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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

 

In het kader van het project “Munnikenland” te Poederoijen heeft de Combinatie van Oord - 
GMB, conform hoofdstuk 4.2.2 uit de vraagspecificatie, een plan vrijkomende materialen m.b.t. 
grondstromen opgesteld. 

Dit deelplan, Grondstromenplan, (documentnummer ML-TA-027, versie 1, d.d. 27-03-2012) 
heeft samen met het deelplan “Vrijkomende materialen (exclusief grondstromen)” 
(documentnummer ML-TA-005, versie 1, d.d. 18-09-2012) betrekking op het gehele Werk. In dit 
deelplan wordt de grondbalans verstrekt en nader toegelicht. Daarnaast wordt omschreven hoe 
wordt omgegaan met de fysische en milieutechnische kwaliteit van de diverse vrijkomende en 
toe te passen grondstromen. Tevens wordt omschreven hoe de registratie en melding van 
grondstromen zal verlopen. De procedures zijn met het bevoegd gezag (Rijkswaterstaat Oost 
Nederland en Gemeente Zaltbommel) kortgesloten. 

In onderliggend deelplan worden de eisen vanuit de vraagspecificatie uitgewerkt. Het deelplan 
bestaat in grote lijnen uit twee onderdelen: het grondstromenplan (en grondbalans) en de 
grondstromenregistratie. Het grondstromenplan is weergegeven in bijlage 1. In bijlage 2, 
“Grondbalans”, is de grondbalans weergegeven van alle grondstromen per locatie, deze wordt 
tijdens het gehele Werk voortdurend geactualiseerd.  

 Bijlage 1: Grondstromenplan 

 Bijlage 2: Grondbalans 

In bijlage 3, “Grondstromenregistratie”, is weergegeven hoe alle transport van grond en overige 
vrijkomende materialen geregistreerd gaat worden. Tijdens het gehele Werk zal deze 
voortdurend geactualiseerd worden. Vanuit de grondstromenregistratie, kunnen diverse 
rapporten opgesteld worden, te noemen een afvalstoffenregistratie / -rapport (AREG) en een 
rapport van alle transport op basis van grondstromen en overige vrijkomende materialen. De 
overige bijlagen ondersteunen de grondstromenregistratie. 

  
Bijlage 3: Grondstromenregistratie 

 

1.2  Referenties 

PMP Projectmanagementplan voor het werk: Rivierverruiming project Munnikenland 
Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden en dijkverlegging Buitenpolder het 
Munnikenland, ML-TA-001 Definitief, versie 2, 12-10-2012 

VS1 RvR project Munnikenland Vraagspecificatie Product (1), Beschrijving van werkzaamheden, 
Waterschap Rivierenland, referentienummer: 110264, 5 maart 2012 

VS2 RvR project Munnikenland Vraagspecificatie Proces (2), Beschrijving van werkzaamheden, 
Waterschap Rivierenland, maart 2012 

NvI-1 1e Nota van Inlichtingen d.d. 23-04-2012 

NvI-2 2
e
 Nota van Inlichtingen d.d. 25-05-2012 

Bindende documenten 

Vergunningen 
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2 Werkzaamheden 

2.1 Algemene omschrijving werkzaamheden. 

Dit Plan Vrijkomende Materialen heeft betrekking op het project “Munnikenland”. Binnen het project 
zullen uiterwaarden worden afgegraven, een nieuwe primaire waterkering worden aangelegd, 
bestaande waterkeringen worden afgegraven, diverse infrastructurele en civieltechnische 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Het doel van deze werkzaamheden is de realisatie van een 
waterstanddaling van 12cm bij Maatgevend Hoog Water en het versterken van de ruimtelijke 
kwaliteit. 

Tijdens de werkzaamheden komen diverse soorten materialen vrij. De combinatie probeert zoveel 
mogelijk vrijkomende materialen her te gebruiken. Materialen die niet meer worden hergebruikt 
binnen het project en zullen worden afgevoerd naar een ander project of naar een erkend 
afvalverwerkingsbedrijf. 

In grote lijnen omvat het Werk de ontgraving van geulen in de Brakelse Benedenwaarden.  
Daarnaast zal de Gandelwaard en Contrescarpgracht worden ontgraven. De bestaande Maaskade 
wordt verbreed en omgevormd tot de nieuwe toegangsroute naar slot Loevestein. Nadat de nieuwe 
primaire kering in gebruik is genomen zal de Deltadijk worden ontgraven tot het oorspronkelijke 
maaiveld. In het gebied worden diverse civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd om de 
waterhuishouding op orde te houden. Er worden terpen opgewaardeerd, nieuwe wegen aangelegd 
en het gebied wordt opnieuw ingericht. Enkele woningen in het gebied worden geamoveerd en 
worden op enkele locaties rooiwerkzaamheden uitgevoerd.  

In onderliggende plan worden de grondstromen binnen het project Munnikenland wordt verder  
toegelicht. Om inzicht te krijgen in de werkvolgorde van de combinatie wordt verwezen naar de 
vigerende overall-planning (bijlage 7). De werkmethoden worden in ruime mate omschreven in de 
diverse werkplannen. 

 

 Bijlage 7:  Overall-planning 

 

2.2 Ontgraven en toepassing 

Vrijkomende grond binnen het project gebied wordt in hoofdlijnen gebruikt voor de opbouw van de 
Wakkere Dijk en de Maaskade.  

De verwerking van de vrijkomende grond gebeurd op basis van de gestelde eisen, deze eisen zijn: 

• Fysische eisen (conform RAW (2010)); 

• Milieukundige eisen (conform Besluit Bodemkwaliteit). 

 

Met betrekking tot de fysische eisen zijn voorafgaande aan de ontgrondingswerkzaamheden 
grondboringen uitgevoerd om vast te stellen welke grond (klei cat 1, klei cat 2, zand enz) waar 
toegepast kan worden ( kern, kleibekleding, binnen – of buitenberm, afslagzone, afdekklei).  De 
definitieve keuring van de grond op de fysische eisen wordt uitgevoerd op de plaats van verwerking. 
Keuring op fysische eisen wordt omschreven in de het betreffende werkplannen van de Wakkere 
Dijk (ML-TA-028) en de Maaskade (ML-TA-023). 

Met betrekking tot de milieukundige eisen wordt uitgegaan van de Besluit Bodemkwaliteit.  Vanuit de 
Bbk zijn er voor het project Munnikenland 2 toetsingskaders van toepassing: 

• Bbk – toetsingskader waterbodem (ontgraving – en toepassingskaart) 

• Bbk – toetsingskader landbodem (ontgraving – en toepassingskaart) 
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2.2.1 Toetsingskader waterbodem 

Toetsingskader waterbodem wordt voor het project gebruikt t.b.v de ontgraving van de Brakelse 
Benedenwaarden, Geul Gandelwaard, Contrescarpgracht, Maaskade en Delta Dijk. Op basis van de 
Bbk waterbodem wordt bepaalt of er t.b.v. de ontgraving aanvullende eisen nodig zijn met betrekking 
tot niet toepasbare grond. Indien er vervuiling aanwezig is dan wordt op basis van de vastgestelde 
vervuiling een werkplan opgesteld. 

Toetsingskader waterbodem wordt voor het project gebruikt t.b.v het verwerken van grond in 
Maaskade, Hoogwatervluchtplaats parkeerterrein Loevestein 

2.2.2 Toetsingskader landbodem 

Toetsingskader landbodem is van toepassing op de aanleg van de Wakkere Dijk. Grond die 
toegepast wordt voor de aanleg van de Wakkere Dijk dient te voldoen aan het toetsingskader 
landbodem. Ook de grond afkomstig uit de Brakelse Benedenwaarden (Buitendijks) welke valt onder 
de waterbodem dient aan de eisen van de landbodem te voldoen. Daarom is er voor het hele project 
zowel een toetsingskader waterbodem als landbodem opgesteld.  

Op basis van toetsingskader landbodem is er in de Brakelse Benedenwaarden West een deel niet 
toepasbare grond aanwezig. Deze locatie wordt nader onderzocht. Als na het aanvullende 
onderzoek blijkt dat er werkelijk een deel niet toepasbare grond aanwezig is zal op basis van de 
bevindingen uit het aanvullende onderzoek bepaald worden onder welk veiligheidsregime er gewerkt 
moet worden en waar de vrijkomende grond toegepast kan worden.  Hiervoor zal indien 
noodzakelijk, een aanvullend werkplan moeten worden opgesteld. 

2.2.3 Registratie grondsoorten 

Om een overzicht te hebben in de verschillende grondsoorten zowel fysisch als milieu technisch is 
het werkgebied van de Brakelse Benedenwaarden onderverdeeld in vakken  (raster 50 x 50 m). Per 
vak in het raster is bekend welke fysische- en milieutechnische kwaliteit de grond heeft en waar het 
in het project toegepast mag en kan worden. 

Registratie van de grondstromen wordt verder in het werkplan omschreven. 

2.3 Bodemvreemde materialen. 

Indien tijdens de werkzaamheden er bodemvreemde materialen worden aangetroffen wordt dit 
gemeld bij de uitvoerder. De uitvoerder draagt zorg dat de werkzaamheden gestaakt worden en 
meldt bij OG en bij de toezichthouder van bevoegd gezag dat er bodemvreemde materialen zijn 
aangetroffen. 

Bij bodemvreemde materialen moet men denken aan: 

• Puin (zowel in de bodem als in de puinpaden) 

• Asbest 

• Andere vervuilingen (zintuiglijk) 

• Explosieven 

• Archeologische vondsten 

• Kabels en leidingen 

In het geval van een vervuiling, zal een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd naar de aard en 
grote van de vervuiling en zal worden vastgesteld onder welk veiligheidsregime er verder gewerkt 
mag worden. Voor deze werkzaamheden zal indien noodzakelijk een aanvullend werkplan worden 
opgesteld. 
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2.4 Wijze van ontgraven en transport 

Wijze van laden en vervoeren van vrijgekomen materialen en de plaats van bestemming ervan wordt 
nader omschreven in de diverse werkplannen: 

• Werkplan Geulen Brakelse Benedenwaarden (ML-TA-022) 

• Werkplan Wakkere Dijk (ML-TA-028) 

• Werkplan Aanpassen Maaskade (ML-TA-023) 

Indien er tijdens de werkzaamheden echter vervuiling wordt aangetroffen zal d.m.v. nader onderzoek 
bepaalt worden onder welk veiligheidsregime er gewerkt moet worden en welke aanvullingen dit 
geeft op de omschreven werkzaamheden.  

2.5 Veiligheid en gezondheid 

Voor project Munnikenland is, conform vraagspecificatie 2, hoofdstuk 6.5.5, een V&G plan opgesteld 
(documentnummer ML-TA-010, versie 1, d.d. 18-10-2012). Het doel van dit V&G plan is 
medewerkers op het project te informeren over belangrijke feiten op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en milieu.  

In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet is het van belang dat alle betrokkenen doelmatig 
samenwerken. 

De arbeidsomstandigheden worden door de volgende factoren bepaald: 

• Organisatorische, zoals verantwoordelijkheden en toezicht; 

• Veiligheidstechnische, zoals het werken in nabijheid van machines e.d.; 

• Arbeidshygiënische, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen, trillingen, lawaai e.d. 

Alle medewerkers die werkzaam zijn op het project worden geïnformeerd over de inhoud van dit 
V&G plan. Onderaannemers dienen, naast de op te volgen algemeen geldende ARBO-eisen en 
voorschriften, bij de te nemen veiligheidsmaatregelen rekening te houden met de risico’s zoals in dit 
plan vermeld. De algemene en specifieke informatie m.b.t. veiligheid en gezondheid zal voor alle 
medewerkers op het project worden verwoord in de vorm van een projectintroductieboekje. Elke 
medewerker/ bezoeker krijgt een projectintroductieboekje tijdens de project introductie.  
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3 Grondstromenplan 

De inventarisatie van de grondstromen is opgenomen in het grondstromenplan. Het 
grondstromenplan beschrijft: 

• Herkomst (ontgravingslocatie als Brakelse Benedenwaarden, etc); 

• Verwerking (verwerkingslocatie als Wakkere Dijk, Maaskade, etc.);  

• Toepassing (verwerking als kern, afslagzone, ophoging, etc); 

• Hoeveelheid (hoeveelheid in m
3
). 

Met het opstellen van het grondstromenplan wordt inzicht gegeven in het transport van alle 
grondstromen binnen het Werk. Het grondstromenplan is samengevat in de grondbalans.  

Het grondstromenplan is als volgt opgebouwd: 

• Object:   Objectnummer en -naam in de WBS (Work Breakdown Structure); 

• Objectlocatie:  De locatie van het object in de WBS (gespecificeerd in verschillende  
deelspecificaties);  

• Herkomstlocatie: Locatie waar het soort materiaal vandaan gehaald wordt  
(weergegeven onder de pijl Verwerking); 

• Verwerkingslocatie: Locatie waar het soort materiaal verwerkt zal worden (weergegeven 
onder de pijn Verwerking). 

• Toepassing:  De toepassing van de te verwerken grondstroom (weergegeven in 
de verticale kolommen (onder Verwerking); 

• Kwaliteit:  De kwaliteit van het materiaal; 

• Hoeveelheid:  De hoeveelheid materiaal dat vrijkomt;  

 
 Bijlage 1: Grondstromenplan 
 Bijlage 2: Grondbalans 
 

Zoals in hoofdstuk 2.2 staat omschreven, wordt ook de Bbk – toetsingskader toegepast met 
betrekking tot de vrijkomende grond en het toepassingsgebied voor de vrijkomende grond. De 
methode van registreren van zowel fysische en milieutechnische aspecten staat omschreven in 
hoofdstuk 4 ‘Grondstromenregistratie”.  

In de grondstromen registratie moet een grondstromen omschrijving worden opgegeven. De 
omschrijving is een combinatie van de fysische en milieutechnische toepassing van de grond. Deze 
toepassing is door het toepassen van het ontgravingsraster van 50x50 m per vak bekend. 
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4 Grondstromenregistratie 

4.1 Algemeen 

Uitvoering van dit werkplan waarborgt een optimale werking van de grondstromenregistratie en heeft 
betrekking op het project “Munnikenland”.  

Voor het project is een grondstromenregistratie opgesteld. Hierin worden alle grondstromen binnen 
het Werk bijgehouden. Om een betere inschatting te kunnen maken van de fysische kwaliteit van de 
grond is door Fugro een uitgebreid bodemonderzoek uitgevoerd. Voor de interne grondstromen 
binnen het project wordt gebruik gemaakt van de goedgekeurde bodemkwaliteitskaart 
(Geactualiseerde bodemkwaliteitskaart t.b.v. project Munnikenland, rev. 4, d.d. 10-11-2011). Deze is 
bijgevoegd in bijlage 6. In de bodemkwaliteitskaart zijn een aantal gebieden uitgesloten. Afwijkend 
van de bodemkwaliteitskaart zijn: 

• Locaties waar grond niet toepasbaar is; 

• Plassen; 

• Wegen; 

• Paden; 

• Sloten; 

• Slot Loevestein. 
 
Voor bovenstaande uitzonderingen op de Besluit Bodemkwaliteit zal aanvullen bodemonderzoek/-
keuring uitsluitsel moeten geven. Eveneens is de bodemkwaliteitskaart niet geldig voor materiaal 
waarvan meer dan 20% bestaat uit puin en/of bodemvreemd materiaal.  

 
Bijlage 6: Besluit Bodemkwaliteit kaart 
 

De gehele grondstromenregistratie is zo opgebouwd dat het transport van alle grondstoffen 
(grondstromen en vrijkomende materialen) geregistreerd, beheerd, gecoördineerd en 
geanalyseerd kan worden. Het is daarom belangrijk dat de grondstromenregistratie systematisch 
bijgehouden wordt. Zo is de grondstromenregistratie ook opgebouwd. Er zijn diverse soorten lijsten 
aangemaakt, zodat enkel gekozen kan worden uit de gegeven onderdelen. Zo wordt voorkomen dat 
afwijkende en dubbele onderdelen geregistreerd worden. 

De grondstromenregistratie is opgebouwd uit drie hoofdonderdelen, die zijn onderverdeeld in 
subonderdelen. In onderstaande opsomming zijn al deze onderdelen weergegeven: 

Gegevens (Vaste input) 

• Gegevens t.b.v. grondstromenregistratie. 
 

Invulstaat (Variabele input) 

• Invulstaat grondstromen; 

• Invulstaat vrijkomende materialen (exclusief grondstromen). 
 

Rapporten (Output op basis van Gegevens en Invulstaat) 

• Overzichtrapport grondstromen; 

• Overzichtrapport vrijkomende materialen (exclusief grondstromen); 

• Afvalstoffenregistratie. 
 
De opzet van de grondstromenregistratie is bijgevoegd in bijlage 3. 

 
Bijlage 3: Grondstromenregistratie  
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4.2 Gegevens 

Het tabblad gegevens, betreft alle gegevens ten behoeve van de grondstromenregistratie. De input 
van de gegevens is definitieve (vaste) input, die eenmalig wordt ingevuld en niet meer mag 
worden gewijzigd. De gegevens input is gekoppeld aan de invulstaat. 

Het tabblad “Gegevens” is te bereiken via START en vervolgens GEGEVENS. Dit tabblad is 
opgebouwd uit: 

4.2.1 Codering laad- en loslocaties; 
4.2.2 Vrijkomende grond en materialen; 
4.2.3 Afvalverwerkinggegevens; 
4.2.4 Transportgegevens; 
4.2.5 Toepassing grondstromen. 

4.2.1 Codering laad- en loslocaties 

Om een makkelijk invulbaar systeem te maken, is gekozen om alle locaties (herkomst en 
verwerking) te coderen. De codering zal tijdens de uitvoering gebruikt gaan worden om locaties op te 
delen in vakken. Zo is de Wakkere Dijk (codering WAK) opgedeeld in zes vakken, beginnend bij 
WAK1 t/m WAK6. Deze codering zal op het Werk middels bebording aangegeven worden, die goed 
zichtbaar zijn voor de chauffeurs. Toepassing van de codering zal in par. 4.3 verder worden 
toegelicht. 

4.2.2 Vrijkomende grond en materialen 

De lijst onder vrijkomende materialen en grondstromen geeft de kwaliteit/staat weer van de 
grond/het materiaal. Deze lijst is definitief en wordt niet gewijzigd. De lijst is gekoppeld aan de 
invulstaat. 

4.2.3 Afvalverwerkingsbedrijf 

Indien een grondstroom of vrijkomend materiaal vervoerd dient te worden naar een erkend 
afvalverwerkingsbedrijf, worden de gegevens van dit bedrijf genoteerd onder afvalverwerking 
gegevens. Bij elk nieuw bedrijf dient vooraf de gegevens te worden ingevuld, zoals in de tabel is 
aangegeven. 

4.2.4 Transportgegevens 

Indien een nieuw transportmiddel (voertuig) ingezet zal worden, dient dit vooraf ingevuld te worden. 
Elk type transportmiddel is gekoppeld aan een nummer, een transportnummer. Dit 
transportnummer kan slechts 1 maal uitgegeven worden! Het is belangrijk dat alle gegevens 
blijven bestaan behorend bij dit transportmiddel, ook bij wijziging van inzet van het transportmiddel. 
Elk nieuw transportmiddel zal het bijbehorende nummer krijgen in de vorm van transportnummer 
kaarten. Deze dienen dubbelzijdig te worden afgedrukt en geplastificeerd om vervolgens mee 
gegeven te worden aan het desbetreffende transportmiddel. De chauffeur dient dit achter de vooruit 
te plaatsen, zodat dit goed zichtbaar blijft. Het nummer blijft bij wisseling van de chauffeur gekoppeld 
aan het transportmiddel. 

De transportnummers zijn tevens gekoppeld aan de rittenregistratieformulieren van de chauffeurs. 
De chauffeurs dienen op het rittenregistratieformulier het transportnummer te noteren. De 
herkomstlocatie dient de chauffeur na te gaan bij de machinist, de verwerklocaties wordt middels 
bebording op het werk aangegeven. De totale hoeveelheid transport per grondstof, per locatie en per 
toepassing wordt automatisch berekend zodra het aantal ritten en het nummer van de transport 
ingevuld is in de invulstaat. 

 
 Bijlage 4: Transportnummers en rittenregistratieformulieren  
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4.3.1.1 Datum 

De datum is onderverdeeld in weeknummer en datum transport. De datum van 
het transport (zie rittenregistratieformulier) dient hierbij ingevuld te worden. 
Excel genereert automatisch het weeknummer. Dit weeknummer is van belang 
bij de rapporten. Een nieuwe week begint op de zondag.  

 

 

 

 

4.3.1.2 Herkomst 

De herkomst van de grondstromen is opgebouwd uit: 

• Laadlocaties (codering en volledige naam van de locatie); 

• Rij- en vaknummer; 

• Omschrijving grondstroom; 

• Rapporten.  

Het invullen van de laadlocatie gebeurt door middel van de codering. Het kopje “codering” bevat een 
link naar het tabblad GEGEVENS – Codering locaties. Deze link geeft alle coderingen weer. Excel 
genereert automatisch de volledige benaming van de locatie. Bij een foute codering, zal er geen 
locatie weergegeven te worden, wat ervoor zorgt dat een fout snel is gevonden.  

Indien de laadlocatie bestaat uit rijen en/of vakken dient dit aangegeven te worden. Er wordt zoveel 
mogelijk gewerkt in rijen en vakken, zodat alles makkelijker en beter bijgehouden, geregistreerd en 
geanalyseerd zal worden. De codering is gelijk aan de codering die gebruikt wordt in het veld. De 
chauffeurs dienen dit te noteren op de rittenregistratieformulieren. De chauffeurs dienen elke rit te 
noteren op het rittenregistratieformulier.  

De herkomst van de grondstroom, zal de chauffeur na moeten gaan bij de machinist. De 
verwerklocatie kan de chauffeur nagaan, door de codering toe te passen die in het werk wordt 
aangegeven doormiddel van bebording. Verder dient de chauffeur aan te geven wat er vervoerd 
wordt. De uitvoerder dient verdere specificatie te geven op de herkomst en toepassing van de 
grondstroom. Indien chauffeur wijzigt van herkomstlocatie en/of verwerklocatie en/of het te 
vervoeren grondstroom dient de chauffeur een nieuwe regel te gebruiken. Het 
rittenregistratieformulier is te vinden in bijlage 4. De indeling van locaties is te vinden in bijlage 5. 

 Bijlage 4: Transportnummers en rittenregistratieformulieren 

Bijlage 5: Opzet vakindelingen 

Vervolgens wordt de omschrijving van de grondstroom gegeven. Deze wordt gekozen uit een lijst. 
De lijst bevat alle grondstromen die nodig zijn aangevuld met de bodemkwaliteitsklassen. Deze lijst 
is te vinden onder het tabblad “Gegevens”.   

Onder de kop rapporten dient het soort rapport en rapportnummer aangegeven te worden, welke van 
toepassing is op de keuring van de grond die voor die van toepassing is. Wanneer er onder 
rapporten niks wordt ingevuld, betekent het automatisch dat de grond die geregistreerd wordt valt 
onder de Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden voor keuring/rapport zijn: 

• Partijkeuring; 

• Fabrikant eigen verklaring; 

• Verklaring bodemonderzoek; 

• Besluit Bodemkwaliteit (bij lege cel). 
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Om het systeem als overzicht te gebruiken, dient een link gemaakt te worden met de betreffende 
keuring/rapport. 

 

 

 

4.3.1.3 Verwerking 

De verwerking van de grondstromen is opgebouwd uit: 

• Loslocatie (codering en volledige naam van de loslocatie); 

• Rij- en vaknummer; 

• Toepassing grondstroom; 

• Geleidebriefnummer.  

Het invullen van de loslocaties gebeurt net als de laadlocatie middels een codering. Bij een foute 
codering, zal er geen locatie weergegeven te worden, wat ervoor zorgt dat een fout snel is 
gevonden. 

Indien de verwerkingslocatie bestaat uit rijen en/of vakken dient dit aangegeven te worden. Er wordt 
zoveel mogelijk gewerkt in rijen en vakken, zodat alles makkelijker en beter bijgehouden, 
geregistreerd en geanalyseerd zal worden. 

Vervolgens wordt de toepassing van de grondstroom gegeven. Deze word uit een lijst gekozen. De 
lijst bevat alle mogelijke toepassingen. Deze lijst is te vinden onder het tabblad “Gegevens”. 

Indien de vrijkomende materialen niet (her)gebruikt kunnen worden, en erkend wordt als afvalstof, 
worden de materialen afgevoerd naar een Erkend Afvalverwerkingsbedrijf. Wanneer materialen van 
het project vervoerd worden naar een extern project / verwerkingsbeddrijf dient men geleidebrieven 
te gebruiken. Het nummer van deze geleidebrief dient ingevuld te worden in de kolom 
geleidebriefnummer. Tevens dienen de geleidebrieven gescand te worden en zal er voor iedere 
geleidebrief een link gemaakt moeten worden naar het bestand. 
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4.3.1.4 Afvalverwerkingsbedrijf 

Onder het kopje afvalverwerkingsbedrijf is een keuzelijst tussen de verschillende afvalverwerkings 
bedrijven, die ingevuld zijn onder tabblad “Gegevens”. Indien een nieuw afvalverwerkingsbedrijf 
ingezet wordt, dient dit bij de gegevens ingevuld te worden.  

4.3.1.5 Transport 

Onder het kopje transport valt het transportnummer en het aantal ritten. Het transportnummer is 
gekoppeld aan transportmiddel. Elke transportmiddel heeft een nummer gekregen, zodat het invullen 
en coördineren gemakkelijker gemaakt zal worden. Indien een transportmiddel wegvalt, dient dit niet 
verwijderd te worden. Via START naar GEGEVENS te gaan en vervolgens te klikken op 
TRANSPORT GEGEVENS kunnen nieuwe transportmiddel worden toegevoegd. Naast het transport 
nummer dient het aantal ritten te worden genoteerd.  

De ritten worden gehaald van de rittenregistratieformulieren van de chauffeurs. De chauffeurs dienen 
aan te geven hoeveel ritten ze gedaan hebben per type grondstroom en per laad- en loslocatie. 

 

 Bijlage 4: Transportnummers en rittenregistratieformulieren 

 

4.3.1.6 Opmerkingen 

Onder deze kop vallen alle opmerkingen die van toepassing zijn op de ritten. 

4.3.1.7 Rittenregistratie 

Onder deze kop dienen op de laatste dag van de week een link gemaakt te worden naar de 
gescande rittenregistratieformulieren. Dit dient elke week bijgehouden te worden. 
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4.3.2 Invulstaat overige vrijkomende materialen 

De invulstaat overige vrijkomende materialen betreft alle transport te behoeve van de overige 
vrijkomende materialen. Net als de invulstaat grondstromen, zal deze invulstaat tijdens het gehele 
werk geactualiseerd worden. Onderdelen van de invulstaat overige vrijkomende materialen zijn: 

4.3.2.1 Datum transport; 
4.3.2.2 Herkomst grondstof; 
4.3.2.3 Verwerking grondstof; 
4.3.2.4 Afvalverwerkingsbedrijf; 
4.3.2.5 Transport; 
4.3.2.6 Opmerkingen; 
4.3.2.7 Rittenregistratie. 

4.3.2.1 Datum 

De datum is onderverdeeld in weeknummer en datumtransport. De datum van het transport (zie 
rittenregistratieformulier) dient hierbij ingevuld te worden. Excel genereert automatisch het 
weeknummer. Dit weeknummer is van belang bij de rapporten. Een nieuwe week begint op de 
zondag.  

4.3.2.2 Herkomst grondstof 

Herkomst grondstof is opgebouwd uit deelspecificaties volgens Work Brakedown Structure  (WBS). 
In de omschrijving van de grondstof kan er gekozen worden uit een lijst met grondstoffen. Deze lijst 
is ingevuld onder het tabblad “Gegevens” .  

 

4.3.2.3 Verwerking 

Onder verwerking zijn twee subkoppen die ingevuld dienen te worden. Dat zijn de verwerking zelf en 
het geleidebriefnummer, indien de grondstof afgevoerd wordt naar een erkend 
afvalverwerkingsbedrijf. Voor de verwerking dient gekozen te worden tussen hergebruik, Erkend 
afvalverwerkingsbedrijf en handel. 

 

4.3.2.4 Afvalverwerkingsbedrijf 

Onder het kopje afvalverwerkingsbedrijf is een keuzelijst tussen de verschillende afvalverwerkings 
bedrijven, die ingevuld zijn onder tabblad “Gegevens”. Indien een nieuw afvalverwerkingsbedrijf 
ingezet wordt, dient dit bij de gegevens ingevuld te worden.  
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4.3.2.5 Transport 

Onder het kopje transport valt het transportnummer en het aantal ritten. Het transportnummer is 
gekoppeld aan transportmiddel. Elke transportmiddel heeft een nummer gekregen, zodat het invullen 
en coördineren gemakkelijker gemaakt zal worden. Indien een transportmiddel wegvalt, dient dit niet 
verwijderd te worden. Via START naar GEGEVENS te gaan en vervolgens te klikken op 
TRANSPORT GEGEVENS kunnen nieuwe transportmiddel worden toegevoegd. Naast het transport 
nummer dient het aantal ritten te worden genoteerd.  

De ritten worden gehaald van de rittenregistratieformulieren van de chauffeurs. De chauffeurs dienen 
aan te geven hoeveel ritten ze gedaan hebben per type grondstroom en per laad- en loslocatie. 

 

 Bijlage 4: Transportnummers en rittenregistratieformulieren 

 

4.3.2.6 Opmerkingen 

Onder deze kop vallen alle opmerkingen die van toepassing zijn op de ritten. 

4.3.2.7 Rittenregistratie 

Onder deze kop dienen op de laatste dag van de week een link gemaakt te worden naar de 
gescande rittenregistratieformulieren. Dit dient elke week bijgehouden te worden. 
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5 Procedures 

5.1 Meldingen en afvalstroomnummers 

Alle toepassingen van grond (>50m3) moeten vooraf worden gemeld aan het Bevoegd Gezag. 
Binnen project Munnikenland hebben we te maken met 2 verschillende Bevoegde Gezagen nl. RWS 
Oost Nederland voor het buitendijkse gebied en gemeente Zaltbommel voor het binnendijkse gebied.  

Voor de afvoer van afvalstoffen naar een Erkend Afvalverwerkingsbedrijf, die meldingsplichtig zijn, is 
in het kader van het ‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’ wordt door de 
combinatie een geleidebriefnummer en afvalstroomnummer geregistreerd en bijgehouden.  

Voor de afvoer van grond buiten het project is een meldingsplicht. Voorafgaand aan de afvoer van 
grond buiten het project dient een aanvullend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. 

Door de combinatie worden ten behoeve van de afvoer van grond geleidebriefnummer en 
afvalstroomnummer geregistreerd en bijgehouden. 

5.2 Vergunningen 

De benodigde vergunningen zijn opgenomen in het vergunningenregister.  

Voor een deel van de ontgraving in de uiterwaarden (Gedeelte nabij HMP 949,0) moet een 
ontgrondingvergunning worden aangevraagd. Hierbij dient tevens rekening gehouden te worden met 
de extra belasting en de dekking van de watertransportleiding van Dunea die het gebied kruist. 

Voor de aanleg van een laadplaats langs de Waal is een watervergunning nodig. Deze laadplaats in 
noodzakelijk voor de afvoer van de overtollige grond uit het gebied. 

Melding Wet Bodembescherming in geval van sanering t.b.v. geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Op dit moment zijn geen gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend. 

5.3 Omgang met onbekende vrijkomende materialen 

Indien er tijdens ontgravingwerkzaamheden grond vrijkomt die zintuiglijk ernstig afwijkt (mogelijke 
bodemverontreiniging), dienen de werkzaamheden per direct gestaakt te worden en zal de 
uitvoerder Handhaving en de OG inlichten. De uitvoerder kan besluiten om de werkzaamheden voor 
een langere periode te staken of in geval van mogelijke directe bodemverontreiniging het materiaal 
onder de juiste omstandigheden in een tijdelijke opslag te plaatsen, waarbij gevaar van uitspoeling of 
vermenging met de overige grond wordt voorkomen. Op deze partij grond zal een milieukundig 
onderzoek uitgevoerd worden. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal bepaalt worden 
wat er met het materiaal moet gebeuren. 

In het geval dat tijdens graafwerkzaamheden bodemvreemde materialen vrijkomen, dient de 
machinist de uitvoerder hiervan op de hoogte te stellen. In dit geval wordt gedacht aan een 
archeologische vondst, niet-gesprongen explosieven of andere bodemvondsten. De uitvoerder zal 
aansluitend in overleg met de projectleider de werkwijze bepalen om de werkzaamheden weer te 
kunnen hervatten. 
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5.4 Aanvullende eisen en specifieke aanvullingen 

Wanneer er vanuit de vergunningen aanvullende eisen komen zullen deze aan het plan worden 
toegevoegd. 

 

5.5 Lijst met erkende verwerkers 

Er zijn nog geen afspraken gemaakt met erkende afvalverwerkingsbedrijven. Zodra deze bekend zijn 
worden deze in dit plan / grondstromenregistratie opgenomen. (Bijlage 8) 

 Bijlage 8 : Lijst met erkende verwerkers 
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6 Eisverificatie 

Eisenverificatie is uitgevoerd door , hetgeen door de handtekening in het colofon wordt 
bevestigd. 

Eis ID Omschrijving Verificatie 

R-PVM-1 Het plan bevat een beschrijving van de aard, kwaliteit en hoeveelheden 
van vrijkomende materialen, inclusief de onbekende materialen 
(afvalstoffen en niet-afvalstoffen). 

Bijlage 2 

R-PVM-2 In het plan vrijkomende materialen beschrijft Opdrachtnemer op welke 
wijze vrijkomende materialen (met inbegrip van grondverzet) worden 
vervoerd, geregistreerd, verwerkt, ingezameld of toegepast onder 
overlegging van de daarvoor vereiste meldingen, verklaringen, 
vergunningen, ontheffingen of andere bescheiden. Het plan dient 
minimaal de volgende onderdelen te bevatten:  

• Werkvolgorde en werkmethode;  

• Te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;  

• Aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;  

• Wijze en locatie van afvoer, verwerking of toepassing van de 
vrijkomende materialen;  

• Wijze van laden en vervoeren van vrijgekomen materialen en de 
plaats van bestemming ervan;  

• Wijze waarop wordt omgegaan met onbekende vrijkomende 
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;  

• De te volgen procedures, inclusief aan te vragen of 
aangevraagde vergunningen, meldingen, afvalstroomnummers;  

• Planning;  

• Specifieke aanvullingen conform BRL SVMS-007 
(Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen).  

 

 

 

 

werkplan 

par 2.2 

bijlage 2 

 

par 2.2 

par 5.3 

 

par 5.1 

 

par 5.4 

R-PVM-3 Het plan vrijkomende materialen dient betrekking te hebben op het 
gehele Werk. De Opdrachtnemer kan ervoor kiezen om deelplannen 
vrijkomende materialen op te stellen, per gedeelte van het Werk (b.v. op 
basis van tijd,  geografie, materiaal b.v. grond). De eisen voor het plan 
vrijkomende materialen zijn overeenkomstig van toepassing op het 
deelplan vrijkomende materialen. Het totaal aan deelplannen dient het 
gehele Werk te omvatten.  

Grond- 

stromenplan 

R-PVM-4 Indien in het kader van andere wetgeving voor een onderdeel reeds een 
plan moet worden opgesteld dient in het plan vrijkomende materialen een 
expliciete verwijzing te zijn opgenomen. Een voorbeeld hiervan is een 
saneringsplan in het kader van de Wet bodembescherming. 

n.v.t. 

 

  

10.2e
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Bijlage 1 Grondstromenplan 
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Bijlage 2 Grondbalans  



Project Rivierverruiming Munnikenland Documentnummer: ML-TA-027

Bijlage 2a - Grondbalans
Definitief, versie 1

Grondbalans Munnikenland
Totaal  te ontgraven Reeds ontgraven Nog te ontgraven

Werkpakketnr Object Objectlocatie (indien verschilt met Object) Zand Drainzand Klei Cat1 Klei cat 2 Klei cat 3 G.A.A ntb Zand Drainzand Klei Cat1 Klei cat 2 Klei cat 3 G.A.A ntb Zand Drainzand Klei Cat1 Klei cat 2 Klei cat 3 G.A.A ntb

1 Maaskade 16.350      

2 Schouwendijk 800           

3 Deltadijk Deltadijk Noord 142.950      35.738       

Deltadijk West 150 892      37.723       

Deltadijk Zuid 20.997        6.999         

4 Wakkere Dijk 72.000       

5 Terp voormalig kasteel Munnikenland Terp voormalig kasteel Munnikeland 3.165         

6 Terp 't Munnikenhof Terp 't Munnikenhof 5.010         

7 Woonterp familie de Jager 220           

10 Geulen Brakelse Benedenwaarden Brakelse Benedenwaarde Oost 286 665      120.147     216.957     116.368     71.899          55.843       

Brakelse Benedenwaarde West 367.747      101.979     393.438     152.896     12.751          17.421       

Verlaging ter hoogte van kmr 949 10 070        5.732         

12 Poelen Poelen ABC 2.087        

14 Contrescarpgracht 58.336         

15 Watergang Maaskade - Schouwendijk 5.202         

16 Geul Gandelwaard Geul Gandelwaard 48.630         

Verbindende watergang 5.044         

18 Fietspaden Fietspad Schouwendijk 7.056        

Fietspad Wakkere Dijk 9.550        

Kruising fietspad Schouwenijk en Wakkere Dijk 190           

19 Parkeerterreinen Parkeerterrein Wakkere Dijk 8.160        

Parkeerplaats woning fam  De Jager 780           

20 Wandelpaden Wandelpad op Maaskade 7.875        

22 Wegen Weg op Maaskade 20.828      

Weg op de Wakkere Dijk (Maaskade naar Schouwendijk) 3.311        

Verbreden bestaande Schouwendijk 1.050        

Onsluitingsweg woonterp fam  De Jager 1.080         

Totaal 979 321      222.126     610.395     345.721     84.650          252.757     106.966       -               -                 -              -               -               -         -    -               -                   -              -               -               -         -    

Totaal te ontgraven

Totaal aan te brengen Reeds aangebracht Nog aan te brengen

Werkpakketnr Object Objectlocatie (indien verschilt met Object) Cunetzand Ophoogzand Klei Cat1 Klei cat 2 Klei cat 3 G.A.A ntb Cunetzand Ophoogzand Klei Cat1 Klei cat 2 Klei cat 3 G.A.A ntb Cunetzand Ophoogzand Klei Cat1 Klei cat 2 Klei cat 3 G.A.A ntb

1 Maaskade 56.950         

2 Schouwendijk 3 300          3000

3 Deltadijk Deltadijk Noord 35.738       

Deltadijk West 37.723       

4 Wakkere Dijk 2 500          85.800       261.360     308.400        788.000     

5 Terp voormalig kasteel Munnikenland Terp voormalig kasteel Munnikeland 2.782        17.148       

6 Terp 't Munnikenhof Terp 't Munnikenhof 7.445        5.010         

8 Hoogwatervluchtplaatsen Hoogwatervluchtplaats Slot Loevenstein 11.107       

Hoogwatervluchtplaats Deltadijk/Maaskade 309           

Verbindende kade Parkeersterrein Loevenstein 1.100         

10 Geulen Brakelse Benedenwaarden Brakelse Benedenwaarde Oost 136           

Brakelse Benedenwaarde West 2.752         

11 Zomerkade Brakelse Benedenwaarden 6.130        18.388          

18 Fietspaden Fietspad Schouweendijk 5 292          

Fietspad Wakkere Dijk 7.162          

Kruising fietspad Schouwenijk en Wakkere Dijk 145            

19 Parkeerterreinen Parkeerterrein Slot Loevenstein 1.400         

Parkeerterrein Wakkere Dijk 6.120          

Parkeerplaats woning fam  De Jager 585            

20 Wandelpaden Wandelpad op Maaskade 6.825         

22 Wegen Weg op Maaskade 15 621        

Weg op de Wakkere Dijk (Maaskade naar Schouwendijk) 2.483          

Verbreden bestaande Schouwendijk 1 050          

Onsluitingsweg woonterp fam  De Jager 1 012          

Opbreken Schouwendijk 5.492         

Opbreken Blindesteeg 2.750         

Totaal 45 270        94.025       -               277.717     326.788        910.265     56.950         -               -                 -              -               -               -         -    -               -                   -              -               -               -         -    

Totaal te verwerken

Uitleg kleurendiversatie hoeveelheden

Onbekende grondstromenindeling

Vanuit tenderfase Vanuit ontwerp Verschil tenderfase/ontwerp

Te ontgraven 2.590.340  m3 Te ontgraven 2.601.936   m3 Te ontgraven 11.596        m3

Bron hoeveelheden Aan te brengen 2.004.032  m3 Aan te brengen 1.711.015   m3 Aan te brengen 293.017-      m3 Minder verwerken dan in tenderfase

kostprijs 2012-06-07.pdf Overschot 586.308     m3 Overschot 890.921     m3 Overschot 304.613      m3 Meer overschot dan in tenderfase

ontwerptekeningen

-                                                                                                                   -                                                                                                                 1.711.015                                                                                                                                    

2.601.936                                                                                                                                    -                                                                                                                 -                                                                                                                   

Combinatie Van Oord - GMB 22-3-2013



Project Rivierverruiming Munnikenland Documentnummer: ML-TA-027

Bijlage 2b - Grondbalans
Definitief, versie 1

Grondbalans Munnikenland
Totaal  te ontgraven volgens TENDERFASE Totaal  te ontgraven volgens ONTWERP

Werkpakketnr Object Objectlocatie (indien verschilt met Object) Zand Drainzand Klei Cat1 Klei cat 2 Klei cat 3 G.A.A ntb Zand Drainzand Klei Cat1 Klei cat 2 Klei cat 3 G.A.A ntb

1 Maaskade 1.908        719            16.350      13.723                                        

2 Schouwendijk 800            800         -                                                 

3 Deltadijk Deltadijk Noord 142.950    35.738        142.950     35.738    -                                                 

Deltadijk West 37.723        150 892       150.892     37.723    -                                                 

Deltadijk Zuid 6.999         20.997         20.997       6.999      -                                                 

4 Wakkere Dijk 72 000         72.000    -                                                 

5 Terp voormalig kasteel Munnikenland Terp voormalig kasteel Munnikeland 3.165         3.165      -                                                 

6 Terp 't Munnikenhof Terp 't Munnikenhof 5.010         5 010      -                                                 

7 Woonterp familie de Jager 220            220         -                                                 

10 Geulen Brakelse Benedenwaarden Brakelse Benedenwaarde Oost 105.452      783.167       286.665     120.147      216.957   116.368     71 899      55.843    20.740-                                        

Brakelse Benedenwaarde West 222.611      804 385       367.747     101.979      393.438   152.896     12.751      17.421    19.236                                        

Verlaging ter hoogte van kmr 949 5.732         10 070         10.070       5.732      -                                                 

12 Poelen Poelen ABC 2.710           2.087        623-                                             

14 Contrescarpgracht 9.540         48.796         58.336    -                                                 

15 Watergang Maaskade - Schouwendijk 1.300         3.902           5 202      -                                                 

16 Geul Gandelwaard Geul Gandelwaard 5.320         43 310         48.630    -                                                 

Verbindende watergang 1.261         3.783           5 044      -                                                 

18 Fietspaden Fietspad Schouwendijk 7 056           7.056        -                                                 

Fietspad Wakkere Dijk 9 550           9.550        -                                                 

Kruising fietspad Schouwenijk en Wakkere Dijk 190             190           -                                                 

19 Parkeerterreinen Parkeerterrein Wakkere Dijk 8.160           8.160        -                                                 

Parkeerplaats woning fam  De Jager 780             780         -                                                 

20 Wandelpaden Wandelpad op Maaskade 7 875           7.875        -                                                 

22 Wegen Weg op Maaskade 20 828         20.828      -                                                 

Weg op de Wakkere Dijk (Maaskade naar Schouwendijk) 3 311           3.311        -                                                 

Verbreden bestaande Schouwendijk 1 050           1.050        -                                                 

Onsluitingsweg woonterp fam  De Jager 1 080           1 080      -                                                 

Totaal 142.950    -                -                1.908        -                    441.590      2.003 892    979.321     222.126      610.395   345.721     84 650      252.757   106.966   

Totaal te ontgraven 11.596                                        

Totaal aan te brengen volgens TENDERFASE Totaal aan te brengen volgens ONTWERP

Werkpakketnr Object Objectlocatie (indien verschilt met Object) Cunetzand Ophoogzand Klei Cat1 Klei cat 2 Klei cat 3 G.A.A ntb Cunetzand Ophoogzand Klei Cat1 Klei cat 2 Klei cat 3 G.A.A ntb

1 Maaskade 29 566         56.950    27.384                                        

2 Schouwendijk 800 5 500           3.300        3000 -                                                 

3 Deltadijk Deltadijk Noord 35.738        35.738    -                                                 

Deltadijk West 37.723        37.723    -                                                 

4 Wakkere Dijk 518.300     1.248.161    2.500        85.800        261.360     308.400     788.000   320.401-                                      

5 Terp voormalig kasteel Munnikenland Terp voormalig kasteel Munnikeland 2.782         17.148         2.782        17.148    -                                                 

6 Terp 't Munnikenhof Terp 't Munnikenhof 7.445         5 010           7.445        5 010      -                                                 

8 Hoogwatervluchtplaatsen Hoogwatervluchtplaats Slot Loevenstein 11.107         11.107    -                                                 

Hoogwatervluchtplaats Deltadijk/Maaskade 309             309         -                                                 

Verbindende kade Parkeersterrein Loevenstein 1.100           1.100      -                                                 

10 Geulen Brakelse Benedenwaarden Brakelse Benedenwaarde Oost 136             136         -                                                 

Brakelse Benedenwaarde West 2.752           2.752      -                                                 

11 Zomerkade Brakelse Benedenwaarden 6.130         18 388         6.130        18 388      -                                                 

18 Fietspaden Fietspad Schouweendijk 5.292       5.292        -                                                 

Fietspad Wakkere Dijk 7.162       7.162        -                                                 

Kruising fietspad Schouwenijk en Wakkere Dijk 145          145           -                                                 

19 Parkeerterreinen Parkeerterrein Slot Loevenstein 1.400         1.400          -                                                 

Parkeerterrein Wakkere Dijk 6.120       6.120        -                                                 

Parkeerplaats woning fam  De Jager 585          585           -                                                 

20 Wandelpaden Wandelpad op Maaskade 6.825         6.825          -                                                 

22 Wegen Weg op Maaskade 15.621     15.621       -                                                 

Weg op de Wakkere Dijk (Maaskade naar Schouwendijk) 2.483       2.483        -                                                 

Verbreden bestaande Schouwendijk 1.050       1.050        -                                                 

Onsluitingsweg woonterp fam  De Jager 1.012       1.012        -                                                 

Opbreken Schouwendijk 5.492         5.492      -                                                 

Opbreken Blindesteeg 2.750         2.750      -                                                 

Totaal 39.470     526.525     -                -               -                    98.860        1.339.177    45.270       94.025        -              277.717     326.788     910.265   56.950    

Totaal te verwerken 293.017-                                      

Uitleg kleurendiversatie hoeveelheden Verschil ontgraven / aan te brengen in TENDERFASE Verschil ontgraven / aan te brengen in ONTWERP

Onbekende grondstromenindeling Zand Klei Cat 1 Klei Cat 2 Klei Cat 3 G.A.A. ntb Zand Klei Cat 1 Klei Cat 2 Klei Cat 3 G.A.A. ntb

423.045-    -                1.908        -                    342.730      664.715       840.026     610.395   68.004      242.138-     657.508-   50.016    

Bron hoeveelheden Vanuit tenderfase Vanuit ontwerp Verschil tenderfase/ontwerp

kostprijs 2012-06-07.pdf Te ontgraven 2.590.340   m3 Te ontgraven 2.601.936   m3 Te ontgraven 11.596        m3

ontwerptekeningen Aan te brengen 2.004.032   m3 Aan te brengen 1.711.015   m3 Aan te brengen 293.017-      m3 Minder verwerken dan in tenderfase

Overschot 586.308      m3 Overschot 890.921      m3 Overschot 304.613      m3 Meer overschot dan in tenderfase

Verschil tussen TENDER 

en ONTWERP

Verschil tussen TENDER 

en ONTWERP

2.590.340                                                                                                                                     2.601.936                                                                                                                      

2.004.032                                                                                                                                     1.711.015                                                                                                                      

Combinatie Van Oord - GMB 22-3-2013
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Bijlage 3  Grondstromenregistratie 
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Start scherm grondstromenregistratie 
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Invulstaat Grondstromen 
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Invulstaat vrijkomende materialen (excl. Grondstromen) 
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Bijlage 4 Transportnummers en rittenregistratieformulieren 
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Bijlage 5 Opzet vakindelingen 
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Bijlage 6 Besluit Bodemkwaliteit Kaart 
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Bijlage 7 Overall-planning 
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Bijlage 8 Lijst van erkende verwerkers 

 

Bijlage volgt. 

 

 



Bijlage 8 volgt nog: Verwerkingsinstanties zijn nog niet bekend





Uw brief van 
Uw kenmerk 

: 15 november 2011 
: DLGO/2011 /41950 

gemeente 

Zaltbommel 
Ons kenmerk : bodem 3114 Munnikenland, Loevestein te 

Poederoijen 11 IN K04202 
Onderwerp : Munnikenland, vaststelling bodemkwaliteitskaart 

Munnikenland 

Dienst Lande
�

k Gebied
t.a.v. mevrou f0.2e 
Postbus 9079 
6800 ED ARNHEM

Zaltbommel, 

Geachte mevrouw O .2e

Bezoekadres: 
Hogeweg 11 

Postbus 10.002 
5300 DA Zaltbommel 
Telefoon: 1 Q.2e 
Fax: 0.2e 
E-m�-za-lt-bo_m ..... mel.nl
Internet: www.zaltbommel.nl 
BTW NL 8072.88.111.6.01 j KvK Midden-Nederland 
nr. 30276781 
Bankrelatie: 
BNG 28.50.81.616 

Op 16 november 2011 hebben wij uw brief d.d. 15 november 2011 ontvangen met het verzoek 
om de bodemkwaliteitskaart Munnikenland, Oranjewoud, 8764-217472 revisie 4, d.d. 10 
november 2011 vast te stellen. Uw brief met bijbeh.orende bijlagen is bij ons geregistreerd onder 
nummer 111NK04202. Op 21 maart 2012 hebben wij per email een gewijzigde toepássingskaart 
landbodem kaartnummer 217 472-BBK-15 ontvangen alsmede een erratum bodem kwaliteitskaart 

... Munnikenland_1 ten aanzien van paragraaf 3.7.4 .. Op 27 maart 2012 hebben wij ingestemd met 

L:);):\Î:{1t.b;gj;*:Whtf.l_iJr.MM.�1i?fl�.�ief �e�ij�igde 
_
_ to�passingskaart en erratum. 

' !i;/�W Î��t�ij�V��im�:,b�t�J�.:ai ��
l

�
i

:n �:�����t s �·�.k:�:��t z:
''om.tföté.�(pi),h�@ij*-�-6�1/indêri(lándb'ódem), vallen onder de bevoegdheid van ons college. De 

·. . .:' 8îîeiflïailê
r

r'clhdéV'd
°

è b�vÓegcihêid vàrï · Rijkswaterstaat als waterkwaliteitsbeheerder. 
�gr;��?�a.:h;t8}J�:-'tf,ïi dé'géil1éeritê Zaltbommel op dit moment bevoegd gezag. Voor de 

,//z.qri:éfs.'t�B)'.Ji_�}jóóf ��f bintiêndijksé deél eveneens de gemeente Zaltbommel bevoegd gezag, 
......... :•·· ···· .,. ''·:··. ······ :: ..

. 
:· ... . · .·· : .. ·· . 

:· .. '· · . . ·. . . 

z.on'ès; V, dijkdêklàag en dijkkern worden zowel door Rijkswaterstaat als ons vastgesteld. 

De wijze van ter inzage legging en voorwaarden is afgestemd met Rijkswaterstaat Deze dienst 
stelt de bodemkwaliteitskaart vast zonder het op 21 maart 2012 toegezonden erratum omdat dit 
betrekking heeft op de landbodem in de zones H en O waar de gemeente bevoegd gezag voor 
is. 

Wij stellen vast dat de bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de Richtlijn
bodemkwaliteitskaarten en de Regeling bodemkwaliteit. Onder de volgende voorwaarden kan de
bodemkwaliteitskaart als wettig bewijsmiddel dienen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit: 

Afschrift(en) : Rijkswaterstaat, tav mw 10 .2e ostbus 9070 6800 ED ARNHEM. Waterschap Rivierenland, t.a.v. 
dhr 0.2e ostbus 5'99':4000 AN Q .29 

Voorinlichtingen 0.2e ,_ _______________ _

Doorkiesnummer:1O.2e 

2.27a
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HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. 

RIVERS, DELTAS & COASTS 

Notitie 

Aan :   

Van :  ,   

Datum : 24 september 2014 

Kopie :   

Onze referentie : AD3491-110-118 

Betreft : Kennisvragen erosiebestendigheid halfverharding 

parkeerterrein Munnikenland 

Kennisvragen 
Onderdeel van het project Munnikenland is de aanpassing van een bestaand parkeerterrein bij 
Slot Loevestein. Het parkeerterrein wordt uitgebreid en opgehoogd. De vraag van DLG is of de 
toegepaste halfverharding van het terrein voldoende erosiebestendig is. Hierdoor zou er namelijk 
ongewenste verspreiding van het toegepaste materiaal kunnen optreden. Vervolgens moeten er 
conclusies worden gedaan over het voldoen aan de eis van terugneembaarheid.  
Op basis van een deskundigheidsoordeel is door RHDHV een uitspraak gedaan over de kans op 
verspreiding van het materiaal. Hierbij is gebruik gemaakt van de Shields - van Rijn formule. 

Parkeerplaats Loevestein bij Munnikenland  

De hoogte van de opgehoogde parkeerplaats ligt op NAP+3,5 m en ligt ter hoogte van 

rivierkilometer 951.0. Het parkeerterrein wordt omgeven door een aarden wal op NAP+4,0m 

(m.u.v. de westzijde omdat daar de in/uitgang ligt). Op deze wal komt nog een meidoornhaag. 

De verharding bestaat uit halfverharding. De opdrachtnemer denkt hierbij aan hydraulisch 

menggranulaat, korrelgrootte verdeling 50% < 2mm en 50% > 2mm. Een boven- en ondergrens 

van dit granulaat is niet bekend. Dit mengsel is te classificeren als heel grof zand (1-2 mm) met 

fijn gravel (2 mm - 10 mm). 

Stroombeeld Parkeerplaats 

Vanwege de omliggende wal begint de parkeerplaats pas mee te stromen bij afvoeren vanaf 

8.200 m
3
/s. Uit de SNIP3 WAQUA berekeningen is bekend dat tijdens een afvoer van 

10.000 m
3
/s de dieptegemiddelde snelheid ter plaatse van de parkeerplaats maximaal 0,2 m/s is. 

Tijdens MHW (afvoer van 16.000 m
3
/s) is de dieptegemiddelde snelheid ter plaatse van de 

parkeerplaats maximaal 0,5 m/s
1
. Voor de maatgevende snelheid van 0,5 m/s en een aantal 

korrelgroottes met orde van grootte van 2 mm zijn er mobiliteitsberekeningen uitgevoerd, met 

behulp van de Shields (1936) - van Rijn formule (1993)
2
. De formulering doet uitspraken over het 

begin van beweging van individuele korrels. 

1
Gebaseerd op WAQUA resultaat SNIP3 model RvdR Munnikenland, dieptegemiddelde snelheid 

2
 Rijn, L.C. van (1993), Principles of sediment transport in rivers, estuaries and coastal areas 

             
2.28a
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Tabel 1: Gebruikte parameters
 

Parameter Waarde 

C 65 m
1/2

/s 

g 9.81 m/s
2
 

Δ 1.6 [-] 

ν 1,31*10
-6
 m

2
/s 

u 0,5 m/s 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van het optreden van begin van beweging voor verschillende 

korrelgroottes. Als enkel laminaire stroming wordt beschouwd, dan zal vanaf een korrelgrootte 

van circa 1,2 mm (classificatie grof zand) en groter de korrel theorethisch gezien niet meer in 

beweging komen. Kleinere korrelgroottes zullen wel in beweging komen en zich verspreiden. 

 

Tabel 2: Theoretische erosiebestendigheid voor verschillende korrelgroottes bij een dieptegemiddelde 

stroomsnelheid van 0,5 m/s volgens de Shields- van Rijn formulering. 

Korrelgrootte 

D50 [mm] 

Korrelgrootte onder water 

  [-] 

Shields parameter 

θ 

Kritische Shields parameter 

θcr 

Erosie θ>θcr 

1 20.91 0.037 0.030 Erosie 

1.1 23.00 0.034 0.032 Erosie 

1.2 25.10 0.031 0.033 Geen erosie 

2 41.83 0.018 0.038 Geen erosie 

4 83.65 0.009 0.047 Geen erosie 

 

Naast stromingsgedreven erosie speelt mogelijk ook erosie door turbulentie een rol. Als gevolg 

van de meidoornhaag en de aardenwal zal er lokaal turbulentie en wervelingen ontstaan. Dit kan 

leiden tot extra wervelingen, hetgeen maakt dat materiaal eerder in beweging kan komen dan 

bovenstaand theoretisch geconcludeerd. Ook zijn in bovenstaande de effecten zoals 

afpleistering (door gradatie) en taludheling op de mobiliteit van korrels niet meegenomen. Het is 

daarom veiliger om aan te nemen dat korrels groter dan 2 mm niet in beweging zullen komen.  

 

Conclusie 

Aangezien de onder- en bovengrens van het granulaatmengsel niet bekend is, nemen we aan 

dat er aanzienlijk deel is met een korreldiameter kleiner dan 2 mm. Op basis daarvan kunnen we 

concluderen dat er verspreiding optreedt van het voorgenomen menggranulaat. Dit betekent dat 

de toegepaste halfverharding niet voldoet aan de eis van terugneembaarheid.  

Het wordt aanbevolen om een granulaatmengsel te kiezen die voldoet aan de classificatie gravel. 

De ondergrens van de korrelverdeling moet tenminste groter zijn dan 2 mm (2000 µm).  
 
 
Nijmegen, 24 september 2014  

10.2e
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HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. 

PLANNING & STRATEGY 

A company of Royal HaskoningDHV 

Notitie 

Aan : Waterschap Rivierenland, t.a.v. de heer  

Van :  

Datum : 20 oktober 2014 

Kopie :  (Royal HaskoningDHV) 

Onze referentie : AD3491-110-118/N20141020/423380/Maas 

Betreft : Toepassing van een granulaire bouwstof in een open constructie 

in oppervlaktewater/uiterwaard, project Munnikenland 

1. Inleiding

Deze notitie behandelt de beoogde toepassing van een bouwstof in het project Munnikenland. 

Hierbij kan mogelijk ongewenste verspreiding van het toegepaste materiaal optreden. Het 

bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit in rijksoppervlaktewateren heeft 

specifieke eisen gesteld ten aanzien van de toepassing van granulaire bouwstoffen in open 

toepassingen. Deze notitie behandelt de wijze waarop hieraan kan worden voldaan. 

2. Geplande toepassing

Initiatiefnemer Waterschap Rivierenland werkt aan het Ruimte voor de Rivierproject 

Munnikenland. In dat kader dient een bestaande halfverharde parkeerplaats bij Slot Loevestein 

in de uiterwaard te worden opgehoogd en uitgebreid.  

De hoogte van de opgehoogde parkeerplaats ligt op NAP+3,5 m en ligt ter hoogte van 

rivierkilometer 951.0. Het parkeerterrein wordt omgeven door een aarden wal op NAP+4,0m 

(m.u.v. de westzijde omdat daar de in/uitgang ligt). Op deze wal komt nog een meidoornhaag. 

De verharding bestaat uit halfverharding. De opdrachtnemer denkt hierbij in beginsel (volgens de 

notitie over de rivierkundige berekeningen, zie verderop) aan hydraulisch menggranulaat, 

korrelgrootte verdeling 50% < 2mm en 50% > 2mm. Een boven- en ondergrens van dit granulaat 

is niet bekend. Dit mengsel is te classificeren als heel grof zand (1-2 mm) met fijn gravel 

(2 mm - 10 mm). 

3. Regelgeving

3.1 Specifieke eisen in rijksoppervlaktewateren 

Het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit in rijksoppervlaktewateren is 

Rijkswaterstaat en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) voor ‘eigen werken’. 

De specifieke eisen ten aanzien van de toepassing van granulaire bouwstoffen in open 

toepassingen zijn uitgewerkt in het volgende document: ‘Toepassen van granulaat binnen het 

natte beheergebied van Rijkswaterstaat’, d.d. 21 oktober 2013. Dit document is vastgesteld door 

de hoofden handhaving (ANVH) van Rijkswaterstaat Nederland. 

2.28b
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Hierin worden de volgende eisen gesteld:  

 

“Granulaat kan alleen binnen het natte beheergebied van Rijkswaterstaat toegepast worden, 

mits: 

 Het granulaat duurzaam wordt toegepast als funderingsmateriaal en/of als halfverharding 

in wegconstructies. Voorwaarde is dat het niet in een open constructie is gelegen en dus 

ingesloten en afgedekt dient te worden met een (gesloten) verharding. 

 Het granulaat in een open constructie toegepast kan worden, indien aangetoond wordt 

dat: 

o De functionaliteit voldoet aan het gebruik van het werk. Dat wil zeggen dat de 

verkeersbelasting en mate van gebruik moet passen bij type verharding (erosie, 

slijtage en eruit rijden tot een minimum is beperkt). 

o Het granulaat niet naar de omgeving kan verspreiden, zowel onder invloed van 

gebruik, hemelwater en oppervlaktewater. Dus ook de fijne delen van de fractie! 

 Het werk volgens gangbare maatstaven wordt aangelegd. Dat wil zeggen dat een 

toegangsweg van puingranulaat los op het maaiveld toepassen als ‘niet conform 

gangbare maatstaven’ beschouwd.” 
 

3.2 Landelijke regelgeving 

De voorgenoemde specifieke eisen zijn een uitwerking van de regels voor de toepassing van 

bouwstoffen op of in de bodem of in oppervlaktewater van het Besluit bodemkwaliteit. Hiertoe 

zijn de volgende artikelen van belang. 

 
‘Functionaliteit’ 
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Terugneembaarheid 

 
 

 

4. Invulling van de eisen bij toepassing in een open constructie 

 

Voorkómen van verspreiding van granulaat naar de omgeving 

Toegepast granulaat kan door meerdere oorzaken worden verspreid. Een van de oorzaken kan 

de stroomsnelheid van oppervlaktewater bij hoogwater op de locatie zijn. 

 
Rivierkundige en erosieberekeningen 

Royal HaskoningDHV heeft rivierkundige berekeningen uitgevoerd met betrekking tot de 

beoogde locatie. In de bijlage is de notitie ‘Kennisvragen erosiebestendigheid halfverharding 

parkeerterrein Munnikenland’ van Royal HaskoningDHV, kenmerk AD3491-110-118, d.d. 24 

september 2014 opgenomen. In de notitie wordt de volgende conclusie getrokken: 
 
“Stroombeeld Parkeerplaats 
Vanwege de omliggende wal begint de parkeerplaats pas mee te stromen bij afvoeren vanaf 
8.200 m

3
/s. Uit de SNIP3 WAQUA berekeningen is bekend dat tijdens een afvoer van 10.000 

m
3
/s de dieptegemiddelde snelheid ter plaatse van de parkeerplaats maximaal 0,2 m/s is. 

Tijdens MHW (afvoer van 16.000 m
3
/s) is de dieptegemiddelde snelheid ter plaatse van de 

parkeerplaats maximaal 0,5 m/s. 
 
Theoretische erosiebestendigheid voor verschillende korrelgroottes 
Voor de maatgevende snelheid van 0,5 m/s en een aantal korrelgroottes met orde van grootte 
van 2 mm zijn er mobiliteitsberekeningen uitgevoerd, met behulp van de Shields (1936) - van 
Rijn formule (1993) . De formulering doet uitspraken over het begin van beweging van individuele 
korrels. Aangezien de onder- en bovengrens van het granulaatmengsel niet bekend is, nemen 
we aan dat er aanzienlijk deel is met een korreldiameter kleiner dan 2 mm. Op basis daarvan 
kunnen we concluderen dat er verspreiding optreedt van het voorgenomen menggranulaat.” 

 

Op basis van bovenstaand beschreven berekeningen wordt geconcludeerd dat plaatselijke geen 

stroomsnelheden
1
 optreden waardoor granulaat, met uitzondering van de fractie kleiner dan 2 

mm, zal eroderen. Voorwaarde daarbij is derhalve dat geen granulaat met een grootte kleiner 

dan 2 mm wordt toegepast. 

 
  

                                                   
1
  2,0 m/s is de in de vakwereld aangehouden grenswaarde waarop erosie kan gaan plaatsvinden. 
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Voldoet de functionaliteit aan het gebruik van het werk? 

De parkeerplaats is bedoeld voor voertuigen van bezoekers van slot Loevestein en het gebied. 

Er dient derhalve een bouwstof te worden gekozen die bij deze belasting gedurende de gehele 

gebruiksduur van de bouwstof is bestand tegen slijtage. Het gebruik van de parkeerplaats mag 

niet leiden tot slijtage van de bouwstof met als gevolg dat de bouwstof door hemelwater of, bij 

hoogwater, door oppervlaktewater kan worden verspreid. 

 

Aanleggen van het werk volgens gangbare maatstaven 

De bouwstof zal worden aangebracht op een plaats die daarvoor bedoeld is en met een dikte en 

constructie volgens civieltechnische en rivierkundige principes. 

 

5. Conclusies 

 

Aan de door het bevoegd gezag gestelde eisen kan worden voldaan. 

 Enerzijds wordt voldaan aan een aantal eisen op basis van het civieltechnisch en 

rivierkundig ontwerp van het werk. 

 Anderzijds kan worden voldaan aan de eisen door bij het kiezen van de toe te passen 

bouwstof rekening te houden met de volgende aspecten: 

o een granulaatmengsel kiezen dat voldoet aan de classificatie gravel. De 

ondergrens van de korrelverdeling moet tenminste groter zijn dan 2 mm 

(2000 µm). Of kiezen voor hydraulisch menggranulaat, waarbij de fijne fractie 

wordt gebonden. 

o een bouwstof kiezen die bij de beoogde belasting gedurende de gehele 

gebruiksduur van de bouwstof is bestand tegen de beschreven slijtage. 
 
 

 



Van:  (CD)
Aan: (CD);  - ILT; ) - ILT
Onderwerp: kaderstellend advies binnendijks/buitendijks gebied
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Kaderstellend advies ten aanzien van de overgang van 
binnendijkse gebieden naar buitendijkse gebieden 

Versie 10 september 2014 

 
Aanleiding 
In veel projecten die in uitvoering gaan (waaronder Ruimte voor de Rivier) worden 
oppervlaktewaterlichamen vergroot als gevolg van de verlegging van primaire 
waterkeringen of hoogwaterkerende gronden. Hierdoor worden binnendijkse gebieden 
buitendijkse gebieden. Een actueel voorbeeld is een dijkverlegging bij Lent. In een 
dergelijk project zijn er dan ook minimaal 2 bevoegde overheden en is verschillende 
wetgeving van toepassing door de overgang van landbodem naar waterbodem.  
 

Dit memo is een kaderstellend advies van de WVL en CD. In dit advies is 
uiteengezet hoe RWS -in het kader van een watervergunning of projectplan- 
omgaat met onderzoek naar de (water)bodem in projecten waar sprake is van 
overgang van binnendijkse gebieden naar buitendijkse gebieden.  
(N.B. Het gaat hierbij niet om toepassingen in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit).  

 
Reikwijdte en opbouw advies 
Hieronder wordt de te hanteren RWS-lijn voor de overgang van binnendijkse gebieden 
naar buitendijks gebieden uiteen gezet. Deze lijn heeft betrekking op alle 
verontreinigingen in de bodem, dus zowel diffuse bronnen als puntbronnen. Naar 
aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
van 19 februari 2014 (zaaknr. 201303117/1) is het oorspronkelijke advies van 21 maart 
2011 geactualiseerd. Ook het nieuwe Handboek immissietoets, dat het chemische deel van 
het toetsingskader waterkwaliteit van bijlage 3 bij het BPRW vervangt, is in deze nieuwe 
versie verwerkt. 
Allereerst wordt de uitspraak van de Afdeling van 19 februari 2014 kort toegelicht. Daarna 
wordt ingegaan op het juridische moment van overgang van binnendijks naar buitendijks. 
Vervolgens wordt uiteen gezet welke onderzoeken vereist zijn voorafgaand aan de 
overgang en eventueel na de overgang. Daarna wordt ingegaan op de omvang van het 
onderzoeksgebied en de toetsing conform het Handboek immissietoets (onderdeel 
waterbodemimmissietoets)1. Ten slotte worden de bevoegdheden van de verschillende 
overheden toegelicht. 
 
1. Uitspraak 19 februari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:515) 
Op 5 januari 2011 woedde brand bij het chemiebedrijf Chemie-Pack in Moerdijk. Bij het 
blussen van de brand kwamen grote hoeveelheden verontreinigd bluswater vrij. De 
minister besloot om spoedeisende bestuursdwang op te leggen om bodem- en 
waterverontreiniging door vuil bluswater tegen te gaan en nieuwe vervuiling te 
voorkomen. De minister heeft de kosten van deze opruimwerkzaamheden vervolgens 
verhaald op Chemie-Pack. 
De afdeling overweegt in de uitspraak van 19 februari 2014 als volgt (r.o. 3.2): Kaartblad 
042 van bijlage II bij de Waterregeling ziet op het gebied waar de minister bestuursdwang 
heeft toegepast. Het Hollandsch Diep en de Insteekhaven Roode Vaart liggen binnen de 
grenzen als aangegeven op dat kaartblad, zodat ingevolge artikel 3.1 van het Waterbesluit 
en de artikelen 3.1 en 3.2 van de Waterregeling het waterkwaliteitsbeheer van die 
oppervlaktewaterlichamen bij het Rijk berust. Aangezien de Noordelijke Insteekhaven niet 

                                                
1 Het Handboek immissietoets bevat in paragraaf 4.2 het onderdeel waterbodemimmissietoets dat 
ingaat op de toetsing van emissies uit de waterbodem. Het Handboek immissietoets vervangt het 
chemische deel van het toetsingskader waterkwaliteit van bijlage 3 bij het BPRW.   



binnen de grenzen als aangegeven op kaartblad 042 lag, maar daarop was aangeduid als 
'droger oevergebied', heeft de rechtbank terecht geconcludeerd dat het 
waterkwaliteitsbeheer van dat oppervlaktewaterlichaam niet bij het Rijk berustte.  
De omstandigheid dat de Noordelijke Insteekhaven feitelijk geen droger oevergebied is, 
doet er niet aan af dat de Noordelijke Insteekhaven niet binnen de grenzen als 
aangegeven op kaartblad 042 lag. 

Volgens de Afdeling was de minister dus niet bevoegd om handhavend op te treden ten 
aanzien van de Noordelijke insteekhaven, omdat de Noordelijke Insteekhaven niet als 
zodanig op de kaart in de bijlage bij de Waterregeling was aangegeven.   

Uit deze uitspraak is af te leiden dat de kaarten bij de Waterregeling van doorslaggevend 
belang zijn voor de vraag wie waar het bevoegd gezag is. Dit betekent dat het bij 
uitvoering van projecten, zoals het Programma Ruimte voor de Rivier, van belang is dat de 
kaarten bij de Waterregeling zo snel mogelijk na het realiseren van het project worden 
gewijzigd. Voor de beheerfase is het van belang dat het juiste bestuursorgaan als bevoegd 
gezag is aangewezen. Als dit niet tijdig gebeurt, leidt dit in de praktijk tot onwenselijke 
situaties.  
 
Let wel, er moet onderscheid gemaakt worden tussen twee zaken: 

1. wanneer wordt de landbodem oppervlaktewaterlichaam (toegelicht in paragraaf 2); 
2. wanneer wordt RWS bevoegd gezag voor dat oppervlaktewaterlichaam (toegelicht 

in paragraaf 8). 
 

2. Moment van overgang van binnendijks naar buitendijks 
De definitie van oppervlaktewaterlichaam is volgens art. 1.1 Waterwet: “samenhangend 
geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige 
stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen 
krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.”  
Oppervlaktewaterlichamen bestaan dus zodra er sprake is van een samenhangend geheel 
van water, waterbodem etc. Voor het onderscheid tussen landbodem en 
oppervlaktewaterlichaam is daardoor de fysieke toestand (droge of natte toestand) 
doorslaggevend. Zodra de waterkering is afgegraven, is het voorheen binnendijkse gebied 
onderdeel van het oppervlaktewaterlichaam geworden. Vanaf dat moment kan er immers 
water komen te staan. De omslag van binnendijks naar buitendijks gebied vindt in het 
algemeen juridisch plaats op het moment dat de nieuwe kering als primaire waterkering is 
aangelegd en de oude kering daadwerkelijk wordt afgegraven. Op dat moment heeft de 
nieuwe kering immers de functie van primaire waterkering overgenomen en kan er, nu de 
oude kering wordt afgegraven, ook daadwerkelijk water in het nieuwe buitendijkse gebied 
stromen. Zolang de nieuwe kering nog niet de functie heeft van primaire waterkering en 
zolang de oude kering nog niet afgegraven wordt, wordt het toekomstig buitendijks gebied 
als landbodem beschouwd.  
Indien er geen sprake is van een primaire waterkering, maar van hoogwaterkerende 
gronden, is ook de fysieke situatie leidend voor de vraag of er sprake is van landbodem of 
oppervlaktewaterlichaam en niet de kaart bij de Waterregeling. 
Drogere oevergebieden worden als landbodem beschouwd en hierop is het Wbb regime 
van toepassing. Drogere oevergebieden bestaan alleen voor zover ze zijn aangewezen op 
de kaarten van de Waterregeling (zie art. 3.1 lid 3 Wtw). Voor de vraag of er (na 
dijkverlegging) drogere oevergebieden binnen een oppervlaktewaterlichaam zijn gelegen, 
is dus niet de fysieke situatie maar de kaart bij de Waterregeling doorslaggevend. Het 
bevoegd gezag Wbb (en ook Bbk) blijft bevoegd totdat het initiatief tot verlaging is 
afgerond en opgeleverd. De contactpersonen van het project Beheergrenzen bij de 
regionale RWS organisatieonderdelen en provincie zullen in overleg treden om tot 
aanpassing van de kaarten over te gaan. Pas na inwerkingtreding van de wijziging van de 
Waterregeling is sprake van (wijziging van) een drogere oevergebied. In de praktijk van 
RWS ON komt het ook voor dat de kaart in de Waterregeling al vooruitlopend op de 
toekomstige situatie aangepast is op de nieuwe situatie. In de toelichting bij de 
oorspronkelijke Waterregeling is met deze situatie geen rekening gehouden. Aannemende 
dat met de regionale overheden is afgestemd, kan in dit soort gevallen afgeweken worden 



van de hoofdregel dat drogere oevergebieden pas na afronding van het project worden 
aangewezen of gewijzigd.  
 
3. Onderzoeksprotocol en stoffenpakket voor binnendijkse gebieden 
3a. Aangezien de binnendijkse gebieden op het moment van de start van het project onder 
het regime van de Wet bodembescherming (Wbb) vallen, zal voor deze gebieden ingevolge 
de Wbb een vooronderzoek worden uitgevoerd conform de NEN 5725.  
3b. Indien het vooronderzoek daar aanleiding toe geeft, wordt een verkennend 
bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd (artikel 28 Wbb). Een verkennend 
bodemonderzoek is veelal noodzakelijk in het kader van een ruimtelijk besluit dat de 
bestemming van gronden wijzigt. Veelal kan bij ruimtelijke besluitvorming ook een 
bodemkwaliteitskaart worden gebruikt als het historisch onderzoek daarvoor geen contra-
indicatie geeft. Als uit het verkennend bodemonderzoek blijkt van een mogelijk geval van 
ernstige verontreiniging kan het Wbb-bevoegd gezag om een nader onderzoek vragen2. 
Het minimale stoffenpakket voor onderzoek van landbodem is het standaardpakket A 
aangevuld met verdachte stoffen die vanuit het vooronderzoek naar voren komen vanwege 
historie of gebruik (van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen) vanuit het verleden. Met dit 
onderzoek kan een beeld worden verkregen van de aard en de mate van verontreinigingen 
in de landbodem.  
3c. Indien uit het vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek blijkt dat er mogelijk 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, dan zal het Wbb- regime 
verder gevolgd moeten worden (artikelen 28 e.v. Wbb). 
 
N.B. Bij de overgang van gebieden speelt het toetsingskader van het Bbk geen rol. 
Wanneer grond (binnendijks vrijgekomen materiaal) toegepast gaat worden op 
waterbodem geldt het toetsingskader van het Bbk. Volgens het standpunt van 
SIKB/Bodem+/ILT/RWS is het minimale stoffenpakket voor het onderzoek van grond het 
standaardpakket A aangevuld met verdachte stoffen vanuit het vooronderzoek. Ook 
verdachte stoffen op basis van waterkwaliteit moeten meegenomen worden3.  
 
4. Toetsingskader voor de gebieden die overgaan naar de waterbodem 
De resultaten uit het NEN 5740 bodemonderzoek voor de landbodem dienen met het oog 
op de overgang naar de waterbodem tevens getoetst te worden aan de 
Interventiewaarden voor waterbodems (hierna: Iw) om te kunnen bepalen of er sprake is 
van een Iw overschrijding en dus de waterbodemimmissietoets vereist is (zie paragraaf 5 
en 7). 
 
Voor de volledigheid en duidelijkheid: Wanneer op basis van het vooronderzoek er geen 
aanleiding is tot het uitvoeren van een NEN 5740 onderzoek (zie hierboven punt 3), hoeft 
er geen toetsing plaats te vinden aan de Iw voor de waterbodem en zal er dus ook nooit 
waterbodemimmissietoets plaatsvinden. 
 
5. Waterbodemimmissietoets voor gebieden die overgaan van landbodem naar de 
waterbodem. 
Om te bepalen wat de effecten zijn van de gebieden die overgaan naar de waterbodem op 
de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam, vindt de waterbodemimmissietoets  plaats. 
Indien er tevens in het gebied dat reeds buitendijks ligt een ingreep plaatsvindt waarbij 

                                                
2 Of het bevoegd gezag dit kan hangt af van de diverse eisen die de Wbb aan zo’n eis stelt. 
3 In de tool die hoort bij de waterbodemimmissietoets stellen wij dat waterbodemrelevante stoffen 

(log Kd/Koc > 3) waarvan de waterkwaliteitsnorm overschrijdt als verdacht gezien moeten worden en, 
met name als het een prioritaire KRW stof betreft, meegenomen moet worden in de toets en dus ook 
gemeten moet worden. Indien het een specifiek verontreinigende KRW stof is, zou BG het eisen van 
metingen moeten laten afhangen van de status van de biologische kwaliteitselementen.  



een nieuwe waterbodem wordt blootgelegd, worden de effecten van dit deel van de 
waterbodem integraal met het deel dat van binnen- naar buitendijks gaat in de 
waterbodemimmissietoets getoetst. Deze toetsing vindt alleen plaats indien van een stof 
het rekenkundig gemiddelde van de waterbodem als gevolg van de ingreep aan het 
oppervlak komt te liggen de Iw overschrijdt.4  
 
6. Onderzoeksgebied (welk deel van het binnen- of buitendijkse plangebied moet worden 
onderzocht) 
Maar een beperkt onderdeel van het plangebied dient daadwerkelijk onderzocht te worden 
conform de hiervoor geschetste werkwijze (3, 4 en 5). Het gehele plangebied wordt 
bekeken in het kader van het vooronderzoek conform NEN5725 of NEN5717 conform punt 
3a. Hieronder volgt een verdere uitwerking per deelgebied van het plangebied. 
 
Binnendijks gebied blijft binnendijks of wordt droger oevergebied (Wbb): 
 Binnendijks gelegen onverdachte deellocaties worden (na het eventuele verplichte Wbb 

vooronderzoek) niet verder onderzocht. Een vooronderzoek is bijvoorbeeld verplicht 
bij bestemmingswijziging of bij voorgenomen graafwerkzaamheden.  

 Binnendijks gelegen verdachte deellocaties worden altijd verder onderzocht conform 
punt 3b, ook al vinden er geen ingrepen in de bodem plaats. Het bevoegd gezag Wbb 
bepaalt vervolgens wat met deze locaties moet gebeuren. 

 

Binnendijks wordt buitendijkse gebied 
 Binnendijks gelegen onverdachte deellocaties: zijn onderzocht conform punt 3a. Geen 

verder onderzoek nodig.  
 Binnendijks gelegen verdachte deellocaties worden onderzocht conform punt 3a, b en 

evt. c, 4 en mogelijk 5. Let op: Indien er bij de landbodem, die overgaat naar het 
oppervlaktewaterlichaam, sprake is van Iw overschrijdingen (punt 4), dient ook de 
waterbodemimmissietoets plaats te vinden (zie punt 7)5.  

 
Buitendijks blijft buitendijks gebied (Waterwet): 
 Buitendijks gelegen locaties waar geen ingreep plaatsvindt, worden niet verkennend 

onderzocht.  
 Op buitendijks gelegen locaties waar wel een ingreep plaats gaat vinden, wordt de 

vrijkomende baggerspecie met het oog op nuttige toepassing onderzocht op basis van 
het Bbk en het Bbi (erkend bewijsmiddel conform de Regeling Bodemkwaliteit). De 
achterblijvende waterbodem wordt onderzocht conform de NEN 5717 en de NEN 5720. 
Indien de achterblijvende waterbodem na de ingreep een kwaliteit heeft die slechter is 
dan de Iw en die slechter is dan daarvoor, dient ook de waterbodemimmissietoets 
plaats te vinden6. De waterbodemimmissietoets vindt plaats voor het gehele 
waterbodemoppervlak dat na de ingreep is toegevoegd aan het watersysteem a.g.v. 

                                                
4 In de waterbodemimmissietoets wordt het geheel aan ingrepen dat binnen een waterlichaam 
plaatsvindt getoetst en wordt voor dit geheel allereerst getoetst of het rekenkundig gemiddelde > I is. 
Zowel het deel dat van binnendijks naar buitendijks gaat als het deel buitendijks dat buitendijks blijft 
en waar wel een ingreep plaatsvindt wordt in z’n geheel betrokken bij het bepalen van het 
rekenkundige gemiddelde. De tool behorende bij de waterbodemimmissietoets is geschikt om dit 
rekenkundig gemiddelde te bepalen en aldus te constateren of toetsing van een stof aan de 
waterbodemimmissietoets aan de orde is. 
5 Bij het bepalen of er sprake is van interventiewaarde overschrijding en dus of je de 

waterbodemimmissietoets moet uitvoeren, moet je ook het oppervlak betrekken waar waterbodem 
waterbodem blijft en een ingreep plaatsvindt. Het rekenkundige gemiddelde van dit totale oppervlak 
bepaald of je wel/niet >I zit. 
6 Bij het bepalen of de waterbodemkwaliteit >Iw is, wordt ook het oppervlak meegenomen dat van 
binnendijks naar buitendijks gaat. 



overgang binnendijks naar buitendijks dan wel blootgelegd als gevolg van de ingreep 
in de waterbodem. Voor deze toetsing wordt verwezen naar het onderdeel 
waterbodemimmissietoets van het Handboek Immissietoets.  

 
7. Hoe ga je de gebieden die overgaan naar de waterbodem toetsen met het de 
waterbodemimmissietoets? 
Met de resultaten uit het verkennend bodemonderzoek (punt 3 en 4) wordt in de 
waterbodemimmissietoets een worstcase emissie–immissie toetsing waterbodems gedaan. 
Dit geschiedt, in dit geval, door de P50-waarde van de stoffen in de (deel)gebieden die 
boven de Iw zijn, te berekenen. Er wordt dus enkel gerekend met de stoffen die in de 
waterbodem boven de Iw zijn.  
 

De waterbodemimmissietoets hanteert een worstcase scenario, waarbij in 1 jaar 
tijd alle stoffen (”gewogen” gemiddelde over totale oppervlak op basis van P50-
waarden) in de bovenste 20 cm waterbodem in het oppervlaktewater worden 
geloosd. Getoetst wordt of de lozing er mogelijk voor zorgt dat de 
waterkwaliteitsnorm (KRW-doelen) in het oppervlaktewaterlichaam niet meer 
gehaald wordt. 

 
8. Bevoegd gezag en de rolverdeling 
In de toelichting bij de Waterregeling is aangegeven dat ‘in voorkomende gevallen waarin 
de fysieke buitengrens van een oppervlaktewaterlichaam in beheer van het Rijk wijzigt, de 
nieuwe fysieke situatie ter plaatse tot aan de volgende actualisatie van de kaarten 
bepalend is voor de vraag wat wel en wat niet tot het beheer van het Rijk behoort, en niet 
de oude situatie zoals deze is vastgelegd op de kaarten in de bijlage van deze regeling’ 
(paragraaf 3.2 van de algemene toelichting). Gezien de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 februari 2014 (zaaknr. 201303117/1) 
is dit standpunt niet langer houdbaar voor wat betreft de aanwijzing van het bevoegd 
gezag. In de uitspraak wordt expliciet gesteld dat wat op de kaarten bij de Waterregeling 
staat doorslaggevend is voor de vraag wie het bevoegde gezag is. De toekenning van 
publiekrechtelijke bevoegdheden kan niet in een toelichting bij een regeling plaatsvinden, 
aldus de Afdeling. 
 
Tot het moment van de daadwerkelijke overgang van binnendijks naar buitendijks gebied 
(zie punt 2) is de provincie (of Wbb-gemeente) het bevoegd gezag in het kader van de 
Wbb. Na de overgang, wanneer het plangebied waterbodem is geworden, zal RWS 
bevoegd gezag in het kader van de Waterwet moeten worden. Hiervoor zal de kaart in de 
bijlage bij de Waterregeling aangepast moeten worden. Er dient goed overleg gevoerd te 
worden tussen de beide bevoegde overheden om ervoor te zorgen dat de wensen van RWS 
met betrekking tot het onderzoeksprotocol, het stoffenpakket en de toetsing daarvan, 
meegenomen worden. RWS treedt in deze op als adviseur omdat het beheer aan haar zal 
worden overgedragen. 
 
Conclusie 
Zolang de kaarten bij de Waterregeling niet zijn aangepast, zal in de meeste gevallen het 
waterschap bevoegd gezag zijn voor het nieuwe deel van het oppervlaktewaterlichaam. Op 
grond van de Waterschapswet wordt aan het waterschap een beheergebied toegewezen. 
Zolang RWS in de kaarten bij de Waterregeling niet als beheerder is aangewezen, is het 
nieuwe deel van het oppervlaktewaterlichaam dus in beheer bij het waterschap in wiens 
beheergebied de betreffende locatie valt7. Dit is een onwenselijke situatie omdat het 

                                                
7 In sommige provinciale verordeningen en reglementen van waterschappen staan de 
oppervlaktewaterlichamen waarvoor het betreffende waterschap bevoegd is expliciet benoemd, of 
worden op (detail)kaarten aangegeven. In die situaties zal een waterschap niet ´automatisch´ 
bevoegd worden wanneer landbodem waterbodem wordt. 



waterschap dan ook het bevoegd gezag is voor vergunningverlening en handhaving. Het is 
belangrijk om de kaarten zo spoedig mogelijk te wijzigen zodat het Rijk formeel juridisch 
het bevoegd gezag wordt.   
 
 
 











Planning grondstromen Munnikenland, versie d.d. 4 december 2014

herkomst grond hoeveelheid plaats van bestemming aanvang duur gereed

BBW west; waterbodem B 120.000 m3 Wakkere dijk afslagprofiel week 06-2015 12 weken week 18-2015

Deltadijk Noord, zand 120.000 m3 afvoer week 14-2015 6 weken week 20-2015

BBW west; waterbodem B 120.000 m3 Deltadijk Noord week 18-2015 12 weken week 30-2015

BBW west; waterbodem A 200.000 m3 Munnikenlandse kom week 20-2015 20 weken week 43-2015

Munnikenlandse kom; klei 200.000 m3 afvoer week 20- 2015 10 weken week 30- 2015

Munnikenlandse kom; klei 50.000 m3 Maaskade, terpen week 06 -2015 5 weken week 11-2015

Deltadijk; zand, klei, grond 400.000 m3 afvoer week 30 -2015 40 weken week 42-2016
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Met vriendelijke groet, 
 
Dirk Jan Timmer 
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Projectbegeleider 
Combinatie Van Oord – GMB Civiel 
Tel: 06-51487590 
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Hiernaast stelt artikel 75 van het Bbk, dat het Bouwstoffenbesluit blijft gelden als de
bouwstof voor inwerkingtreding van het bbk is toegepast.
 
Ik hoor graag van je.

Artikel 10 (bouwstoffenbesluit)

o    1.Degene die een bouwstof gebruikt op of in de bodem, draagt er zorg voor dat die
bouwstof:

§  a. niet met de bodem wordt vermengd;

§  b. kan worden verwijderd en

§  c. wordt verwijderd in geval het deel van het werk waarvan de bouwstof deel
uitmaakt, wordt verwijderd.

o    2.In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, wordt een categorie 1-bouwstof niet
verwijderd, indien het verwijderen van die bouwstof tot een grotere aantasting van de
bodem ter plaatse van die bouwstof leidt dan het niet verwijderen van die bouwstof.

Artikel 33 (BBK)

Degene die een bouwstof toepast, draagt er zorg voor dat die bouwstof:

·       a.niet met de bodem wordt vermengd;

·       b.kan worden verwijderd; en

·       c.wordt verwijderd in geval het werk of het deel van het werk waarvan de bouwstof deel
uitmaakt niet meer als functionele toepassing kan worden beschouwd, tenzij het verwijderen
leidt tot een grotere aantasting van de bodem of een oppervlaktewaterlichaam dan het niet
verwijderen.

 
 
Met vriendelijke groet
 

inspecteur

........................................................................
Handhaving Water en Bodem
Domein Wonen, Water en Producten
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Graadt van Roggenweg 500  | 3531 AH | Utrecht | Etage 2 t/m 4
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
........................................................................
M 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
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aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .
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aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .



















In de periode vanaf 9 april 2015 is het Waterschap Rivierenland bevoegd gezag tot 1 juli 2015.
Afgesproken is dat de meldingen die worden ingediend gezamenlijk worden beoordeeld en ook de
controles op deze meldingen gezamenlijk
door het Waterschap Rivierenland en ILenT worden uitgevoerd.
 
 
Met vriendelijke groet
 

........................................................................
Handhaving Water en Bodem
Domein Wonen, Water en Producten
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht | Etage 2 t/m 4
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
........................................................................
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voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .
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mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .
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Het toepassingsgebied wijzigt begin april van landbodem (door het permanent en
onomkeerbaar verwijderen van de huidige waterkering) in waterbodem. Wanneer de landbodem
juridisch is gewijzigd in waterbodem zal hiermee rekening moeten worden gehouden bij de
toepassing. Het bevoegd gezag ligt tot 1-7-2015 bij het Waterschap Rivierenland en vanaf die
datum (na wijziging kaarten waterregeling) bij de ILT. Omdat de toepassing deels onder
bevoegd gezag van Waterschap Rivierenland en deels onder bevoegd gezag van de ILT
plaatsvindt is het belangrijk dat het waterschap en de ILT op een lijn zitten voor wat betreft de
formele voorwaarden voor de toepassing.
 
De milieuhygiënische verklaring die bij de melding behoort is afgegeven op basis van een
bodemkwaliteitskaart die in november 2011 is vastgesteld. De achterliggende
waterbodemonderzoeken
Zijn uitgevoerd op 18 juni 2009.
 
De discussie spitst zich thans toe op de vraag of de bodemkwaliteitskaart nog kan
worden benut voor de milieuhygienische verklaring nu de onderliggende
waterbodemonderzoeken ouder zijn dan vijf jaar. Zeker nu er sprake is van een
dynamisch systeem.
 
Het Bbk zegt over de actualiteit van de bodemkwaliteitskaart het volgende:
 
Artikel 4.3.5 Rbk (bodemkwaliteitskaart) stelt dat de kaarten van de actuele kwaliteit van de
bodem, bedoeld in artikel 57 lid 2 van het besluit, worden opgesteld volgens de richtlijnen,
bedoeld in bijlage D, onder II, en voldoen aan de daaraan gestelde eisen in bijlage M.
In bijlage M onder Voorbewerken van, punt 7 wordt gesteld dat “Gegevens zijn voldoende
recent indien de gegevens niet ouder zijn dan 5 jaar. Indien de gegevens ouder zijn dan 5 jaar
wordt getoetst (bijvoorbeeld via de vergelijking met recentere gegevens) of de gegevens nog
actueel zijn”.
 
De NEN 5720 zegt hierover:
Een actualisatie-onderzoek wordt uitgevoerd om te controleren of oude gegevens (meer dan vijf jaar
oud) over de waterbodemkwaliteit nog geldig zijn. Hiervoor worden een geringer aantal monsters van
de toplaag
(20 % – 40 %) verzameld en geanalyseerd dan in het eerdere onderzoek.
 
De ILT is van mening dat een bodemkwaliteitskaart alleen als basis voor een milieuhygiënische
verklaring kan dienen als de achterliggende waterbodemonderzoeken niet ouder zijn dan de in bijlage
M genoemde 5 jaar. Als deze onderzoeken ouder zijn dan 5 jaar dient er een actualisatie plaats te
vinden conform het gestelde in de NEN 5720. Het waterschap neigt naar de stelling dat de
actualiteitseis van vijf jaar alleen geldt op het moment van vaststellen van de bodemkwaliteitskaart
hetgeen zou inhouden dat na vaststelling de bodemkwaliteitskaart, op grond van hetgeen in het Bbk
en de Rbk is bepaald, een onbeperkte geldigheidsduur heeft. Daarbij moet vanuit milieuhygienisch
perspectief nog worden opgemerkt dat in dit geval de toplaag van de waterbodem die moet worden
toegepast op diverse gedeeltes tot een halve meter klasse B is daaronder klasse A. Het is dus, ook
uit milieuhygienisch oogpunt, belangrijk om goed inzicht te krijgen of de toplaag dieper vervuild is
(meer dan 0,5 meter) of dat er gebieden die nu als klasse A zijn aangemerkt inmiddels klasse B zijn
geworden.
 
 
 
 
 
 
 





In verband met ziekte van collega mevr  reageer ik namens de afdeling
vergunningen. Wij hebben inmiddels meer gekregen duidelijkheid over de actualisatie van
bodemkwaliteitskaarten van de  Helpdesk  Bodem+.  Dit willen we graag met u bespreken. We
nemen volgende week namens vergunningen contact met u op over deze zaak.
 
Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,

Teamleider Handhaving West
Team Vergunningen West
Afdeling Vergunningen

T: 
M
E: @wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres: 
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel    

Waterschap Rivierenland hanteert servicenormen.
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet
voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.
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