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Inleiding en achtergrondinformatie
Binnen de provincie Limburg worden, buiten gebieden waar Actief
Bodembeheer Limburg (ABL) van toepassing is, de bodemgebruikswaarden
zoals beschreven in het beleidsdocument Van trechter naar zeef gebruikt als
terugsaneerwaarde/referentieniveau voor zowel de Wbb, de WRO
(bestemmingsplanwijziging) en de Ww (bouwvergunning).
De bodemgebruikswaarden voor ‘Wonen en intensief gebruikt (openbaar)
groen’ (Bodemgebruikswaarde I (BGW I)) zijn gebaseerd op standaard factoren
voor ecologische en humane risico’s. Deze uitgangspunten zijn zodanig streng
gekozen dat in alle situaties bij deze bodemgebruiksvorm geen risico’s voor de
mens en natuur voorkomen. Dit resulteert in zeer lage
bodemgebruikswaarden (voor de meeste parameters concentraties die de
streefwaarde slechts in lichte mate overschrijden).
Het hanteren van de bodemgebruikswaarden heeft tot gevolg dat bij
bodemgebruiksvormen waarvoor BGW I geldt al bij de aanwezigheid van licht
verontreinigde grond sanerende maatregelen genomen moeten worden.
Daarbij is de vraag gerezen of de sanerende maatregelen bij marginale
overschrijdingen van de BGW I vanuit het oogpunt van risicoreductie,
vrachtreductie en kosten in alle gevallen doelmatig zijn.
Hierbij wordt tevens in ogenschouw genomen dat uit het grote aantal
bodemonderzoeken dat sinds eind jaren tachtig binnen de provincie Limburg
is uitgevoerd blijkt, dat in de bovengrond (leeflaag) regelmatig gehalten
voorkomen die de streefwaarde licht overschrijden, zonder een directe relatie
met een bron. Strikt saneren van elke overschrijding van BGW I zou leiden tot
een zeer groot aantal locaties waar sanerende maatregelen genomen moeten
worden, waarbij twijfel bestaat over de doelmatigheid.
In de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg (BBL) is besloten om te
onderzoeken of de doelmatigheidstoets van ABL, in aangepaste vorm, een
objectief instrument zou kunnen zijn om de doelmatigheid van sanerende
maatregelen bij lichte overschrijdingen van BGW I te kunnen beoordelen.
Hiertoe is een subwerkgroep ingesteld, te weten de werkgroep
Doelmatigheidstoets BGW I+.
Deze werkgroep heeft de doelmatigheidstoets van ABL omgebouwd naar een
doelmatigheidstoets voor overschrijdingen van BGW I.
De door de werkgroep opgestelde doelmatigheidstoets wordt verder aangeduid
als de doelmatigheidstoets BGW I+.
De doelmatigheidstoets BGW I+ heeft als doel een ondersteuningsinstrument
te zijn bij de keuze van het wel of niet uitvoeren van sanerende maatregelen
in de leeflaag. Naast de conclusie van deze toets zijn er nog andere factoren
die een rol kunnen spelen bij de afweging over het treffen van sanerende
maatregelen, zoals bijvoorbeeld de beheersbaarheid. Het bevoegde gezag heeft
altijd de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van het advies van de
doelmatigheidstoets BGW I+.
De doelmatigheidstoets BGW I+ richt zich op de keuze tussen het achterwege
laten van sanerende maatregelen enerzijds en het uitvoeren van een
leeflaagvariant anderzijds. Sanering van bodemlagen beneden de leeflaag, de
zogenaamde hertelvariant, is niet in de toets opgenomen. De reden hiervoor is
dat het landelijke bodembeleid, dat er op gericht is om de bodem geschikt te
maken voor het beoogde gebruik, voor immobiele verontreinigingen in
beginsel alleen eisen stelt aan de leeflaag.
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Saneren van de ondergrond kan wel worden verlangd op grond van beperking
van de nazorg. Dit aspect wordt echter niet meegenomen in de afweging van
de doelmatigheidstoets BGW I+; de toets maakt op basis van risico- en
vrachtreductie in relatie tot de kosten een afweging of het nemen van
sanerende maatregelen doelmatig is. Dit is een andere afweging dan een
afweging op basis van beperking van de nazorg.
Dit neemt niet weg dat het bevoegd gezag wel moet afwegen of ter beperking
van de nazorg verder saneren dan de leeflaag nodig is. Als de
doelmatigheidstoets BGW I+ aangeeft dat sanering van de leeflaag rendabel is
en zich onder de leeflaag bijvoorbeeld nog een dunne laag licht verontreinigde
grond bevindt (bijvoorbeeld 10-20 cm), is het raadzaam om op basis van de
beperking van de nazorg af te wegen of het eisen van het saneren van de
ondergrond aan de orde is.
De ontwerp doelmatigheidstoets BGW I+ (februari 2004) is gedurende circa 2
jaar in voorkomende gevallen in de praktijk toegepast. Naar aanleiding van de
opgedane ervaringen is de toets op een aantal punten aangepast, wat heeft
geleid tot de in deze handleiding beschreven definitieve doelmatigheidstoets
BGW I+. Deze toets is door de BBL vastgesteld en aangeboden aan de
Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg en de binnen de provincie
Limburg werkzaam zijnde adviesbureaus.
De doelmatigheidstoets BGW I+ en deze handleiding kunnen worden
gedownload van de website van de provincie Limburg, www.limburg.nl.
Deze handleiding bestaat uit een korte beschrijving van de achtergronden van
de doelmatigheidstoets BGW I+ en de situatie waarin deze van toepassing is
(hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 wordt de achterliggende systematiek van de
doelmatigheidstoets toegelicht.
Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van het rekenmodel van de
doelmatigheidstoets en een handleiding voor het gebruik van dit model.
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2

Bepaling risicoreductie, vrachtreductie,
saneringskosten en rendement
De doelmatigheidstoets BGW I+ bepaalt, net als de doelmatigheidstoets van
ABL, de doelmatigheid (het rendement) van sanerende maatregelen aan de
hand van risico- en vrachtreductie en kosten. In dit hoofdstuk wordt de
systematiek van de toets toegelicht.

2.1

De BGW-I+
In ABL worden de aanvaardbaar risiconiveaus (ARN) gehanteerd als minimale
bodemkwaliteitsdoelstelling. Overschrijding van het ARN is altijd aanleiding
tot saneren. Voor gehalten tussen de gebiedseigenkwaliteit
(achtergrondgrenswaarden) en het ARN kan op basis van de
doelmatigheidstoets worden beoordeeld of sanerende maatregelen
noodzakelijk zijn.
Voor de beoordeling of overschrijdingen van BGW I aanvaardbaar zijn, moest
ook een (maximale) waarde worden bepaald.
De werkgroep heeft ervoor gekozen te werken met een zogenaamde BGW I+.
Dit is een gehalte aan een stof waarbij, bij een specifiek bodemgebruik, geen
onacceptabele humane en ecologische risico's optreden.
Voor de afleiding van deze waarde is gebruik gemaakt van de systematiek die
het RIVM1 heeft gevolgd voor het bepalen van de BGW’s zoals vermeld in Van
Trechter naar Zeef. Bij deze afleiding is het RIVM uitgegaan van de door
VROM beleidsmatig vastgestelde bodemgebruiksvormen. Voor BGW I heeft
VROM als strategisch beleidsuitgangspunt bepaald dat de bodemkwaliteit van
tuinen zodanig moet zijn dat onder andere productiegewassen en veevoeder
moeten kunnen worden geteeld en grote hoeveelheden gewassen uit eigen
tuin moeten kunnen worden geconsumeerd.
Kijkend naar de praktijk, constateren we dat in de meeste particuliere tuinen
geen sprake is van deze gebruiksvormen. Als die blootstellingsroutes buiten
beschouwing worden gelaten of in mindere mate worden meegenomen bij de
afleiding van de BGW I, komen de humaan- en ecotoxicologisch verantwoorde
gehalten, voor een aantal parameters hoger te liggen dan de BGW I. Deze
verhoogde BGW I waarden worden verder aangeduid als ‘BGW I+’.
Voor de bepaling van de BGW I+ is er vanuit gegaan dat bij de
bodemgebruiksvorm ‘wonen met tuin’ in de meeste gevallen:
• maximaal 10% van de gewasconsumptie afkomstig is uit de eigen tuin. De
maximale hoeveelheid van 10% gewasconsumptie uit eigen tuin wordt
door het RIVM1 als een normaal gebruik geclassificeerd.
• geen productiegewassen en veevoeder in de tuin worden geteeld.
Het concept van verbijzonderde of gebiedsspecifieke bodemgebruikswaarden
is reeds eerder uitgewerkt2 en door CSO recent toegelicht3.

1 Bodemgebruikswaarden, methodiek en uitwerking, RIVM, Bilthoven: december 1999, RIVM
rapport 711701016
2 Mogelijkheden voor verbijzondering bodemgebruikswaarden in Roerdelta, CSO in opdracht van
de gemeente Roermond, 2 augustus 2002
3

Seminar Beleidsontwikkelingen en bodemsanering, 16 oktober 2003 te Roermond

4

Bij gebruikmaking van de doelmatigheidstoets BGW I+ moet steeds worden
beoordeeld welke bodemgebruiksvormen op de desbetreffende locatie in
redelijkheid verwacht kunnen worden. De BGW I+ dient hierop te worden
aangepast (zie paragraaf 3.2).
In lijn met de systematiek van ABL, komen we tot het volgende
toetsingskader. De bodemkwaliteitsdoelstelling voor wonen en intensief
gebruikt (openbaar) groen is en blijft BGW I (streefbeeld). Gehalten die de
BGW I overschrijden, maar lager zijn dan de BGW I+, worden aanvaardbaar
geacht indien uit de doelmatigheidstoets blijkt dat het niet doelmatig is om de
verontreiniging te saneren. Gehalten boven BGW I+ moeten altijd worden
gesaneerd met als saneringsdoelstelling de BGW I.
Voor de doelmatigheidstoets is de BGW I+ afgeleid voor zware metalen en PAK
(10 VROM). Een BGW I+ voor minerale olie is niet afgeleid. Hiertoe is besloten
omdat op dit moment in het kader van de landelijke discussie rond het
Normenbouwhuis nog gediscussieerd wordt over de te hanteren normen voor
minerale olie. Op het moment dat hierover meer duidelijk bestaat, zal de een
BGW I+ voor minerale olie worden afgeleid en opgenomen in de
doelmatigheidstoets BGW I.
In de toets wordt de BGW I+ berekend in het tabblad: BGW-I+ en weergegeven
in het tabblad: Doelmatigheidstoets in de tabel: normen en toetsingswaarden.
Voor de volledigheid wordt nog het volgende vermeld. Op het moment dat
wijzigingen worden aangebracht in de tabel “gewenste gebruiksvormen” (nee
in ja veranderen) veranderen de standaardwaarden waarden voor BGW I+ in
het tabblad BGW I+. Als gevolg hiervan veranderen ook de volgende waarden:
−
tabblad doelmatigheidstoets: de gemiddelde BGW I+ waarden in de te toetsen (leef)laag;
−
tabbladen “analyseresultaten laag 1/laag2/laag3”: de BGW I+ waarden per bodemlaag.
Indien blijkt dat in een separate bodemlaag voor een of meerdere stoffen de
BGW I+ wordt overschreden is sanering van deze laag hoe dan ook
noodzakelijk. Deze laag doet dan niet meer mee in de verdere beoordeling van
de doelmatigheid. Dit geldt dan ook voor de gemeten gehaltes aan lutum en
organisch stof in deze laag, waardoor ook het gewogen gemiddelde aan lutum
aan organisch in de te toetsen laag (tabblad doelmatigheidstoets) wijzigt. De
hiervan afgeleide waarden voor BGW, BGW I+ en de streefwaarden die zijn
vermeld in de tabel: “normen en toetsingswaarden voor de leeflaag” (= de te
toetsen bodemlaag) zullen dientengevolge ook wijzigen.

2.2

Concentratie in de leeflaag
De concentratie in de leeflaag wordt bepaald aan de hand van alle gemeten
gehalten in de leeflaag. Voor individuele lagen binnen de leeflaag en voor de
leeflaag als geheel waarin de (gewogen) gehalten kleiner zijn dan de BGW I of
groter zijn dan de BGW I+ is de doelmatigheidstoets BGW I+ niet van
toepassing. De doelmatigheidstoets filtert deze lagen eruit.
Op grond van ingevoerde en relevante gehalten wordt de concentratie in de
leeflaag berekend als gewogen gemiddelde van de in de leeflaag aanwezige
bodemlagen (zie tabblad: doelmatigheidstoets, tabel: gewogen gehalte in te
toetsen laag). Voor een gewogen gemiddelde wordt gekozen omdat de risico’s
van de leeflaag als totaal moeten worden beschouwd. Het gebruik van de
leeflaag brengt met zich mee dat grond in de leeflaag uiteindelijk gemengd zal
worden als gevolg van (graaf)activiteiten.
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In formulevorm betekent dat:

C gem =

∑ D *C
i

i

Dll

Hierbij zijn:
Dikte bodemlaag, voor zover deze in de leeflaag valt (m)
Di
Concentratie bodemlaag (mg/kg ds)
Ci
Dikte van de leeflaag (m)
Dll
Cgem Gewogen gemiddelde concentratie per stof in de leeflaag voor de
sanering (mg/kg ds)

2.3

Risicoreductie
De risicoreductie wordt bepaald op grond van:
• De oppervlakte waar de gewenste bodemgebruiksvorm van toepassing is;
• De gewogen gemiddelde concentratie per stof in de leeflaag (Cgem) voor de
sanering verminderd met BGW I, omdat vanaf de BGW I bij alle
beleidsmatig gewenste bodemgebruiksvormen pas risico's gaan spelen;
• De concentratie waaraan het risico wordt gerefereerd (=BGW I).
In formulevorm ziet de berekening van de risicoreductie per stof er als volgt
uit:
∆Risicoreductie = Afunctie*((Cgem-BGW I)/BGW I)
Waarbij:
∆Risicoreductie
Afunctie
Cgem

Risicoreductie (per stof)
Oppervlakte voor de betrokken functie (m2)
Gewogen gemiddelde concentratie per stof in de leeflaag voor
de sanering (mg/kg ds)

Doel van deze berekening is om per stof de afname van het risico getalsmatig
uit te drukken in relatie tot het risiconiveau dat voor die stof bij de gewenste
bodemgebruiksvorm wordt aanvaard. Op deze wijze is vergelijking tussen en
optelling van verschillende stoffen mogelijk.
Hierbij wordt de oppervlakte gebruikt om het getal meteen om te zetten naar
een criterium wat iets zegt over de impact van het probleem.
Indien door het uitvoeren van sanerende maatregelen bij meerdere stoffen
risicoreductie optreedt, wordt de risicoreductie van de individuele stoffen bij
elkaar opgeteld. In de doelmatigheidstoets BGW I+ wordt de risicoreductie
berekend in het tabblad: Berekening risicoreductie. De in dit tabblad
berekende waarde wordt gebruikt bij de bepaling van het rendement van de
leeflaagsanering. doelmatigheidstoets, tabel: rendement).

2.4

Vrachtreductie
De vrachtreductie is afhankelijk van:
•
Het volume van de verontreinigde bodem (m3);
•
De gewogen gemiddelde concentratie per stof in de leeflaag per stof voor
de sanering;
•
De concentratie per stof in de leeflaag na de sanering. In de huidige
praktijk wordt bij gebruiksvorm 'Wonen en intensief gebruikt (openbaar)
groen' na sanering aangevuld met schone grond (gehalten <
streefwaarde), dan wel MVR-grond met als maximum BGW I.
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•

Gemiddeld gezien zal de kwaliteit van de aanvulgrond voldoen aan de
streefwaarde. Daarom wordt bij de bepaling van de vrachtreductie de
streefwaarde gehanteerd als gehalte na de sanering;
De concentratie waaraan de vrachtafname wordt gerefereerd (=
streefwaarde).

In formulevorm ziet de berekening van de vrachtreductie per stof bij de
doelmatigheidstoets BGW I+ er als volgt uit:
∆Vracht = volume*((Cgem-Cstreefwaarde)/Cstreefwaarde)
Waarbij:
∆Vracht
Volume
Cgem
Cstreefwaarde

Vrachtreductie (per stof)
Het volume van de verontreinigde bodem (m3)
Gewogen gemiddelde concentratie per stof in de leeflaag voor de
sanering (mg/kg ds)
De concentratie (mg/kg ds) waaraan de vrachtafname wordt
gerefereerd (= streefwaarde)

Doel van de berekening van de vrachtreductie is om per stof de afname van de
vracht getalsmatig uit te drukken in relatie tot de leeflaagkwaliteit na de
sanering. Op deze wijze is vergelijking tussen en het optellen van de
vrachtreductie van verschillende stoffen mogelijk.
Indien door het uitvoeren van sanerende maatregelen bij meerdere stoffen
vrachtreductie optreedt, worden deze waarden bij elkaar opgeteld. In de
doelmatigheidstoets BGW I+ wordt de vrachtreductie berekend in het tabblad:
berekening vrachtreductie. De in dit tabblad berekende waarde wordt gebruikt
bij de bepaling van het rendement van de leeflaagsanering (tabblad:
doelmatigheidstoets, tabel: rendement).

2.5

Saneringskosten
De berekening van de saneringskosten vindt plaats aan de hand van:
- De hoeveelheid te ontgraven en aan te vullen grond om de
saneringsdoelstelling te bereiken (m3).
De hoeveelheid te ontgraven grond in de leeflaag wordt bepaald door het te
ontgraven oppervlakte te vermenigvuldigen met de dikte van de leeflaag.
Deze beide parameters kunnen ingevuld worden in tabblad:
doelmatigheidstoets, tabel: locatiegegevens.
- De kosten per m3 te ontgraven grond. Deze kosten bestaan uit de
kosten voor het afgraven en die voor het verwerken van de afgegraven
grond. Aangezien de doelmatigheidstoets BGW I+ alleen van toepassing is
op de grond met een gemiddelde kwaliteit tussen de BGW I en de BGW I+
wordt er vanuit gegaan dat de afgegraven grond bestaat uit categorie-1
grond.
- De kosten per m3 aan te vullen grond. Gezien de huidige praktijk wordt
er vanuit gegaan dat de aanvulling plaatsvindt met schone grond (gehalte
< streefwaarde). In de doelmatigheidstoets wordt er standaard vanuit
gegaan dat de hoeveelheid ontgraven grond gelijk is aan de hoeveelheid
aan te vullen grond. Indien er niet (geheel) wordt aangevuld, kan dit
worden aangepast.
- Overige kosten voor de sanering. Uitgaande van categorie-1 grond
bedraagt deze kostenpost in de doelmatigheidstoets BGW I+ 10% van de
kosten voor ontgraven, verwerken en aanvullen van de verwijderde grond,
met een minimum van € 500.
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In formulevorm ziet de berekening van de saneringskosten er als volgt uit:
Kosten = (volume * (kosten afgraven+ verwerken+ aanvullen)) + overige kosten
Bij de berekening van de saneringskosten wordt uitgegaan van een standaard
situatie, waarbij:
• alle te ontgraven grond verontreinigd is en derhalve wordt afgevoerd en
gereinigd;
• het gehele ontgravingsvak wordt aangevuld met schone grond;
• de 'overige kosten' alleen voor de sanering worden gemaakt.
Naast standaard situaties is er in een aantal gevallen ook sprake van nietstandaard situaties. In deze gevallen is er bijvoorbeeld sprake van:
•
hergebruik van een deel van de grond op de locatie (bij schone toplaag).
Dit resulteert in lagere verwerkingskosten en minder kosten voor het
aanvullen van de grond.
•
het reeds voor andere doeleinden, zoals het ontgraven van de bouwput,
op de locatie aanwezig zijn van het materieel dat voor de sanering nodig
is. In dat geval is er sprake van minder algemene kosten dan de
standaard 10% van de kosten voor ontgraven, verwerken en aanvullen
van de verwijderde grond (met een minimum van € 500). Deze situatie
geldt met name bij verontreinigingen met een kleine omvang.
Door het gebruiken van de optie 'Meerdere partijen' (bij verwerkingskosten),
'Hergebruik van locatie' (bij aanvullen) en 'Correctie op basisbedrag' (bij
overige kosten) is de doelmatigheidstoets ook voor deze niet-standaard
situaties toepasbaar.
De saneringskosten voor de leeflaagvariant worden weergegeven in het
tabblad: doelmatigheidstoets, tabel: kosten saneringleeflaagvariant

2.6

Rendement
Op grond van het rendement wordt bepaald of het uitvoeren van sanerende
maatregelen doelmatig is.
De formule voor het bepalen van het rendement is als volgt:
Rendement = (risicoreductie+vrachtreductie)* wegingsfactor
saneringskosten
De vertaling van deze rendementen naar een advies voor een saneringsvariant
gebeurt aan de hand van dezelfde grenswaarden als bij de
doelmatigheidstoets voor ABL. Dat wil zeggen dat sanering van de leeflaag
niet doelmatig is bij een rendement kleiner dan 1.
Om het rendement te relateren aan genoemde grenswaarden van ABL wordt,
net als in ABL, gebruik gemaakt van een wegingsfactor.
Ter bepaling van de hoogte van deze wegingsfactor is aan de hand van
praktijkvoorbeelden voor verschillende wegingsfactoren nagegaan of de risicoen vrachtreductie opwegen tegen de saneringskosten. Op grond hiervan is de
wegingsfactor bepaald op 4,5.
Het berekende rendement wordt weergegeven in het tabblad:
doelmatigheidstoets, tabel: rendement. De vertaling van deze rendementen
naar een advies voor een saneringsvariant is weergegeven in tabblad:
doelmatigheidstoets, tabel: Advies doelmatigheidstoets.
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3

Beschrijving rekenmodel doelmatigheidstoets BGW I+
Het rekenmodel van de doelmatigheidstoets BGW I+ bestaat uit drie
onderdelen:
Invoermodule;
Toetsingsmodule;
Ondersteuningsmodule.
Voor het uitvoeren van de toets dienen in de invoermodule en de
toetsingsmodule gegevens ingevoerd te worden. De in te voeren vakken zijn
blauw gekleurd en voorzien van een rode rand.

3.1

Invoermodule
De doelmatigheidstoets BGW I+ is alleen een goed ondersteuningsinstrument
als de gegevens voorafgaand aan de invoer zijn beoordeeld en volledig en
correct zijn bevonden. De onderzoeksresultaten dienen een goed beeld te
geven van de bodemkwaliteit op de betreffende locatie. Indien er twijfels
bestaan over de representativiteit van de onderzoeksgegevens, kan er
bijvoorbeeld voor gekozen worden een mengmonster separaat te analyseren of
nieuwe monsters te analyseren. Deze aanbeveling kan in een vooradvies
worden verwerkt naar degene die het bodemonderzoek laat beoordelen.
De doelmatigheidstoets BGW I+ komt niet in de plaats van de beoordeling van
een bodemonderzoek.
De invoermodule bestaat uit de drie tabbladen: analyseresultaten 1, 2 en 3.
Per tabblad dienen de analysegegevens van 1 relevante bodemlaag in het
BLAUWE VAK ingevoerd te worden. In totaal kunnen voor de
doelmatigheidstoets 3 bodemlagen in ogenschouw worden genomen. In
tabblad analyseresultaten 1 moeten de resultaten van de bovenste bodemlaag
(aan maaiveld) ingevuld worden. In tabblad analyseresultaten 2 de hieronder
liggende laag, enz. Het invullen van alle tabbladen: analyseresultaten 1, 2 en
3 is niet noodzakelijk.
LET OP:
Bij het niet invullen van alle drie de tabbladen: analyseresultaten 1, 2 en 3 is
het raadzaam te controleren of bij de niet ingevulde tabbladen
analyseresultaten 1, 2 en 3 (=bodemlagen) de laagdikte op 0 staat. Is dit niet
het geval, deze handmatig op nul zetten door het invullen van de diepte van
de onderzijde van de diepste verontreinigde laag.
Uitgaande van de doelstelling van de toets dienen alleen de gegevens
ingevoerd te worden boven de streefwaarde. Als de gehalten onder de
streefwaarde liggen, hoeven deze niet te worden ingevuld. Naast de
analyseresultaten (inclusief humus en lutum) moet ook diepte (m –mv.) van
de onderzijde van de betreffende laag op deze tabbladen worden ingevuld. Op
grond van de ingevoerde analyseresultaten op monsterniveau worden per laag
en per stof de gemiddelde gehalten berekend. De gemiddelde gehalten zijn de
basis voor het bepalen van de gemiddelde gewogen gehalten in de leeflaag.
Deze gewogen gehalten in de leeflaag worden weergegeven op tabblad:
doelmatigheidstoets, tabel: gewogen gehalten in te toetsen laag.
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Om inzicht te geven in de relevantie van de ingevoerde gegevens wordt in de
invoermodule op monster- en laagniveau gecontroleerd of de
ingevoerde/gemiddelde gehalten liggen:
- onder de BGW I, dat resulteert in een normale weergave van het gehalte;
- tussen de BGW I en de BGW I+, dat resulteert in een vette weergave van
het gehalte;
- boven de BGW I+, dat resulteert in een rode weergave van het gehalte.
Een voorbeeld van deze weergave is weergegeven in figuur 1.
Figuur 1: Overzicht tabblad analyseresultaten laag 1

Onderzijde laagdikte

Conclusie per laag

Conclusies per bodemlaag:
- Indien alle ingevoerde gehalten en de berekende gemiddelde gehalten lager
zijn dan de BGW I is het uitvoeren van de toets niet zinvol, aangezien het
uitvoeren van sanerende maatregelen niet noodzakelijk is. In deze situatie
wordt in de kop van het betreffende tabblad (analyseresultaten 1,2 en 3)
de opmerking ’Saneren niet zinvol, gehalten in laag < BGW I’ weergegeven. De
doelmatigheidstoets BGW I+ is voor de laag als geheel niet van toepassing.
- In de onderstaande situaties dient kritisch gekeken te worden naar de
indeling van de deelgebieden. De analyseresultaten zouden mogelijk tot
een andere gebiedsindeling moeten leiden. De opmerking ‘Let op
deelgebieden, een of meer gehalte(n) in de laag overschrijden de BGW-I+’ wordt
in de volgende twee situaties in de kop van het betreffende tabblad
(analyseresultaten 1,2 en 3) weergegeven (zie figuur 1).
o
In de bodemlaag zijn in één of meer monsters gehalten aanwezig die
de BGW I+ overschrijden maar het gemiddelde gehalte in de
bodemlaag is lager dan de BGW I+.
LET OP
Als er geen alternatieve gebiedsindeling mogelijk is, wordt de
concentratie in de gehele laag als < BGW I+ beschouwd en is de toets
van toepassing op deze laag.
o

Het gemiddelde gehalte van een of meer stoffen in de bodemlaag
overschrijdt BGW I+ en de individuele gehalten zijn deels lager dan
de BGW I+.
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LET OP
Indien geen alternatieve gebiedsindeling mogelijk is, dienen
sanerende maatregelen getroffen te worden. De doelmatigheidstoets
BGW I+ is in dit geval niet van toepassing op deze laag. De gebruiker
dient in dat geval de laaggegevens zelf te verwijderen uit de
invoermodule.
Indien in één of meer monsters binnen een bodemlaag de gehalten de
BGW I niet overschrijden terwijl in andere monsters de BGW I wel wordt
overschreden (echter gehalten < BGW I+) en het gemiddelde gehalte van
de gehele bodemlaag lager ligt dan de BGW I+, dient eveneens kritisch
gekeken te worden naar de indeling in deelgebieden. Dit geldt zowel voor
op monsterniveau (horizontaal) als stofniveau (verticaal). In deze situatie
wordt in de kop van het betreffende tabblad de opmerking ‘Let op
deelgebieden, een of meer monster(s)/gehalte(n) in de laag < BGW I’
weergegeven.
In een aantal situaties is zowel de opmerking ‘Let op deelgebieden, een of
meer monster(s)/gehalte(n) in de laag < BGW I’ als ‘Let op deelgebieden, een of
meer gehalte(n) in de laag overschrijden de BGW-I+’ van toepassing.
Aangezien de consequenties van de aanwezigheid van een of meer
monsters met gehalten boven de BGW I+ het grootst zijn, namelijk
mogelijk treffen van sanerende maatregelen, is er voor gekozen in deze
situatie de opmerking: 'Let op deelgebieden, een of meer gehalte(n) in de laag
overschrijden de BGW-I+’ te tonen.
-

3.2

Indien in een laag in alle ingevoerde monsters voor één of meer stoffen de
BGW I+ wordt overschreden is het uitvoeren van de doelmatigheidstoets
BGW I+ niet zinvol, aangezien sanerende maatregelen noodzakelijk zijn. In
deze situatie wordt in de kop van het betreffende tabblad
(analyseresultaten 1,2 en 3) de opmerking ‘Saneren noodzakelijk, gehalten in
laag > BGW I+’ weergegeven. De doelmatigheidstoets BGW I+ is niet van
toepassing op deze laag.

Toetsingsmodule
De toetsingsmodule bestaat uit het tabblad: doelmatigheidstoets. Uitgaande
van de ingevoerde analyseresultaten wordt in de toetsingsmodule het
rendement berekend op grond van de risico- en vrachtreductie en de
saneringskosten (zie hoofdstuk 2). Op basis van het rendement wordt de
doelmatigheid van een sanering van de leeflaag bepaald.
Om deze berekening uit te voeren moet in de tabel: locatiegegevens de
gewenste leeflaagdikte (m) en de oppervlakte van het eventueel te saneren
terrein (m2) worden ingevuld. In de situatie dat op grond van de
analyseresultaten of het toepassen van verschillende leeflaagdikten,
verschillende deelgebieden zijn te onderscheiden, moet het te beschouwen
gebied worden opgedeeld in meerdere deelgebieden en moet per deelgebied de
doelmatigheidstoets BGW I+ worden uitgevoerd.
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Toetsing ingevoerde gegevens
Voorafgaand aan de uitvoering van de berekening van het rendement wordt
op basis van de gemiddelde gehalten per gedefinieerde bodemlaag (berekend
in de tabbladen: analyseresultaten 1, 2 en 3) getoetst of de kwaliteit van de
betreffende laag voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen voor de
doelmatigheidstoets BGW I+ en of de laag behoort tot de leeflaag
(werkingsgebied van de toets). De resultaten van deze toetsing staan vermeld
in de tabel: locatiegegevens onder de kop: toets van toepassing.
De toetsing kan per laag resulteren in de mededeling (zie figuur 2):
- Van toepassing
In dat geval maakt de laag deel uit van de leeflaag en liggen de gemiddelde
gehalten in de betreffende bodemlaag tussen de BGW I en de BGWI+. De
toets is op deze laag van toepassing.
-

Niet van toepassing, saneren niet nodig (gem gehalte < BGW I)
In dat geval maakt de laag deel uit van de leeflaag en liggen de gemiddelde
gehalten in de betreffende bodemlaag onder de BGW I. De
doelmatigheidstoets BGW I+ is op deze laag niet van toepassing. Deze laag
wordt in de toets buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van het
rendement.
LET OP:
Aangezien in deze situatie geen sanerende maatregelen noodzakelijk zijn,
is het beter deze laag te verwijderen uit de tabbladen: analyseresultaten 1,
2 of 3.

-

Niet van toepassing, saneren noodzakelijk (gem gehalte > BGW-I+)
In dat geval maakt de laag deel uit van de leeflaag en liggen de gemiddelde
gehalten in de betreffende bodemlaag boven de BGW I+. De
doelmatigheidstoets BGW I+ is op deze laag niet van toepassing. Deze laag
wordt in de toets buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van het
rendement.
LET OP:
In deze situatie zijn sanerende maatregelen voor de betreffende laag
verplicht, waarbij de BGW I als terugsaneerwaarde gehanteerd moet
worden.

-

N.v.t.
In dat geval behoort de gehele betreffende laag niet tot de leeflaag en is de
doelmatigheidstoets BGW I+ op deze laag niet van toepassing.
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Figuur 2: Tabblad doelmatigheidstoets, controle en berekening
invoergegevens voor berekening doelmatigheid
Oppervlakte deelgebied

Dikte leeflaag

Toetsing per laag

Gemiddelde gehalten per laag

Bepalen gewogen gemiddelde van de leeflaag (zie § 2.2)
Uitgaande van de gemiddelde gehalten van de voor de doelmatigheidstoets
relevante lagen, worden op basis van de gekozen leeflaagdikte de gewogen
gehalten binnen de leeflaag berekend. De weging van de gehalten per laag
vindt plaats op basis van de volgende formule:
Gewogen gehalte leeflaag =
((dikte laag1/dikte leeflaag) * conc. laag1) +((dikte laag2/dikte leeflaag) * conc.
laag2) etc
De gewogen gehalten van de leeflaag worden weergegeven in tabel: gewogen
gehalte in te toetsen laag (zie figuur 2).
Aanpassing BGW I+
In de doelmatigheidstoets BGW I+ kunnen de blootstellingsroutes, en
daarmee de BGW I+, worden aangepast aan de specifieke (toekomstige)
bodemgebruiksvorm van de locatie. Hiervoor kunnen in tabblad:
doelmatigheidstoets, tabel: gewenste gebruiksvormen keuzes gemaakt worden
uit een aantal standaard blootstellingsroutes (zie figuur 3).
Bij de keuze: ja is de betreffende blootstellingsroute van toepassing.
Bij de keuze: nee is de betreffende blootstellingsroute niet van toepassing.
De standaard ingestelde keuzes zijn gebaseerd op de RIVM-systematiek voor
het bepalen van de BGW’s zoals vermeld in Van Trechter naar Zeef (RIVM,
1999).
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Deze BGW I+ gaat er vanuit dat bij de bodemgebruiksvorm ‘wonen met tuin’
in de praktijk in de meeste gevallen maximaal 10% van de gewasconsumptie
afkomstig is uit de eigen tuin én dat er geen productiegewassen en veevoeder
in de tuin worden geteeld én geen landbouwhuisdieren aanwezig zijn.
De overige gewenste gebruiksvormen zijn bij de bodemgebruiksvorm ‘Wonen
en intensief gebruikt (openbaar) groen’ gelijk voor zowel de BGW I als de
BGWI+.
LET OP
Om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om af te wijken van de
standaardinstellingen bestaat voor de relevante blootstellingroutes
gewasconsumptie uit eigen tuin, aanwezigheid landbouwhuisdieren en telen
landbouwproducten (BLAUWE VAKKEN) de mogelijkheid om af te wijken van
de standaardinstellingen door ‘ja’ of ‘nee’ te kiezen.
Figuur 3. Overzicht keuze gewenste gebruiksvormen voor bepaling
BGW I+

Gewenste gebruiksvormen voor
bepaling BGW-I+

Op basis van de gemaakte keuze worden de BGW I+-waarden voor
de standaard bodem berekend in het tabblad: BGW-I+. Deze BGW I+-waarden
worden vervolgens gecorrigeerd voor het gewogen humus- en lutumgehalte in
de leeflaag en weergegeven in tabblad doelmatigheidstoets, tabel: Normen en
toetsingswaarden.
Kosten sanering leeflaag
De berekening van de kosten gaat uit van de standaardsituatie waarbij:
• alle te ontgraven grond verontreinigd is en derhalve wordt afgevoerd en
gereinigd;
• het gehele ontgravingsvak wordt aangevuld met schone grond;
• de 'overige kosten' alleen voor de sanering worden gemaakt.
Een uitgebreide beschrijving van de bepaling van de kosten voor de sanering
van de leeflaag is weergegeven in paragraaf 2.5.
In de tabel: Kosten sanering leeflaag is het mogelijk bij het onderdeel
Verwerkingskosten, optie Meerdere partijen? een keuze te maken tussen het
vrijkomen van een grondstroom met dezelfde kwaliteit of meerdere
grondstromen met een verschillende kwaliteit.
Aangezien de doelmatigheidstoets BGW I+ alleen geldt voor grond met
gehalten tussen de BGW I en de BGW I+ bestaat de vrijkomende grond in de
standaardsituatie alleen uit categorie-1 grond. Bij de standaardinstelling is
daarom gekozen voor de optie ‘nee’ (0 invullen, zie figuur 4).
Bij deze standaardinstelling met alleen categorie-1 grond worden de kosten
van de sanering verder uitgerekend.
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Figuur 4. Kostenberekening leeflaagvariant voor standaardsituatie

Alles categorie-I grond

Standaard
eenheidsprijzen

Eventuele correctie
op basisbedrag

Bij een niet standaardsituatie komen meerder grondstromen vrij. Dit is
bijvoorbeeld het geval als een schone toplaag (gehalten < BGW I) op een
verontreinigde laag wordt aangetroffen. In deze situatie hoeft niet alle te
ontgraven grond verwerkt te worden, maar kan op de locatie opzij worden
gezet en na de sanering worden hergebruikt op de locatie. Er dient dan bij de
optie meerdere partijen? gekozen te worden voor de optie ‘ja’ (1 invullen, zie
figuur 5) en bij het invulveld: Hoeveelheid Cat-1 de hoeveelheid categorie-1
grond ingevuld te worden (BLAUW VAK). De hoeveelheid < BGW I wordt zelf
uitgerekend.
In de verdere kostencalculatie wordt er vanuit gegaan dat de grond met een
kwaliteit < BGW I op de locatie wordt hergebruikt en dat alleen voor de
afgevoerde categorie-1 grond aanvulgrond van buiten de locatie aangevoerd
moet worden (aangeduid als: te leveren grond).
De gehanteerde eenheidsprijzen zijn gebaseerd op het prijspeil 2006. Indien
grote veranderingen optreden wordt aangeraden de eenheidsprijzen aan te
passen aan het op dat moment geldende prijspeil. De prijs voor de
verwerkingskosten van de grond bij hergebruik van locatie is gebaseerd op het
opnemen, aanbrengen en verdichten van de eerder ontgraven grond.
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Figuur 5. Kostenberekening leeflaagvariant voor niet-standaardsituatie

Ingevoerde hoeveelheid cat-1 grond

Hoeveelheid op locatie
her te gebruiken grond

De hoogte van de Overige kosten is in de standaardsituatie gebaseerd op 10%
van berekende de kosten voor het ontgraven, verwerken en aanvullen van de
verwijderde grond (uitgaande van de aanwezigheid van categorie-1 grond).
Indien reeds voor andere doeleinden, zoals het ontgraven van de bouwput,
materiaal/materieel op de locatie aanwezig is, kan sprake zijn van minder
algemene kosten dan de standaard 10% van de kosten voor ontgraven,
verwerken en aanvullen van de verwijderde grond (met een minimum van €
500). Deze situatie geldt met name bij verontreinigingen met een kleine
omvang.
Bij afwijkende situatie kunnen de meer- of minderkosten voor het onderdeel
Overige kosten gecorrigeerd worden door het invullen van het onderdeel:
correctie op basisbedrag.
Bij de berekening van de kosten is er vanuit gegaan dat het terrein onverhard
is. Indien voorafgaand aan de sanering verhardingen en/of gebouwen moeten
worden verwijderd, dienen de hiermee gemoeide kosten niet meegerekend te
worden.
Rendement en doelmatigheid
Het rendement (= maat voor doelmatigheid) wordt bepaald door de
vrachtreductie (uitgerekend in tabblad: vrachtreductie), risicoreductie
(uitgerekend in tabblad: risicoreductie), saneringskosten en de wegingsfactor
(voor een uitgebreide beschrijving zie paragraaf 2.6).
De wegingsfactor is bij de doelmatigheidstoets BGW I+ vastgesteld op 4,5.
De vertaling is weergegeven op het tabblad: doelmatigheidstoets, tabel: Advies
doelmatigheidstoets. (zie figuur 6). In deze tabel worden ook de conclusies
weergegeven die op basis van de ingevoerde analysegegevens per ingevoerde
bodemlaag zijn getrokken.
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Figuur 6. Advies doelmatigheidstoets

Berekening
rendement

saneringsvariant

3.3

Conclusies en adviezen
per laag

Ondersteuningsmodule
De
-

ondersteuningsmodule bestaat uit de tabbladen:
BGW-I+
Berekening risicoreductie
Berekening vrachtreductie

In deze tabbladen worden berekeningen uitgevoerd ter ondersteuning van de
bepaling van het rendement. In het tabblad: Berekening risicoreductie wordt
de risicoreductie uitgerekend. Het tabblad: Berekening vrachtreductie draagt
zorg voor berekening van de vrachtreductie.
In het tabblad: BGW-I+ wordt aan de hand van de gekozen
blootstellingsroutes de BGW I+ berekend voor de standaardbodem. Deze
berekening is (tezamen met de correctie van de BGW-I+ voor humus en
lutum) bepalend voor het bereik van de doelmatigheidstoets. Immers voor
(leef)lagen met gehalten boven de BGW I+ is de doelmatigheidstoets BGW I+
niet van toepassing.
De invoergegevens voor de tabbladen van de ondersteuningsmodule worden
ingevoerd via het tabblad: doelmatigheidstoets. De resultaten van de
berekeningen worden vervolgens ook weer weergegeven op het tabblad:
doelmatigheidstoets.
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