
 

 
 

 

 

 
 

Overzicht belangrijkste wijzigingen 
 
 

Behorende bij 
ontwerp-versie Protocol 6003 versie 6.0 
 

Van: Programmabureau SIKB  

Aan:  Iedereen die op de voorgestelde wijzigingen wil reageren 

 

 

Introductie Milieukundige begeleiding bij ingrepen in de waterbodem en waterbodemsaneringen 

Bij het uitvoeren van een ingreep in de waterbodem of een waterbodemsanering wordt in voorkomende gevallen milieukundige begeleiding toegepast. De 
milieukundige begeleiding bestaat uit activiteiten, monitoring en adviezen om bijvoorbeeld herverontreiniging van de waterbodem te voorkomen. Ook kan 
via de milieukundige begeleiding worden bepaald of de kwaliteitsdoelstelling van de ingreep of sanering gehaald is. Protocol 6003 beschrijft de eisen die 
aan de milieukundige begeleiding bij baggerwerken in de waterbodem gesteld worden. 
 
 
Protocol 6003 volledig herzien 
Protocol 6003 is nu volledig herzien en in ontwerp beschikbaar. Aanleiding voor de wijziging is de veranderde praktijk van integraal water(bodem)beheer. 
Vanuit het netwerk werden handvatten voor de daarbij behorende afwegingen en werkzaamheden gezocht. Daarnaast was er behoefte aan meer 
helderheid over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen aannemer en milieukundig begeleider en meer flexibiliteit bij de invulling van de milieukundige 
begeleiding. Het resultaat is een ontwerp-protocol met een risicogestuurde aanpak: de milieukundige begeleiding is afhankelijk van de context van en het 
type baggerwerk en de bijbehorende milieuhygiënische risico’s. Het takenpakket van de milieukundig begeleider ziet er in de beoogde nieuwe opzet dus 
anders uit op een baggerwerk met een sleephopperzuiger in een havengebied dan op een baggerwerk met een kraan in een regionaal, stilstaand water. 
 
 
Overzicht van belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vigerende versie 
Risicogestuurde invulling van MKB 
De taken van de milieukundig begeleider zijn in het nieuwe protocol direct afhankelijk van de milieuhygiënische risico’s van het werk. Deze risico’s (zowel 
de kans van optreden als het effect) zijn op hun beurt afhankelijk van het type baggerwerk: de doelstelling van het baggerwerk, de in te zetten 
baggertechniek en het type water. Bij de start van de milieukundige begeleiding vindt een risico-inventarisatie en -evaluatie plaats, als input voor de 
selectie en invulling van taken. 
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Introductie van het MKB-plan  
Ten opzichte van de vigerende versie ligt in het nieuwe protocol 6003 een zwaarder accent op de werkvoorbereiding. De certificaathouder stelt bij de 
start van de milieukundige begeleiding een MKB-plan op, waarin de selectie en invulling van taken binnen de milieukundige begeleiding worden 
beargumenteerd op basis van het type baggerwerk en daarmee het risicoprofiel. Met de komst van het MKB-plan vervalt het nu bestaande verificatieplan. 
Input voor het MKB-plan wordt beschikbaar gesteld door de opdrachtgever, initiatiefnemer en / of aannemer. Daarnaast is de invulling van het MKB-plan 
gebaseerd op de kennis, ervaring en expertise van de certificaathouder. Hierin heeft de certificaathouder vergeleken met de huidige situatie veel vrijheid. 
 
Basistaken en situationele taken  
Generieke, niet-situatie-afhankelijke risico’s vormen de aanleiding van een pakket aan basistaken (in het protocol aangeduid met BT) bij processturing en 
bij verificatie. Daarnaast beschrijft het protocol situationele taken (in het protocol aangeduid met ST). Of, en zo ja hoe, de situationele taken worden 
ingevuld is afhankelijk van de specifieke projectgebonden risico’s, die volgen uit een typering van het baggerwerk. 
 
Verplichte aanwezigheid van milieukundig begeleider  
De milieukundig begeleider is in het nieuwe protocol op het werk aanwezig op kritische momenten. Ter vergelijking: in de vigerende versie is de 
aanwezigheid direct gekoppeld aan de kritische werkzaamheden van de aannemer. Een voorbeeld: het scheiden van grondstromen van verschillende 
kwaliteit is een kritische werkzaamheid. In de praktijk leidt dit op met name de grotere baggerwerken tot continue aanwezigheidsplicht van de milieukundig 
begeleider, die in de praktijk echter vaak onvoldoende kan bijsturen. Met het nieuwe protocol ontstaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij 
het instellen van het baggermodel en daarnaast meer op afstand te sturen. 
 
Onderscheid tussen processturing en verificatie  
Evenals in de vigerende versie van protocol 6003 is per taak steeds helder of deze wordt uitgevoerd dan wel moet worden uitgevoerd onder de noemer 
processturing, verificatie of beide. Daarbij is in het nieuwe protocol expliciet aangegeven in welke situaties sprake is van een wettelijke erkenningsplicht 
voor ofwel alleen processturing ofwel processturing én verificatie. Het protocol is echter toepasbaar voor bijvoorbeeld verificatie op vrijwillige basis. Dit is 
bijvoorbeeld denkbaar bij kwaliteitsbaggeren: baggeren om de nutriëntenbelasting vanuit de waterbodem te verminderen en daarmee de kwaliteit van het 
watersysteem te verbeteren, zonder dat sprake is van interventiewaarde-overschrijding.  
 
Relatie met protocol 7003 en BRL 6000 
Protocol 7003 ‘Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’ is nauw verbonden met protocol 6003. Om aansluiting te 
waarborgen is dan ook een aantal wijzigingen in protocol 7003 noodzakelijk als gevolg van de beoogde wijziging van protocol 6003. De benodigde 
wijzigingen in protocol 7003 zijn in een ontwerp-wijzigingsblad weergegeven. Daarnaast is een ontwerp-wijzigingsblad bij BRL 6000 opgenomen; dit 
betreft aangepaste definities specifiek voor de waterbodem. In de vigerende versie van protocol 6003 stonden eigen definities; die zijn vervallen. 
 
De begeleidingscommissie stelt uw reactie op prijs 
Uw feedback op de nieuwe ontwerp-versie is welkom! De begeleidingscommissie zal uw reactie vervolgens meewegen in de definitieve versie. Op deze 
pagina vindt u de ontwerp-versie van protocol 6003, de bijbehorende wijzigingen in BRL 6000 en protocol 7003 en het formulier waarmee u uw reactie 
kunt indienen. Uw reactie op het ontwerp-protocol is welkom tot en met maandag 17 juni 2019. Wij willen u vragen uw reacties en eventuele vragen te 
sturen naar het SIKB-programmabureau via info@sikb.nl. 

https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-6000
https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/brl-6000
mailto:info@sikb.nl

