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Toetsingskader verondiepen

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

 Circulaire herinrichting diepe plassen (dec 2010)

 Handreiking herinrichting diepe plassen (dec 2010)

 Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen ism 

bedrijfsleven en onderzoeksinstituten

 Verantwoord hergebruik van grond en baggerspecie in 

diepe plassen

 www.bodemplus.nl



Basisvoorwaarden verondiepen diepe plas

 Verondieping moet

 Nuttig en functioneel zijn

 Passen in ruimtelijke plannen (bestemmingsplan

Omgevingsverordening, Beleidslijn grote rivieren)

 Voldoen aan kwaliteitseisen Besluit bodemkwaliteit

 Voldoen aan de zorgplicht van het Besluit bodemkwaliteit: 

“iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat nadelige 

gevolgen kunnen optreden als gevolg van het toepassen van een 

bouwstof, grond of baggerspecie, moet maatregelen nemen om 

verontreiniging te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.”

(zorgplicht uitgewerkt in Handreiking)



Aanvullende voorwaarden

 Ivm maximaal toepassen klasse industrie grond en niet-

gebiedseigen klasse B baggerspecie Lokale Maximale

Waarden (LMW’s) in Nota bodembeheer vaststellen

 Geochemische isolatie vullichaam aantoonbaar maken

 Geen negatieve beïnvloeding van zgn kwetsbare objecten

(natuurgebied, waterwinnning, private onttrekking)

 Geen negatieve beïnvloeding van oppervlaktewater en

omliggende grondwater



Inhoud inrichtingsplan

 Locatiebeschrijving (ligging, kwaliteiten etc.)

 Onderbouwing inrichtingsplan (nut en functionaliteit)

 Gewenste inrichting en te behalen eindbeeld (schets, 

doelen, tijdspad)

 Betrokkenen en rolverdeling (proces, vergunningen)

 Uitvoeringsaspecten (werkwijze, acceptatieprotocol, 

overlast etc.) 

 Monitoring (gedurende vulfase en na afronding)

 Beheer (afspraken)



Inhoud verzoek Nota bodembeheer

 Toets aanwezigheid en beinvloeding kwetsbare objecten

 Onderbouwing geochemische isolatie vullichaam



Procedure Nota bodembeheer

 Binnen 8 weken ontwerpbesluit door Rijkwaterstaat

 Ontwerpbesluit 6 weken ter inzage

 Rijkswaterstaat komt z.s.m. tot definitief besluit

 Definitief besluit RWS staat open voor beroep

 Inrichtingsplan kan theoretisch 5 weken voor eerste

toepassing worden ingestuurd voor akkoord maar kan ook

meeliften met procedure Nota bodembeheer



Handhaving

 Rijkswaterstaat bevoegd gezag verondieping

 Afspraken uit inrichtingsplan handhaafbaar

 Partijen toe te passen grond en baggerspecie worden

aangemeld bij Meldpunt bodemkwaliteit

 Gemeente bevoegd gezag bestemmingsplan, APV



Waterwetvergunning (uitvoering)

 Watervergunning uit 1986 voor veranderen profiel:

 Schiereiland 4 m +NAP. Rest plas 0 NAP (3m –stuwpeil)

 Vergunning nodig wanneer buiten vergunde contouren



Ontheffing Wet natuurbescherming

(uitvoering)

 Project kan beginnen onder zorgplicht

 Op enig moment (nabij oevers / ondiep water) ontheffing

nodig voor bv bever



Omgevingsvergunning bouwen/ 

Waterwetvergunning (afronding)

 Meerpalen, steiger etc.



Vragen?


