Herinrichten
diepe plassen
Verantwoord hergebruik
is mogelijk

20 november 2010
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Handreiking geeft hiervoor een handvat
• Vertaling Advies Verheijen in Handreiking is gereed !

•
•
•
•
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Circulaire herinrichting diepe plassen zorgt voor verankering
Deze week: directeurenoverleg DUIV
December: besluitvorming in DUIV
Eind december: Publicatie circulaire en handreiking

Kader handreiking
• Doelen:
- Antwoord op de vraag
“Hoe gaan we in NL zorgvuldig om met het herinrichten van diepe
plassen en het gebruik van grond en baggerspecie daarvoor ?”
- Handvat bieden aan overheden en initiatiefnemers om vertrouwen
in elkaar en richting burger terug te winnen en/of te houden
• Status:
- Circulaire ziet toe op zorgvuldige uitvoering nieuwe* initiatieven
- Geeft voor lopende* initiatieven informatie om lokaal na te gaan of
extra aandacht noodzakelijk is
* Lopend: Gemeld én eerste partij toegepast (ook bijv. aangevangen als Bsb-project)
Nieuw: Geen lopend initiatief, zoals bijvoorbeeld gemeld na publicatie circulaire
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Hoofdlijnen
• Zichtbare knip tussen regie en uitvoering
(“wat wil en mag je”: RO/plannen) en uitvoering (“Hoe kan je“: Bbk, toepassingswijze)

• Focus regionaal op ontwikkeling in plaats van landelijk op wetgeving
• Aanvullende eisen en andere balans beschermen en hergebruik
Generiek minder mogelijkheden, via maatwerk lokaal mogelijk dezelfde als nu

• Focus op zorgvuldige uitvoering en zichtbaar toezicht
• Duidelijkheid over bevoegdheden
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Handvat
• Hoe leg je vast “Wat je wil” met diepe plassen ?
– Proces, Plannen & Betrokkenheid (Hoofdstuk 2 & 3)
• Hoe kan een herinrichting zorgvuldig worden voorbereid,
uitgevoerd en beheerd ?
– Inrichtingsplan, milieuhygiënische randvoorwaarden & werkwijze
(Hoofdstuk 4, 5 & 6)
• Wie doet wat ?
– Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden initiatiefnemers
en overheid (door hele handreiking heen)
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Proces handreiking
Doel:
Handreiking met brede inbreng

DUIV
Implementatieteam Bbk
Werkgroep
Diepe plassen

Projectteam

(I&M, Bodem+)

Politiek
Onderzoek

Communicatie

Afstemming / inspraak
belangenpartijen
Werkgroep
sturing

Werkgroep
Kwalibo/Handhaving

Praktijkervaringen
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Toetsingskader
Ja / niet getoetst

STAP 1: Kwetsbaar object
bereikt in relevante zone ?

Alleen klasse A / wonen

Nee

Ja

Vrij liggend ? [2]
Nee

Lokale afweging gewenst ?
(Nota bodembeheer)

STAP 2: LMW
vaststellen
oppervlaktewater

STAP 3: LMW
vaststellen
grondwater
Overleg
Waterbeheerder+
Provincie
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Generieke regels
Aanvullende regels [1]
nutriënten, arseen,
leeflaag
Generieke regels
Alleen klasse A / wonen en
gebiedseigen klasse B [3]
Aanvullende regels [1]
nutriënten, arseen,
leeflaag

A: Doelen uit waterbeheerplan hanteren
als LMW of LMW vaststellen in Nota.
LMW is einddoel
B: Leeflaag, LMW vaststellen
MTR als uitgangspunt LMW, beoordeling
aanpassing aan de hand van regionale
omstandigheden:
-Afwijking achtergrondwaarden
-Regionale doelstelling
-(geo)hydrologische omstandigheden
LMW als emissienorm of
samenstellingsnorm vastleggen

[1] Regels bodemvreemd materiaal
conform Bbk onverkort van kracht
[2] Geen Rijkswater en verblijftijd
water voor 90% jaar > 1 maand
[3] Regionaal: uit eigen
beheergebied/zelfde opp. Water
Rijk: uit zelfde stroomgebied

Uitvoeringsaspecten
• Gebruik van BBT (www.bodemrichtlijn.nl)
• Monitoring ecologie en einddoel (conform inrichtingsplan)
• Monitoring oppervlaktewater (conform IP, beleidsregel of Nota bodembeheer)
– Aan actiewaarden tijdens uitvoering, aan einddoel na afronding
– Voor vrijliggende plassen verplicht
– Voor niet-vrijliggende plassen indien aanleiding daartoe
• Monitoring grondwater
– Vanuit handreiking niet noodzakelijk
• Monitoring eindbeeld en afdeklaag
– Per fase profielmetingen, kwaliteit afdeklaag
• Evaluatie en rapportage na afronding werkzaamheden
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Tip
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