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! Omschrijving / samenvatting van het onderwerp: Unifo|ehng van
1 ! I ken
) q g vergoedingsregeling van schade en kosten voor het opruimen bij onderhoudsbagge-er .
q. ( j j
lI1.'
q Inleiding : Artikel 11 van de Waterstaatswet 1900 geeft aan dat bij verorde|ng ( in casu het
i
ë K|ale|eglement Groningen) kan worden bepaald, dat op erven en Fonden, gelegen aan een
7 watergang, waarvan het onderhoud geschiedt door en onder toezicht van het openbaar gezag,
: lijk onderhoud voor de af- en aanvoer van
de specie moet worden ontvangen, welke tot behoor
èj
q : water, uit de watergang wordt vemijderd.
è in i In artikel 13 van het K|ale|eglement Groningen is bep|ld dat de erven en gronden gelegen
i fvoer van water, onwangst- en ve-ijdehngsplichtig zijn voor
I I langs waterg|gen voor aan- en a
i!
! I specie welke |jkomt bij onderhoudswerken.
i I In verband met de uit te voeren bagge-erken in de waterg|gen in de districten en in de
I
k l d van artikel 14 van het K|ale|eglement
; boezemwateren is het waterschap op Fon
l Groningen, gehouden eventuele schade te vergoeden, indien:
:
è | a. de werken andere dan onderhoudswerken zijn
i b. de werken kanalen bekeffen
@I
k | I c. vondspecie op erven wordt gewomen
i I d. vondspecieb|gng bij het onderhoud van watergmven steeds op 1 kant plaatsvindt
ii 1 1
IIi
)Id
i Binnen Noorderzijlvest-oud werden binnen de districten verscïllende regelingen gehanteer ,
.ë ;
; y I welke door de toenmalige waterschappen waren uitgev|digd en ook na 19954 na de vorige
j |sielnamst elkaar zijn blijven geh|teerd.
g g I In het gebied Noordenveld wordt het baggeren en de verwerking tot en met het inzaaien door
: en vanwege het waterschap uitgevoerd.
è l I Het waterschap Eemszijlvest gaf voor de verwerking van baggerspecie een vergoeding waarin
! 1 alle mogelijke schade werd geacht te zijn gevat.
'j
j In de noordelijke districten ( gebied Hunsingo) werd onderscheid gemaakt tussen
ë k hoofdwaterg|gen en kanalen.
( @ Bij de kanalen wordt a|ankelijk van de vemerkingsmogelij|eden een vergoeding verstrekt
i i 1 ts waar de bagger wordt
voor het laden van de |ond en de î|spo|kosten nnmr de p aa
i , verspreid en voor rij en eventuele s|cm|schade, herinzaai van opgevulde laagten, herinzaai
l van de baggers|oken, rij en werkskoken e.d.
l i Bij de hoofdwaterg|gen werd in het algemeen geen vergoeding verstrekt, indien de bagger ter
!. j .
j l weerszijden van de hoofdwaterg|g werd geborgen.
I
t ! I Alleen bij 1- zijdige berging werd een vergoeding verstrekt voor de extra ondergebaggerde
i' ' lakte en voor de verwerking van de meerdere m3.
I opperv
k In het gebied van het voormalig waterschap wester-mier werd bij de hoofdwaterg|gen net
j I ' zoals in het gebied Htmsingo bij 2- zijdige berging geen vergoeding vondve-erking gegeven.
i i 1 Bij 1- zijdige berging werd een vergoeding van .f 1,00 per m7 gegeven.
:j
j Ten nnnzien van baggemerken in (boezem) kanalen wordt de specie veelal in depot gezet of
.!
l nnngewend voor het ophogen van kaden o.i.d.
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lj Ten behoeve van de mùfo|iteit verdient het a|beveling een regeling vast te stellen, welke
I i janden wordt dan
I I voor het gehele waterschapsgebied geldt. Voor de betreffende nge
i duidelij|eid geboden, welke vergoeding zij in voorkomende gevallen kunnen ve-achten.
I
i
' Voorstel 1 : Vergoedingsregeling schade
(.
I / r De volgende zaken dienen voor vergoeding in aanmerking te komen of te blijven:
(
1 in bij onderhoudsbaggeren, zowel voor 1- zijdige àls z-zijdige berging, waarbij
I - oogstderv g
i L'ro normen als standaard wordt gekozen.
I ( itvoering uit te
è ë . De vergoedingen in het eerste kwal-taal van hetjaar volgend op hetjaar van u
. ) ,i betalen i.v.m. het tijdstip waarop de L'ro normen worden vastgesteld. ( oktober/november)
' ' ! l ten taxeren door een erkende t|atetlr
. ' - overige gewassen en mvktalankelijke producten te a
i i - voor het opnemen en te||laatsen van (vaste) aâastehngen als uitg|gspunt nemen dat de
ingeland dit dient te verzorgen tegen een vergoeding van f 3,00 per ml.
1
11 ! 1 llen van drains, welke door en vanwege de uitgevoerde onderhouds maggerlwerken
, r | - het herste
- ë : I zijn verstoord, altijd door en vanwege of nnmens het waterschap te herstellen.
i!I.
è ! baggerspecie
j Voorstel 2 : Vergoedingsregeling opruimen van
ii
! I 1 eving welke de
Hiertoe volgt eerst een overzicht van de huidige wet en rege g
(
! (onlmogelijaeden ten annzien van het deponeren en verspreiden op het land bepalen.
ji
è i i volgens de Wet Milieubeheer wordt baggerspecie beschouwd als afvalstof.
i ' 1 it Ojstellingen storwerbod buiten i|chtingen is weergegeven onder welke
In het Bes u
p I is toegestnnn.
l ' voo-aarden het deponeren en het verspreiden op het land van baggerspecie
' r! Deze regeling is vooralsnog geldig tot hetjaar 2003.
' lfde jaar nog wordt verspreid valt dit
- Indien de bagger op de kant is ged|oneerd en in hetze
l
E ë onderbovengenoemd besluit.
i | ling vaststelling klasse indeling geeft aan welke klmssen worden onderscheiden
De rege
ii
' j Klasse o : de waterbodem voldoet aan de sèee|a|den (niet veronkeinigd)
' iet en licht veronkeinigd)
i | Klasse 1 : de waterbodem voldoet aan de venswavden ( tussen n
! Klasse 2 : de waterbodem voldoet aan de toetsingswa|den ( licht veronkeiigd)
| I inigd)
' 2 Klasse 3 : de waterbodem voldoet aan de intewentiewarden ( matig verontre
7 Klasse 4 : de waterbodem voldoet niet aan de intewentiewa|den ( sterk tot zeer sterk
l q' .
è | veronkeiigd)
i i Voor klmsse 0 en 1 geeû verspreiding geen of nauwelijks beperîngen. Voor klasse 2 geldt dat
'!
verspreiding binnen 20 m uit de insteek van de watergang dient te geschieden.
)I
l q Dit laatste geeA bij de potere waterg|gen b|erkingen, doordat de hoeveelheid ve-ijderde
q I 1 bagger veelal zodanig groot is, dat deze niet binnen deze 20 m strook kan worden verspreid.
I Indien de bagger langere tijd (b.v. ten behoeve van rijping) op de kant blija liggen valt
l;
: @ l verspreiding onder de werungssfeer van het Bouwstoffenbesluit.
@ Hierin worden o.a. regels gesteld aan het (her) gebruik van vond.
Hierbij dient ook de |aliteit van de onwangende bodem bekend te zijn. Dit vergt extra
' onderzoek en onderzoekskosten. Op termijn kan dit i|ichtelijk worden door gebruik te maken
j'
1 van de bode|aliteitsk|en, welke de gemeenten voor het jnnr 2005 moeten hebben
1!
7 ' gerealiseerd.
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f WaterschapNooRDERzIJLVEsT
Indien bij uitvoering van onderhoudsbaggerwerken de grond op de kant wordt gezet en
naderhand door de ingeland dient te worden opgeruimd, wordt voorgesteld om zowel voor
zij dige berging de volgende uitgangspunten te hanteren:
zij dige als voor

Indien na indroging van de bagger per m1 een hoeveelheidvan 0.50 m3 of meer resteert,
te geven, behalve wanneer het Waterschap
hiervoor een grondverwerkingsvergoeding
voorafgaande aan de werkzaamheden heeft aangegeven dat de baggerspeciedoor het
kadeverzwaringen, ophogingen
waterschap zelf zal worden verwerkt
De vergoeding naar rato van de te verwerken hoeveelheid vast te stellen, overeenkomstig
onderstaandetabel.
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4.00
4.50
5.00
5.50
6.00

6.50

j

f 4,00
f 4,50
f 5,00
f 5,50
f 6,00
f 6,50
f 7,00

7.00
Hierin zijn alle mogelijke schade elementen begrepen, zoals structuurschade, rij schade,
afzoeken van ongerechtigheden, eventueel spitten, woelen, kilveren, frezen
Ten aanzien van het afzoeken en verwijderen van ongerechtigheden,wordt voorgesteld het
waterschap deze te laten afvoeren, mits door de ingeland aangeleverdop een goed bereikbare
plaats.
-lndien op de baggerstrookextreem veel ongerechtighedenaanwezig zijn, waarbij de ingeland
bovenmatig wordt belast, voor deze uitzonderlijke gevallen een afkoopregeling voor te stellen,
hetgeen dan onder mandaat door de behandelendeambtenaar moet kunnen geschieden.
Ten aanzien van de ¿nanciële consequentieskan worden gesteld dat de voorgestelde
regelingen nauwelijks of geen effect zullen hebben op het totale bedrag dat jaarlijks wordt
betaald aan oogstderving. Ten aanzien van de grondverwerking zal met name in de districten
binnen Noorderzijlvest-oud bij de grotere hoofdwatergangen een iets hogere vergoedingssom
uitgekeerd worden, doordat hiervoor in het verleden geen vergoeding voor verstrekt werd. Ten

aanzienvan de boezemwateren zal de voorgestelderegeling geen of nauwelijks ¿nanciële
effecten hebben, voor zover het klasse 0 en 1 speciebetre¿. De gemiddelde vergoedingsnorm
per m3 heeft de afgelopen jaren f 4,00 bedragen. Doordat in het nieuwe voorstel alle andere

mogelijke schadecomponenten niet apart meer worden vergoed, omdat ze in de nieuwe
vergoedingsnorm zijn verweven, is de verwachting dat de totale kosten ongeveer gelijk blijven.
Voorgesteld wordt om de vorenstaandevoorstellen vast te stellen en in de kennisgevingen aan
de ingelanden melding te maken van deze nieuwe vergoedingsregelingen.
zoals deze voor
Ter informatie is nog een lijst toegevoegdmet de tarieven gewassenschade
voor baggeren,
kennisgeving
1999 is vastgesteld door de Groninger Waterschapsbonden een
waarin wordt aangegeven dat men nader geïnformeerd zal worden over de tegemoetkomingin
de verwerking, afhankelijk van nadere besluitvorming door het Voorlopig Algemeen Bestuur.

Gelet op het feit dat in de boezemwateren veelal klasse 2 baggerspeciewordt aangetroffen en
bij indroging teveel grond resteert om deze op de aangrenzende percelen te verspreiden binnen
de 20 meter uit de insteek, zal hier anders mee moeten worden omgegaan.
De hieruit voortvloeiende problematiek ten aanzien van hergebruik en de kosten hiervan,
alsmede de extra kosten van onderzoek (nulsituatie en achtergrondwaarden ontvangende
worden niet in dit kader beschouwd.
bodem
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Hierover zal een aparte notitie volgen, waarin ook zal worden ingegaan op de mogelijke
kadeophogingen
depots, aanwending bagger
alternatieven, zoals aankoop gronden

De nieuwe voorgestelderegeling hee¿ dus voornamelijk betrekking op klasse 0 en l
baggerspecieen voor klasse 2 voor zover de verwijderde hoeveelheidbinnen de 20 meter
strook kan worden verwerkt.

