenstelling vaak meerdere partijen worden
onderscheiden die elk naar een verschillende bestemming worden afgevoerd.

Als een partij baggerspecie niet verspreid of direct hergebruikt kan worden, is
storten mogelijk als het zandgehalte kleiner is dan 60%. Binnen een te baggeren gebied, watergang, vaarweg of haven kan sprake zijn van heterogeniteit in
de kwaliteit of samenstelling van de baggerspecie. Dit kan ertoe leiden dat een
deel van de vrijkomende niet-verspreidbare en niet-herbruikbare baggerspecie
een zandgehalte heeft groter dan 60% en een ander deel een zandgehalte kleiner dan 60%. In dergelijke gevallen dient onder de MVS beoordeeld te worden of het verwerkbare deel binnen de gangbare baggerpraktijk redelijkerwijs
afzonderlijk kan worden verwijderd en afgevoerd naar een verwerker. Als
gescheiden verwijderen niet mogelijk is, bepaalt het gemiddelde zandgehalte of
de af te voeren partij verwerkt kan worden of dat deze afgevoerd moet worden naar een stortplaats.
Bij saneringen wordt de eventuele indeling in partijen met verschillende
bestemmingen vastgelegd in het saneringsplan en het baggerbestek. Bij onderhoudsbaggerwerk wordt de indeling vastgelegd in het baggerbestek.
3.5. Beoordeling of sprake is van residu van verwerking
Onder de MVS mag het residu van verwerking worden gestort. Stortplaatsen
kunnen het residu van verwerking accepteren op voorwaarde dat dit binnen
de voorschriften van de Wm-vergunning mogelijk is. In bijlage 1 is vermeld
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welke bestaande baggerstortplaatsen
het residu van zandscheiding volgens
de huidige voorschriften kunnen
accepteren.
Residu van zandscheiding mag onder
de MVS worden gestort zonder dat
het zandgehalte is vastgesteld.
Voorwaarde is dat het residu afkomstig is van een verwerker die aan
kwaliteitseisen inzake verwerking voldoet. Door eisen te stellen wordt
voorkomen dat baggerspecie bij een
verwerker wordt aangeboden om deze
vervolgens door de verwerker als residu te laten storten. Om aan te tonen
dat de verwerking aan kwaliteitseisen
voldoet, kunnen verwerkers een kwaliteitssysteem ontwikkelen. Thans
(begin 2004) wordt door SIKB
(Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer)
gewerkt aan een BRL 7500 voor de
kwaliteitsborging bij bewerking van
grond en baggerspecie. Bij deze BRL
worden verschillende protocollen ontwikkeld, waaronder het SIKB protocol 7511 waarin de bewaking van de
bewerkingsprocessen zandscheiding,
rijping en landfarming voor baggerspecie wordt geregeld.
Als de verwerker niet kan aantonen
dat de verwerking aan de gestelde
kwaliteitseisen heeft voldaan, gelden
voor het residu onder de MVS dezelfde regels als voor de overige baggerspecie. Deze situatie kan zich bijvoor-

beeld voordoen als een scheidingsinstallatie voor één baggerwerk wordt
ingezet, zodat het ontwikkelen van
een kwaliteitssysteem niet lonend is.
In die situatie dient het zandgehalte
van het residu vastgesteld te worden.
Voor de bemonstering van het residu
kan worden uitgegaan van bestaande
protocollen voor partijbemonsteringen.
4. Uitzonderingen onder MVS
De MVS geldt uitsluitend voor baggerspecie die aangeboden wordt bij
een inrichting die beschikt over een
Wm-vergunning voor de definitieve
verwijdering van baggerspecie. Er zijn
in navolging van de Wbm-regeling
voor baggerspecie twee uitzonderingssituaties onderscheiden waarvoor
geldt dat reinigbare baggerspecie toch
mag worden gestort:
– de eerste situatie betreft het brengen
van baggerspecie naar zee in inrichtingen waarvoor een Wm-vergunning
is verleend.
– de tweede situatie betreft baggerspecie die vrijkomt bij het nemen van
maatregelen ter bescherming van het
land tegen overstroming, waarbij de
uit die projecten vrijkomende baggerspecie binnen de ruimtelijke begrenzing van het desbetreffende project
wordt geborgen.

Bijlage 1: Acceptatiecriteria baggerstortplaatsen
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