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Waterwet en 
kwaliteitsborging



Voorstellen

 Guido Ritskes
 MWH 3 dagen
 SIKB 2 dagen
 water en waterbodem richtlijnen en -helpdesk
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 Erkenningsregeling waterbodems vóór 

Waterwet
 Protocollen en erkenningsregeling 

waterbodems met Waterwet
 Verder vermeldenswaardig



Wat doet SIKB?

 SIKB = Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer; 
circa 10 mensen 

 bodem, bodembescherming, archeologie, grondstromen, 
(grond)water(bodem), bodemenergie

 richtlijnen tbv kwaliteitsborging
 combinatie van eisen aan producten / processen / mensen
 vaak ook samenvoeging bestaande richtlijnen met onduidelijke 

status
 op vraag van sector (of beleidsmakers)
 in elk geval met de sector
 platforms, begeleidingscommissies en CCvD
 Helpdesk
 € vanuit subsidies en afdrachten



Waarom richtlijnen?

 Richtlijn is geen doel op zich
 Middel om de kwaliteit van een proces beter te 

maken
 Uniformiteit in proces
 Meer vertrouwen in resultaat van dat proces
 Op aangeven sector of beleidsmakers, niet zelf
 Waar nodig basis bieden voor goed proces



Waterbodemproducten

 BRL (AS) 2000-2003 veldwerk wbo
 AS 3000 chemische analyse 
 BRL 4000 KNA 3.1 archeologie
 BRL 6000-6003 MKB IW+
 BRL 7000-7003 ontgraven IW+
 BRL 7500-7511 depots 
 Folders / waaiers (www.sikb.nl)
 Helpdesk
 Baggernet (SIKB is medefinancier)



Erkenningsgregeling 
waterbodems vóór Waterwet

 Erkenning 2003, AS3000, 6003 en 7003
 Verplicht als bevoegd gezag betrokken of 

zorgplicht



Protocollen en erkenningsregeling 
met Waterwet

 Er verandert weinig!
 Protocollen BRLen aanpassen (niet opnieuw 

certificeren)
 6003 verificatie: verifiëren of doelen van 

ingreep bereikt zijn (basis?)
 Erkenningsplicht 6003 en 7003 bij IW+ in 50 

m³
 Erkenningsplicht 2003 zoals het was, plus ikv 

beheerplannen en projectplannen Wtw



Verder vermeldenswaardig

 Erkenningsregeling Rbk zegt alleen: 2000-, 6000- of 7000-serie 
verplicht…

 …afbakening staat in protocollen; bij droge waterbodems 
(uiterwaarden): 2001, 6001 en 7001 

 Erkenningsregeling geldt ook voor baggervolumebepaling (ook 
surveytechnieken)

 In de maak: BRL 5000, Normblad 8003, ‘BRL zandwinplassen’, 
Handreiking archeologie waterbeheerders,…

 Huiskamervraag: heeft handmatig peilen meer leidraad nodig om 
discussies te voorkomen? 
 meetintensiteiten, niet-lintvormig, geldigheidsduur, 

interpolatietechnieken tussen meetpunten, etc.
 Oproep input voor richtlijnen, direct via helpdesk SIKB of indirect 

via eigen kanalen



AS-jemenou…??
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