SO ONTWERP-AANVULLINGSBESLUIT BODEM OMGEVINGSWET
Tot en met 10 oktober kan een inbreng geleverd worden voor het schriftelijk overleg over het OntwerpAanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34864-20).
In het Aanvullingsbesluit wordt het verspreiden van bagger binnen een straal van 10 kilometer rond de
plaats van vrijkomen beperkt tot landbouwgronden, omdat de bescherming van kwetsbare natuurgebieden
met de geldende normen niet voldoende kan worden gewaarborgd. De waterschappen maken hieruit op
dat het verspreiden van bagger op braakliggende terreinen, groenstroken, wegbermen en dergelijke hierdoor dus ook niet mogelijk gemaakt wordt. Daarom zal de extra ruimte om bagger die wel schoon genoeg
is om te hergebruiken, maar waarvoor geen geschikt perceel beschikbaar is, beperkt blijven en zal deze
bagger moeten worden afgevoerd.
Het afvoeren van bagger zorgt voor extra transportbewegingen, CO2-uitstoot en hogere kosten. Bovendien
zijn de alternatieve toepassingsmogelijkheden voor bagger beperkt, en is het vooruitzicht dat die alternatieven in de toekomst alleen maar schaarser zullen worden.
Waterschappen willen vrijkomende baggerspecie van voldoende kwaliteit zoveel mogelijk circulair hergebruiken dichtbij de plaats van vrijkomen. De waterschappen pleiten er dan ook voor de kans aan te grijpen
om, waar dat milieuhygiënisch verantwoord is, onder de Omgevingswet de ruimte om lokaal, circulair hergebruik mogelijk te maken zoveel mogelijk te benutten.
Daarom stellen de waterschappen voor de redenering om te draaien. Door te stellen dat baggerspecie van
voldoende kwaliteit in principe binnen een straal van 10 kilometer kan worden verspreid, tenzij het een
kwetsbaar natuurgebied betreft, blijft de natuur beschermd en kunnen er op overige terreinen in overleg
met de eigenaar wel verspreidingsmogelijkheden voor bagger worden gezocht. Zo kunnen de transportbewegingen geminimaliseerd worden en kan de kringloop van sediment op kleine schaal worden gesloten.
Vragen:

Deelt de staatssecretaris het streven om baggerspecie van voldoende kwaliteit dichtbij de plaats van vrijkomen circulair te hergebruiken?
Zo ja, is zij bereid om de beperkingen aan de gebruiksfunctie van het ontvangende perceel te formuleren
als een uitsluiting van kwetsbare natuurgebieden in plaats van als beperking tot landbouwgrond?
Zo nee, welke risico’s ziet zij in het verruimen van de mogelijkheden met overige, niet-kwetsbare landgebruiksfuncties?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

