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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Erkenning waterbodemkwaliteitskaart IJsselmonde en Rozenburg 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De Waterbodemkwaliteitskaart IJsselmonde en Rozenburg te erkennen als milieuhygiënisch bewijsmiddel 
voor vrijkomende baggerspecie in de gemeente Albrandswaard en de antwoordbrief aan het waterschap 
Hollandse Delta met kenmerk 1063260 vast te stellen. 
 
Inleiding 
Bij onderhoud van watergangen komt jaarlijks veel baggerspecie vrij. Voorafgaand aan elke 
baggeractiviteit dient te worden bepaald wat de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie is. Dit 
om de verwerkingsmogelijkheden te kunnen bepalen. Tot op heden gebeurde het bepalen van de 
kwaliteit van de baggerspecie door het (laten) uitvoeren van een waterbodemonderzoek. 
 
Een waterbodemkwaliteitskaart kan worden gebruikt als milieuhygiënisch bewijsmiddel voor de kwaliteit 
van vrijkomende baggerspecie. Een waterbodemkwaliteitskaart is een kaart die per zone de te 
verwachten kwaliteit van de aanwezige baggerspecie aangeeft. Een zone kan bestaan uit één of 
meerdere watergangen. Verdachte locaties zoals riooloverstorten, lozings- en inlaatpunten en 
asbestverdachte beschoeiingen zijn uitgesloten van de waterbodemkwaliteitskaart. 
 
Voor het gebruik van een waterbodemkwaliteitskaart dient deze vastgesteld te worden door de beheerder 
van de waterbodem (waterschap Hollandse Delta) en als milieuhygiënisch bewijsmiddel erkend te worden 
door het bevoegd gezag van de landbodem (gemeente Albrandswaard). 
 
Op 17 maart 2015 heeft het college van Dijkgraaf en Heemraden van waterschap Hollandse Delta de 
waterbodemkwaliteitskaart voor IJsselmonde en Rozenburg vastgesteld. Het waterschap vraagt de 
gemeenteraad van Albrandswaard om de waterbodemkwaliteitskaart te erkennen als milieuhygiënisch 
bewijsmiddel voor vrijkomende baggerspecie. 
 
Beoogd effect 
De waterbodemkwaliteitskaart kan voor circa 70% van de te onderzoeken watergangen worden gebruikt. 
De overige 30% heeft voornamelijk betrekking op baggerspecie van verdachte locaties. 
 
De voordelen van het gebruik van een waterbodemkwaliteitskaart zijn:  
- Besparing op onderzoekskosten;  
- Betere afstemmingsmogelijkheden van baggerplanning op ruimtelijke ontwikkelingen;  
- Eerder en beter zicht krijgen op mogelijke knelpunten in de afzet van vrijkomende baggerspecie. 
 
  



 
 

Relatie met beleidskaders 
De gemeente Albrandswaard maakt gebruik van het generieke beleidskader uit het Besluit 
bodemkwaliteit. In het kader hiervan is door het college van burgemeester en wethouders in januari 2016 
de Bodemfunctiekaart vastgesteld. 
 
Argumenten 
De erkenning is noodzakelijk om hergebruik van baggerspecie op basis van de 
waterbodemkwaliteitskaart en de bodemfunctiekaart (landbodem) mogelijk te maken. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De erkenning van (water)bodemkwaliteitskaarten is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Erkenning 
van de waterbodemkwaliteitskaart zal door middel van bijgevoegde conceptbrief aan het Waterschap 
Hollandse Delta bekend worden gemaakt. 
 
Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing 
 
Financiën  
Erkenning van de Waterbodemkwaliteitskaart heeft voor Albrandswaard geen financiële gevolgen. Wel 
kunnen besparingen worden gerealiseerd bij: 
• onderzoekskosten voor toe te passen baggerspecie; 
• transport-, reinigings- en/of stortkosten van vrijkomende baggerspecie; 
• uitstoot van uitlaatgassen en gebruik van energie (baggerspecie hoeft minder ver te worden 
getransporteerd, geen extra productie door grondverwerker). 
 
Juridische zaken 
De erkenning van (water)bodemkwaliteitskaarten is een bevoegdheid van de gemeenteraad 
 
Duurzaamheid 
De waterbodemkwaliteitskaart faciliteert hergebruik van licht verontreinigde baggerspecie. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Tekst voor weekblad ‘De Schakel’:  
De gemeenteraad heeft de Waterbodemkwaliteitskaart IJsselmonde en 
Rozenburg als milieukundig bewijsmiddel voor vrijkomende baggerspecie erkent. De 
waterbodemkwaliteitskaart geeft een indicatie van de milieuhygiënische kwaliteit van een partij 
baggerspecie die wordt verwijderd in verband met (onderhouds)baggerwerk. Erkenning van de kaart 
zorgt ervoor dat baggerspecie uit watergangen over de aangrenzende percelen mag worden verspreid 
of toegepast op een (niet) aangrenzend perceel. Dit mits de kwaliteit van deze specie voldoende is. Dit 
valt onder het generieke kader voor verspreiden/toepassen van grond en baggerspecie. 
 
  



 
 

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Niet van toepassing 
 
Besproken in vergadering van het college van 01 maart 2016  
 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 

 


