De Waterwet en het baggerproces
Themadag Baggernet op donderdag 8 april 2010
In samenwerking met SIKB, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden en Dosco Baggerwerken
Locatie:
LEF future center RWS, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht, Telefoon 088 - 797 1900
(http://www.rijkswaterstaat.nl/over_ons/lef_future_center/over_lef_future_center/)

Op donderdag 8 april 2010 organiseert Baggernet in samenwerking met SIKB, Rijkswaterstaat,
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Dosco Baggerwerken een bijeenkomst over de
Waterwet in het LEF future center van Rijkswaterstaat. ’s Middags is er een bootexcursie naar
baggerwerkzaamheden in het centrum van Utrecht.
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Met die inwerkingtreding is er veel
veranderd voor handelingen in of aan de waterbodem. De regulering van het beheer van de
waterbodem is een integraal onderdeel van het watersysteembeheer geworden. Dit betekent dat de
handelingen in de waterbodem niet meer op zichzelf staan, maar gekoppeld worden aan de
kwantitatieve of kwalitatieve doelstellingen voor het gebied. Het kan daarbij gaan om het voorkomen
van overstromingen of het beperken van waterschaarste, maar ook om recreatiedoelen of
natuurontwikkeling.
De opgave voor waterbodembeheer verschuift van een sectorale werkwijze naar een
stroomgebiedbenadering. Dit houdt ook een verandering in voor de planvorming ten aanzien van de
aanpak van verontreinigde waterbodems. Ingrepen vanwege verontreinigingen in waterbodems
vinden niet langer plaats om doelstellingen voor de kwaliteit van de waterbodem te bereiken
(saneringsdoelstellingen), maar vanwege de chemische en ecologische doelen die vanuit de KRW en
de gebruiksfuncties voor het watersysteem gelden. Om de verontreinigde waterbodems te beoordelen
is de “Handreiking beoordelen waterbodems” ontwikkeld. Het gaat in de handreiking niet alleen om
toxische stoffen. Ook de effecten van nutriënten in de waterbodem kunnen worden beoordeeld.
Op donderdag 8 april zullen ’s ochtends een aantal sprekers de overgang van waterbodems naar de
Waterwet en de toepassing van de Waterwet ten aanzien van waterbodems in de praktijk toelichten.
Zowel de planvorming voor baggerwerkzaamheden als de uitvoering van baggerwerkzaamheden
onder de Waterwet komen aan bod. Ook wordt de stand van zaken en het gebruik van de Handreiking
beoordelen waterbodems besproken. Verder komt de Legger aan bod, en worden de veranderingen in
het kader van kwaliteitsborging toegelicht.
Aansluitend aan het ochtendprogramma vertrekken er vanaf LEF excursieboten naar de
baggerwerkzaamheden die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden laat uitvoeren in de grachten
in het centrum van Utrecht. De lunch vindt aan boord plaats. De rondvaart door de grachten zal rond
15.15 uur beëindigd zijn, waarna we terugvaren naar LEF; verwachte aankomsttijd 16.00 uur. Voor
deelnemers die gebruik maken van het OV is er de mogelijkheid om in het centrum van Utrecht van
boord te gaan.
U kunt zich aanmelden voor deelname aan deze dag door uiterlijk woensdag 31 maart een e-mail te
sturen naar het secretariaat van Baggernet: marjan.euser@deltares.nl. Wilt u bij aanmelding tevens
aangeven of u deelneemt aan de middagexcursie?
NB: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Secretariaat Baggernet:
Marjan Euser - Deltares - Postbus 85467 - 3508 AL Utrecht
Tel. 06 51286087 - email marjan.euser@deltares.nl - www.baggernet.info

De Waterwet en het baggerproces
Themadag Baggernet op donderdag 8 april 2010
In samenwerking met SIKB, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden en Dosco Baggerwerken

Locatie:
LEF future center RWS, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht, Telefoon 088 - 797 1900
(http://www.rijkswaterstaat.nl/over_ons/lef_future_center/over_lef_future_center/)

Programma:
09.00-09.30u

Ontvangst

09.30-09.45u

Opening door Wim Drossaert, coördinator Baggernet

09.45-10.10u

Waterbodems naar Waterwet: Inleiding nieuwe aanpak volgens de Waterwet.
Waarom vallen waterbodems nu onder de Waterwet en niet meer onder Wbb?
Welke bepalingen kent de Waterwet voor waterbodems?
Spreker: Eefje Bruinsma, RWS Corporate Dienst

10.10-10.35u

Ingrepen in de waterbodem voortaan in de Waterplannen:
De Handreiking beoordelen waterbodems als hulpmiddel bij planvorming.
Spreker: Leonard Osté, Deltares

10.35-11.00u

De Legger, gebiedskwaliteit en de Waterwet.
Spreker: Fred de Haan, Waternet

11.00-11.30u

Koffiepauze

11.30-11.55u

Uitvoering baggerwerkzaamheden onder de Waterwet: verplichtingen bij baggeren
en het concept-Besluit lozen buiten inrichtingen.
Spreker: Martijn van der Veen, RWS Waterdienst

11.55-12.20u

Veranderingen onder de Waterwet in het kader van Kwaliteitsborging:
Welke gevolgen heeft de inwerkingtreding van de Waterwet voor kwaliteitsborging in
waterbodemwereld?
Spreker: Guido Ritskes, SIKB

12.30-12.45u

Wandeling van LEF naar Merwedekanaal – westzijde, ter hoogte van Ordina

12.45-13.30u

Opstappen op boten voor vaartocht naar centrum Utrrecht. Lunch aan boord.

13.30-15.15u

Excursie naar baggerwerkzaamheden van Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden in de binnenstad van Utrecht.
Mogelijkheid om aan het einde van de excursie van boord te gaan in het centrum
van Utrecht.

15.15-16.00u

Terugvaart naar LEF – borrel aan boord

Baggernet is een netwerk gericht op versterking van kennis en kennissen op het gebied van de omgang met
verontreinigde waterbodems en baggerspecie. Baggernet is bedoeld voor alle professionals werkzaam op het
gebied van baggerspecie en verontreinigde waterbodems. Baggernet themadagen worden georganiseerd in
opdracht van SIKB, RWS en Bodem+. Zie voor meer informatie: http://www.baggernet.info/

