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Toepassen grond en baggerspecie 
in voormalige zandwinplassen

beschermd. Omdat de vraag naar grond en 
baggerspecie groter is dan het aanbod uit de 
nationale watersystemen wordt er ook 
grond en baggerspecie uit het buitenland 
aangevoerd. 

Wanneer de grond en baggerspecie voldoet 
aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit 
zijn volgens haar de effecten op het opper-
vlaktewater en het grondwater aanvaard-
baar. Dat standpunt lijkt goed houdbaar en 
ook dat grond en baggerspecie die uit het 
buitenland afkomstig is aan dezelfde kwali-
teitseisen moet voldoen als grond en bag-
gerspecie die afkomstig is uit Nederland. 

Als er een melding wordt gedaan voor het 
toepassen van grond of baggerspecie wordt 
die getoetst aan de algemene eisen en zorg-
plicht van het Besluit bodemkwaliteit en 
wordt ook getoetst aan de Circulaire en de 
Handreiking voor het herinrichten van die-
pe plassen. Op basis daarvan wordt beoor-
deeld of de milieu hygiënische gevolgen 
voor de bodem het oppervlaktewater en het 
grondwater aanvaardbaar zijn en de herin-
richting voldoet aan de wettelijke eisen.

MA ATSCHAPPELI JKE ONRUST

Ondanks dit toetsingskader ontstaat er 
toch regelmatig maatschappelijke onrust bij 
het toepassen van grond en baggerspecie in 
voormalige zandwinplassen. Dit toepassen 
of verondiepen wordt door de tegenstanders 
doorgaans aangemerkt als het storten van 
vervuild slib of het dumpen van verontrei-
nigd materiaal in een voorheen “schone” 
zandwinplas.

Zoals uit de publicaties over deze onrust 
blijkt, lijkt die onrust te starten dan wel te 
worden vergroot als omwonenden zwerfaf-

val tegenkomen en vervolgens horen dat de 
baggerspecie (licht) verontreinigd is en 
(daarenboven) uit het buitenland afkom-
stig is. Ook twijfelen zij er dan (daarom?) 
aan of het bevoegde gezag voldoende toe-
zicht houdt.

BODEMVREEMD MATERIA AL

Op grond van artikel 34, tweede lid van het 
Besluit bodemkwaliteit is het, in beginsel, 
mogelijk grond en baggerspecie toe te pas-
sen die is vermengd met ten hoogste 20 ge-
wichtsprocenten bodemvreemd materiaal. 
Wat precies onder bodemvreemd materiaal 
moet worden verstaan, is niet goed gedefi-
nieerd. In de Nota van toelichting bij het 
Besluit bodemkwaliteit6 wordt daarover op-
gemerkt dat in grond en baggerspecie ook 
bodemvreemd wordt aangetroffen, zoals 
mineralen, niet-natuurlijke bestanddelen 
(puin, vliegas, slakken) en niet-mineralen, 
niet-natuurlijke bestanddelen (glas, plastic, 
behandeld hout). 

Bij bodemvreemd materiaal gaat het vol-
gens de Nota van toelichting om “materiaal 
dat al in de bodem zit als het wordt afge-
graven. Het is nadrukkelijk niet de bedoe-
ling dat er bodemvreemd materiaal in 
grond of baggerspecie wordt bijgemengd”. 
Het vorenstaande betekent dat er bij het 
uitbaggeren van baggerspecie of het ontgra-
ven van grond bijvoorbeeld ook plastic, 
puin en hout kan worden “mee-ontgraven” 
en dat dat dus in beginsel ook mag worden 
toegepast. Dit betekent dus dat een vijfde 
van het gewicht van het toe te passen mate-
riaal bijvoorbeeld uit hout en plastic kan 
bestaan.  

Dit jaar is er onrust ontstaan in Nederland over het toepassen van grond en baggerspecie in voormalige zandwinplassen.1 Er was met name on-
rust over “ernstig” verontreinigd baggerslib dat vanuit het buitenland zou zijn aangevoerd en de toepassing van bodemvreemd materiaal, omdat 

er in de omgeving van de verondieping veel zwerfafval werd gezien. Dit leidde dit jaar opnieuw tot Kamervragen.2

Wilbert Kroon
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De discussie over de toepassing van vrijko-
mende grond en baggerspecie in voormalige 
zandwinplassen is niet nieuw.3 Die discus-
sie heeft geleid tot het instellen van de 
commissie Verheijen die in 2009 haar ad-
vies heeft uitgebracht. Dat advies is gepu-
bliceerd in juni 20094  en is voor de prak-
tijk uitgewerkt in de Handreiking 
herinrichten van diepe plassen.5  

REACTIE OP K AMERVRAGEN

In de beantwoording van de Kamervragen 
heeft mevrouw Veldhoven, de huidige 
Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat, onder meer aangegeven dat het 
Besluit bodemkwaliteit hergebruik van 
grond en baggerspecie onder bepaalde con-
dities mogelijk maakt terwijl tegelijkertijd 
de bodem en het oppervlaktewater wordt 
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A ANPASSEN EISEN BODEMVREEMD 

MATERIA AL

Als visueel bodemvreemd materiaal wordt 
aangetroffen of waarneembaar is dat dat 
wordt toegepast, leidt dat tot onrust in de 
omgeving en tot het vermoeden van illegaal 
storten van afval. 

Artikel 34 lid 3 van het Besluit bodemkwa-
liteit bepaalt: “Op grond van milieuhygië-
nische overwegingen kunnen onze 
Ministers voor een toepassing van grond of 
baggerspecie een lager gewichtspercentage 
bodemvreemd materiaal vaststellen dan ge-
noemd in het tweede lid en hierover en 
over soorten toegestaan bodemvreemd ma-
teriaal nadere regels stellen”. 

De Ministers kunnen van deze bevoegdheid 
gebruik gaan maken door het gewichtsper-
centage toe te staan bodemvreemd materi-
aal voor bepaalde soorten bodemvreemd 
materiaal terug te brengen en/of gebruik 
van bepaald bodemvreemd materiaal zelfs 
te verbieden. 

In de praktijk lijken professionele partijen 
inmiddels ook hun verantwoordelijkheid te 
nemen, waarschijnlijk ook geschrokken van 
de maatschappelijke onrust. Zo is in de 
Koorwaardplas na reacties op social media, 
afval op het water verwijderd, door middel 
van een drijfscherm.7  

Daarnaast blijkt uit een recent bericht uit 
De Gelderlander dat ILT en de gemeenten, 
op basis van de ontstane maatschappelijke 
onrust, streng zijn gaan controleren op de 
herkomst van vervuild slib bij plassen uiter-
waarden van rivieren. De wethouder van de 
gemeente West Maas en Waal laat in die 
krant dan ook weten: “Het heeft alles te 
maken met al het zwerfafval dat langs de 
Maas is aangetroffen en de maatschappelij-
ke onrust die hierover is ontstaan”.8 

STANDPUNT STA ATSECRETARIS

Op 13 juni 2018 heeft de staatssecretaris 
van Infrastructuur en Waterstaat vooraf-
gaande aan een debat over het importeren 
“het importeren en dumpen van vervuilde 
grond in diepe plassen” aan de voorzitter 
van de Tweede Kamer laten weten dat zij 
het van belang vindt dat het mogelijk blijft 
om grond en baggerspecie in te zetten om 
diepe plassen te kunnen verondiepen daar 
waar dit duidelijk bijdraagt aan de natuur-
waarde en de maatschappelijke functie van 
de plas, bijvoorbeeld voor recreatie. 

Tegelijkertijd roept volgens haar de recente 
sterke stijging van de inzet van de uit het 
buitenland geïmporteerde grond voor deze 
toepassing in combinatie met incidenten 

wel de vraag op of de bestaande kaders in 
wet- en regelgeving en het toezicht daarop, 
samen voldoende waarborg bieden dat deze 
ingrepen in de praktijk ook leiden tot posi-
tieve effecten voor natuur- en milieu. 
De staatssecretaris kondigde daarbij aan dat 
zij bij een evaluatie zo nodig bestaande spe-
cifieke kwaliteitseisen zal actualiseren en 
zal onderzoeken of het nodig is het maxi-
male percentage bodemvreemd materiaal 
dat bij een dergelijke verondieping kan wor-
den ingebracht te beperken. 

Inmiddels heeft de staatssecretaris op 6 no-
vember 2018 in een brief aan de Tweede 
Kamer over de gezamenlijke aanpak van 
plastic zwerfafval in rivieren9, laten weten 
dat zij ook voornemens de zorgplicht uit 
artikel 7 van het Besluit bodemkwaliteit te 
concretiseren omdat is gebleken dat er in 
diepe plassen partijen grond en baggerspe-
cie zijn toegepast die met grote hoeveelhe-
den plastics zijn verontreinigd. 

In de Regeling bodemkwaliteit zal worden 
opgenomen dat bij toepassing van grond en 
baggerspecie alleen sporadisch ander bo-
demvreemd materiaal dan steenachtig ma-
teriaal of hout mag voorkomen. Er zal dus 
zorgvuldig moeten worden ontgraven en 
eventueel zal bodemvreemd materiaal daar-
uit moeten worden verwijderd voor zover 
dat redelijkerwijs kan worden gevergd.
Ook de eigenaar van de grond en bagger-
specie wordt erop gewezen dat hij zich er-
van moet vergewissen dat hij aan de zorg-
plicht voldoet en de uitvoering van de 
werkzaamheden derhalve/zonnodig zal 
moeten controleren. Daarmee wordt be-
stuursrechtelijke en strafrechtelijke hand-
having beter haalbaar.

De staatsecretaris gaat dus ingrijpen, wil 
het toezicht aanscherpen en vertrouwt er 
dus niet volledig op dat de marktpartijen 
voldoende maatregelen zullen treffen om 
zwerfafval te voorkomen.

Ten slotte kondigt de staatsecretaris nog 
aan om in november 2018 de Kamer te in-
formeren over de uitkomst van de evaluatie 
naar de wettelijke kaders van de verondie-
ping van diepe plassen en de verder te ne-
men stappen. 

AFRONDING

Het Besluit bodemkwaliteit biedt naar de 
opvatting van de staatssecretaris in de prak-
tijk nog te veel onduidelijkheid waardoor in 
grond en baggerspecie bodemvreemd mate-
riaal zoals plastics en piepschuim in grote 
hoeveelheden worden toegepast. Dat is dan 
ook reden dat zij voornemens is op korte 
termijn de voorwaarden waaronder bodem-

vreemd materiaal mag worden toegepast 
aan te scherpen en daarmee de zorgplicht 
uit het Besluit bodemkwaliteit te concreti-
seren.

Of er nog nadere stappen worden gezet 
hangt af van de uitkomsten van de evalua-
tie naar de wettelijke kaders van het veron-
diepen van diepe plassen waar de staatsse-
cretaris de Kamer in november 2018 zal 
informeren. Die informatie was ten tijde 
van het schrijven van dit artikel nog niet 
bekend maar zou dus nog tot aanvullende 
(kwaliteitseisen) aan toe te passen grond 
en baggerspecie kunnen leiden.
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