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Bijgaande stukken : nota "ruimte voor bagger"; kabinetsstandpunt waterbodem; 

startovereenkomst "naar regionale bestuursakkoorden 

waterbodems". De in deze nota op pagina 3 genoemde 

Decembernota KRW/WB21 2005 vindt u bij de C-stukken (ook in 

deze zending) 

 

(N.B.  De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) 

1. Voorstel voor behandeling 

Aangeven wat u van het g.s. besluit vindt (of u net als g.s. van mening bent, dat na 

kennisname van de documenten Ruimte voor Bagger en het kabinetsstandpunt waterbodems 

en de starovereenkomst “Naar regionale bestuursakkoorden waterbodems” , het provinciale 

baggerbeleid zoals vastgelegd in het PMP (tenminste de helft (50%) van de bagger wordt 

verwerkt om zo veel mogelijk nuttig toepasbare secundaire grondstoffen te verkrijgen ) moet 

worden herzien). 

 

2. Besluit GS 

Het college besloot: 

1. kennis te nemen van het document “Ruimte voor Bagger”, dat door het 

bestuurlijke baggerplatform Noord-Holland is aanvaard en meer specifiek van het 

feit dat er voldoende verwerkingscapaciteit is voor de klassen 0 t/m 3 en 

onvoldoende stortcapaciteit voor klasse 4 voor de periode 2006-2025; 

2. kennis te nemen van het kabinetsstandpunt waterbodem en de startovereenkomst  

“Naar regionale bestuursakkoorden waterbodems”; 

3. provinciale staten voor te stellen het provinciale baggerbeleid vastgelegd in het 

Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006 (PMP) te herzien als aangegeven in punt 

7.10  van de notitie “ruimte voor bagger”, mede gelet op de besluiten onder 1 en 2. 

4. met de partners in het bestuurlijke baggerplatform Noord-Holland te zoeken naar 

voldoende nieuwe stortcapaciteit voor bagger klasse 4 

5. voor de tijd dat nog geen ruimte is gevonden gebruik te maken van de verruimde 

openstelling van de rijksdepots Slufter en Ijsseloog uit hoofde van de onder 2 

genoemde startovereenkomst. 
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3. Verdere procedure 

De resultaten van de bespreking van de commissie zal bepalen of en hoe herziening 

van het provinciale baggerbeleid ter hand wordt genomen en tevens geeft de 

bespreking input voor  het overleg met de partners in het baggerplatform. 

4. Samenvatting. 

Het document “Ruimte voor Bagger” opgesteld door DHV ruimte en mobiliteit in opdracht 

van het Baggerplatform Noord-Holland is op 11 mei 2005 in het bestuurlijk overleg van dit 

platform aanvaard. 

Het document geeft een raming van de  te verwerken hoeveelheden bagger voor de korte termijn 

(2006-2015) en lange termijn (2016-2025), onderverdeeld naar de niet tot licht vervuilde klasse 0 

t/m 3 en de zwaarst vervuilde klasse 4. Het onderzoek dat ten grondslag lag aan het document 

laat zoute baggerspecie buiten beschouwing. 

   

Het aanbod zoete baggerspecie is 17,2  miljoen m3 inclusief 4,8 miljoen van grensgebieden buiten 

de provincie. Hiervoor is in beginsel voldoende verwerkingscapaciteit. 

Voor zwaarst vervuilde en niet verwerkbare klasse 4 specie is er een tekort aan stortcapaciteit van 

7-8 miljoen m3. Het document beveelt een nadere verkenning aan om stortmogelijkheden binnen 

de provinciegrenzen te vinden dan wel mogelijkheden elders te zoeken. Om de mogelijkheden 

binnen de provinciegrenzen optimaal te kunnen benutten zullen wij zoeken naar ruimte op 

provinciaal niveau en niet op regionaal niveau.  

Rijkswaterstaat, in het algemeen eigenaar van zoute baggerspecie, zoekt haar verwerking- en 

stortmogelijkheden op landelijk schaalniveau. 

 

Het kabinetsstandpunt waterbodem (8-7-2005) trekt de conclusie dat voor het bereiken van 

diverse doelen voor watersystemen het baggertempo aanzienlijk moet worden verhoogd. Het 

biedt daarvoor een aantal concrete maatregelen die het ingrijpen in waterbodems – vooral in 

regionale wateren – goedkoper moet maken. Ingezet wordt op deregulering, meer 

kosteneffectieve bestemmingen, betere samenwerking en innovatie. Het kabinet erkent daarmee 

de maatschappelijke voordelen van een adequaat beheer van waterbodems en realiseert zich dat 

baggeren geen op zichzelf staand doel is. Het baggeren ondersteunt de waterkwaliteit, de 

waterkwantiteit, de scheepvaart en de hoogwaterbescherming.  

Het kabinet stuurt aan op een structurele aanpak die uiterlijk 2009 vorm krijgt in 

stroomgebiedbeheersplannen. 

 

Eveneens in 2005 hebben de staatssecretaris van V&W en de staatssecretaris VROM met het IPO, 

de VNG en de Unie van Waterschappen de startovereenkomst ‘Naar Regionale 

Bestuursakkoorden Waterbodems’ gesloten. Het doel van deze overeenkomst is tweeledig. 

Partijen zullen zich inspannen om te stimuleren dat provincies, gemeenten en waterschappen met 

elkaar in overleg treden en overeenstemming bereiken in een regionaal akkoord over de 

bestemming van bagger. De facto is het baggerplatform Noord-Holland het voorbeeld daarvan in 

onze provincie dat al een aantal jaren functioneert en is het rapport van DHV ‘ruimte voor 

bagger’ de opmaat voor een regionaal akkoord. 

Ten tweede fungeert de overeenkomst als paraplu. Het stelt kaders en verankert belangen en 

intenties van partijen.   
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Belangrijk voor Noord-Holland in de startovereenkomst is de verruimde openstelling van de 2 

Rijksdepots Slufter en IJsseloog voor bagger, die conform de toepasselijke wet- en regelgeving 

niet verspreidbaar, toepasbaar en verwerkbaar is. Daardoor kan een aantal maatschappelijke 

baggerknelpunten versneld worden opgelost. Het geeft soelaas voor het in onze provincie 

geconstateerde tekort aan depotcapaciteit voor klasse 4 bagger. Aan de voorwaarde om van deze 

verruiming gebruik te kunnen maken voldoet Noord-Holland door het besluit onder 4.  

 

In de Decembernota KRW/WB21 2005 geeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan dat 

de voorziene, aanzienlijke kostenstijging van sanering van waterbodems valt onder voorgenomen 

beleid en dat deze niet wordt toegerekend aan de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). 

Voor KRW-maatregelen is een beperkte stijging met grote marges gereserveerd (0-110 miljoen 

euro per jaar in de periode 2009-2015). De staatssecretaris spreekt de verwachting uit dat de 

regionale partners in 2006 de afspraken uit de bovengenoemde startovereenkomst uitvoeren en 

eveneens in 2006 aangeven welke mate van intensivering van de baggerinspanning noodzakelijk 

wordt geacht in het licht van de maatschappelijke kosten-baten analyses waterbodems. 

Het provinciaal waterplan Noord-Holland 2006-2010 stelt als doel voor het baggerbeleid dat de 

bevaarbaarheid wordt bevorderd, dat de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet aan de eisen 

die de daaraan gegeven functie stelt en dat het watersysteem voldoende capaciteit heeft voor aa- 

en afvoer van overtollig water. Waterschappen en gemeenten worden opgeroepen deze 

doelstellingen concreet te vertalen in hun waterbeheers- resp. bestemmingsplannen (i.v.m. 

stortlocaties) 

 

Tot slot het provinciaal milieubeleidsplan (PMP 2002-2006). Het daarin beschreven beleid richt 

zich erop dat tenminste de helft (50%) van de bagger wordt verwerkt om zo veel mogelijk nuttig 

toepasbare secundaire grondstoffen te verkrijgen. Het kabinetsstandpunt werpt een ander licht op 

dit PMP uitgangspunt. Inmiddels kan uit de eigen ervaringen met het baggerprogramma Noord-

Hollandse vaarwegen en de baggerpraktijk elders in Nederland de conclusie getrokken worden 

dat een grondige analyse van de maatschappelijke voor- en nadelen van het Noord-Hollandse 

beleid op zijn plaats is. De kostenkloof is groot. Het stellen van hergebruikeisen in 

baggerbestekken leidt tot aanzienlijk hogere kosten. Om die reden is in andere delen van het land  

deze ‘doctrine’ verlaten. Tevens is in het PMP op basis van de kennis destijds de conclusie 

getrokken dat een geen nieuwe initiatieven nodig waren op extra stortcapaciteit te realiseren; dit 

is achterhaald getuige het rapport Ruimte voor bagger. Het rapport doet een aanbeveling om op 

zoek te gaan naar mogelijkheden om via tarifering, subsidiëring of stellen van extra 

vergunningsvoorwaarden, het verwerken ten gunste van storten te bevorderen. Het GS besluit 

onder 2.3 geformuleerd haakt daar op in. 

 

 

 

 

Titel:Nota PS-cie. NLWM, agendapunt 3a. (PS Nota Ruimte voor bagger) 

Datum:14-06-2006 

Nummer:3a 


