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Waternet: the first water cycle company

Waterboard Amstel, Gooi en Vecht

- surface water quality

- waste water treatment

- water quantity control (dikes)

City of Amsterdam

- sewerage

- ground water control

- drinking water

Waternet: the first watercycle company

- operational/administrative organisation
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Watersysteembenadering

• WVO en Wbb in waterwet
• Waterbodem onderdeel van 

oppervlaktewaterlichaam
• Beheer van waterbodem is onderdeel 

van het watersysteembeheer
• Aansluiting op KRW
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Bevoegd gezag

Vroeger: Provincie
Nu: 
• Waterschap is BG
• Gemeente en provincie voor landbodem
• Samenloop: bron is bepalend en 

bevoegde gezagen stellen gezamenlijk 
vast
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Bevoegd gezag

Wbb-gevallen na 2010
• Locaties overgangsregeling in overleg 

bepaald
• Provincie blijft BG
• Nazorgverplichting naar waterschap
Wbb-gevallen onder de Waterwet 
• Locaties beschikt maar geen urgentie
• Beschikkingen klasse 4 onderhoud
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Legger
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Legger
• Een legger is een openbaar register en 

bestaat uit kaarten en tabellen over:
– Aan welke eisen (diepte, hoogte sterkte)
– Wie onderhoud uitvoert
– Waar dat onderhoud uit bestaat
– De locatie van water, dijk of kunstwerk
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Beoordeling van een ingreep

• Wbb-systematiek vervalt
• Geen spoedeisendheid meer
• I-waarde krijgt andere betekenis
• Doel is het bereiken van de gewenste 

gebiedskwaliteit
• Ingreep is gericht op realiseren van de 

gewenste gebiedskwaliteit
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Handreiking waterbodems

Watersysteem

functies

doelen en normen

waterbodemkwaliteit

Handreiking legt relaties 
tussen waterbodemkwaliteit 

en de doelen/normen
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• .• Er wordt niet voldaan aan de 
bij de functies voor het 
gebied – gestelde 
waterkwaliteitsdoelen. 

• Er is bekend dat de 
waterbodem verontreinigd is.

• Voor elk vertrekpunt is een 
apart hoofdstuk geschreven

• Geen oordeel over 
spoedeisenheid
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Procedures en werkwijzen

Planvorming
• Beschrijf gewenste gebiedskwaliteit
• Bepaal of deze kwaliteit wordt bereikt
• Bepaal of waterbodem rol speelt
• Beoordeel of een maatregel in de 

waterbodem effectief is
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Procedures en werkwijzen (2)

Realisatie binnen leggerprofiel
• Handelingen door waterbeheerder zijn 

niet vergunningplichtig
• Regels van de keur zijn van toepassing
• Voor derden meldingsplicht
Realisatie buiten leggerprofiel
• Watervergunning (procedure)
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Financiering

• Gevallen (nieuw) onder Waterwet
– ILG en verdeling nader te bepalen 

• Oude Wbb-gevallen (ook bekende 
gevallen die nog niet volledig zijn 
onderzocht):
– Vastgelegd in Bodemconvenant
– Wbb-budget tot 2015 € 44 mln
– Verdeling 90%-10%
– Procesafspraak voor uitvoering na 2015
– Voorkeur waterschappen voor 90%
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Financiering (2)

Afspraken in Bodemconvenant juli 2009

Waterschappen leveren aan provincie:
• Gevallen onder Wbb
• Gevallen onder waterwet
• Samenloopgevallen
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Voorbeeld 1

Westergasfabriek (Haarlemmervaart)
• Samenloop
• Niet beschikt voor 22 december 2009
• Wbb budget (Amsterdam) beschikbaar
• Uitslag juridische toets over BG: 

Waterschap
• Onduidelijkheid over financiering bij 

meerkosten
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Voorbeeld 2

Stortplaats onder water (gedeeltelijk)
• Provincie doet NAVOS-onderzoek
• Geen beschikking voor 22 december
• Grenst aan saneringslocatie 

(waterbodem)
• Provincie wil waterbodemdeel 

overdragen aan waterschap
• Waterschap heeft andere visie 
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Conclusies
• Waterwet niet ontworpen voor opruimen 

van historische verontreiniging
• Nu al 2 voorbeelden waar uitwerking 

anders uitpakt dan voorzien
• Financiering van historische 

verontreiniging (te) weinig en nog niet 
geregeld na 2015

• Inventarisatie van locaties met 
historische verontreiniging in 2010
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Dank voor uw aandacht

Einde


	Waterwet  en het baggerproces
	Dianummer 2
	Waternet: the first water cycle company
	Watersysteembenadering
	Bevoegd gezag�
	Bevoegd gezag
	Legger
	Legger
	Beoordeling van een ingreep
	Handreiking waterbodems
	Procedures en werkwijzen
	Procedures en werkwijzen (2)
	Financiering
	Financiering (2)
	Voorbeeld 1
	Voorbeeld 2
	Conclusies
	 ��

