
Verspreiden van bagger

Droge voeten, schoon water

Voor bagger die vrijkomt bij on-

derhoudswerkzaamheden geldt de 

wettelijke ontvangstplicht. Dat wil 

zeggen dat de eigenaar en/of de 

gebruiker van een perceel dat aan 

een watergang grenst, verplicht is 

om de bagger uit die watergang op 

zijn land te ontvangen.
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particulier eigendom, tenzij de eigenaar aangeeft de bagger toch 
te willen ontvangen. 

Mag ik ook meer bagger ontvangen?
Ja, als het perceel niet volledig bedekt is met een laag van 25 cm, 
mag een landeigenaar / gebruiker meer dan de verplichte hoeveel-
heid bagger ontvangen. Dit mag zolang er sprake is van:
een perceel dat aan de te baggeren watergang grenst;
de vrijkomende bagger voldoet aan de kwaliteitseisen voor 
verspreiden.
Ook kan bagger van elders worden toegepast als deze schoner is 
dan de ontvangende bodem en voldoet aan de functie van het ter-
rein (agrarisch/recreatief, wonen of industrie). Hiervoor is een toet-
sing nodig. De eigenaar en/of gebruiker heeft in alle gevallen recht 
op een vergoeding die wordt berekend op basis van het gebruikte 
perceeloppervlak.

Ontvangstvergoeding
De ontvangstvergoeding is gebaseerd op gewasschade, structuur-
schade aan de bodem zoals verdichting, verwerkingskosten (bij-
voorbeeld egaliseren na indroging, inzaaien en nazorg) en vergoe-
ding mestwetgeving (indien van toepassing). De hoogte van de 
vergoeding hangt af van het type landgebruik:
• grasland (weidegrond)
• bouwland (alle andere landbouwgronden) 
• overig 
De ontvangstvergoeding is ter compensatie van tijdelijke schade en 
is daarom niet BTW-plichtig.

Tabel 1: Vergoedingsposten en landgebruik

* Op bouwlandpercelen die bepaalde tijd braak liggen, kan bagger 

in de bewerkingscyclus worden verspreid en verwerkt. Dan is er geen 

sprake van gewasschade.

Hoe wordt de vergoeding berekend?
In tabel 2 hieronder zijn de vergoedingen per m2 en per type grond-
gebruik weergegeven. 
De maximale laagdikte van natte bagger op het land is 25 cm. Voor 
1 m3 bagger is dus 4 m2 land nodig. Uit peilingen weet Rijnland 
hoeveel bagger er uit de watergang komt. Over de lengte waarover 
het perceel aan de watergang grenst wordt de benodigde strook 
land berekend (zie tabel 3). 

grasland bouwland overig

gewasschade ja nee/mits* nee

structuurschade ja ja ja

verwerkingskosten ja ja ja

mestwetgeving ja ja nee

Ontvangstplicht
De ontvangstplicht geldt voor bagger die: 
• vrijkomt bij regulier onderhoud van de aangrenzende water-
gang, dat door of in opdracht van het hoogheemraadschap van 
Rijnland wordt uitgevoerd (het op onderhoudsdiepte brengen van 
de watergang);
•  voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor verspreiding. 
In de periode 2010 tot 2020 wordt er in Rijnland op grote schaal 
gebaggerd. Voor de vrijkomende bagger geldt de ontvangstplicht. 
De algemene vergadering van het hoogheemraadschap heeft be-
sloten om in deze periode een ontvangstvergoeding uit te keren. 
Het betreft een vergoeding om schade ten gevolge van het ver-
spreiden van bagger te compenseren. Dit geldt alleen voor par-
ticuliere perceeleigenaren waar daadwerkelijk bagger op het land 
wordt  verspreid.

Wanneer maakt Rijnland gebruik van de ontvangstplicht?
De ontvangstplicht geldt voor percelen die:  
•  grenzen aan de te baggeren watergang;
•  waar voldoende geschikte ruimte beschikbaar is;
•  inclusief percelen die van de watergang gescheiden worden door       
   een weg, pad of ander obstakel; 
•  ook voor percelen waarvoor subsidies zijn toegekend voor (agrarisch)   
   natuur of landschapsbeheer. 
(Soms is een ontheffing nodig om te mogen verspreiden.) 

Wanneer is er sprake van voldoende geschikte ruimte? 
De strook langs de watergang moet breed genoeg zijn om de vrij-
komende bagger uit de aangrenzende watergang te ontvangen. 
Rijnland gaat er van uit dat de laag natte bagger op het land maxi-
maal 25 cm dik mag zijn. Als er meer bagger vrijkomt dan met een 
laagdikte van 25 cm op de beschikbare ruimte verspreid kan wor-
den, zal de resterende bagger, binnen de wettelijke mogelijkheden, 
naar een locatie in de buurt worden verplaatst. Als dit niet lukt dan 
wordt de bagger afgevoerd. 

Tegen ontvangstplichtige landeigenaren/gebruikers die de bagger
wel kunnen ontvangen maar die niet willen meewerken, kunnen
gerechtelijke stappen worden ondernomen door de afdeling 
Handhaving van Rijnland.

Wordt altijd aan de ontvangstplicht vastgehouden?
Nee. Er zijn situaties waarin het gunstig is om de ontvangstplicht 
maar gedeeltelijk of helemaal niet op te leggen. Bijvoorbeeld als 
het goedkoper of handiger is om vanaf één kant te werken. Dit kan 
alleen als de ontvanger vrijwillig bereid is om meer bagger (en dus 
een hogere vergoeding) te ontvangen dan waartoe hij verplicht is. 
Afstemming tussen landeigenaren langs dezelfde watergang wordt 
op prijs gesteld; ‘overhevelen’ van bagger langs dezelfde watergang 
is toegestaan. 
Plaatsen met fysieke belemmeringen zoals siertuinen, wegverhar-
ding of bebouwing zijn niet geschikt voor verspreiden. Ook in ste-
delijk gebied ziet Rijnland af van het verspreiden van bagger op 
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Landeigenaar of landgebruiker? 
Uitgangspunt is dat slechts één partij een vergoeding krijgt. Dit 
zijn: 
• perceeleigenaren die ook gebruiker zijn; Rijnland sluit een  
 overeenkomst met de eigenaar/gebruiker.
• perceelgebruikers, die geen eigenaar zijn, maar een betalende
 pachter of huurder van het land zijn; Rijnland sluit een over 
 eenkomst af met de perceelgebruiker en de perceeleigenaar.
Wanneer een gebruiker alleen een gebruikersverklaring heeft (bij-
voorbeeld voor het uitrijden van mest) wordt in de overeenkomst 
opgenomen welke partij (eigenaar of niet betalende gebruiker) de 
vergoeding krijgt, of een eventuele verdeling onderling.

Hoe werkt het in praktijk?
In grote lijnen ziet de procedure er als volgt uit. In het bijge-
voegde schema staan de taken en verantwoordelijkheden precies 
uitgewerkt.

Fase 1: afsluiten overeenkomst
Om in aanmerking voor de vergoeding te komen moeten perceel-
eigenaren of -gebruikers een eenvoudige overeenkomst met 
Rijnland afsluiten. Hierin zijn naast de uit te keren vergoeding ook 
aanvullende voorwaarden voor de verspreiding van bagger vastge-
legd (zie bijgevoegd schema). 

Fase 2: voorbereiding
De aannemer, Rijnland en de grondgebruiker leggen voorafgaand 
aan de uitvoering de nulsituatie vast op een tekening. De gebruiker 
wijst, onder andere, paden, toegangen en greppels aan. De teke-
ning is onderdeel van de overeenkomst. 

Fase 3: uitvoering
De bagger wordt verspreid op het op de tekening aangegeven op-
pervlak, waarbij paden, greppels en toegangen worden vrijgehou-
den. Na indroging zal, zo nodig, de aannemer de bagger uitvlakken 
en aanwezig grof puin en afval verwijderen.
De aannemer is vrij om de wijze van uitvoeren van het werk te 
kiezen.

Fase 4: oplevering
Uit de gegevens van de inpeiling vlak vóór en uitpeiling vlak na 
het baggerwerk wordt exact bepaald hoeveel bagger op het land 
is verspreid. Als de werkelijke hoeveelheid bagger tot een grotere 
strookbreedte heeft geleid dan overeengekomen, wordt de vergoe-
ding aangepast. Rijnland zorgt voor betaling van de vergoeding; er 
hoeft geen factuur te worden verstuurd. 
De contactpersoon van Rijnland komt langs voor het opstellen van 
een proces verbaal van oplevering, waarin de landgebruiker ver-
klaart dat aan alle voorwaarden uit de overeenkomst is voldaan. 
Eventueel is hier een lijst met herstelpunten aan toegevoegd, welke 
de oplevering van het perceel niet in de weg staan, en die uiterlijk 
drie weken na ondertekening van het proces verbaal zullen worden 
hersteld.

Tabel 2: Te hanteren tarieven voor ontvangstvergoeding

*Een vergoeding voor gewasschade wordt alleen uitgekeerd bij daad-

werkelijke schade. Bij onduidelijkheid over de toepassing van de rege-

ling laat Rijnland zich zo nodig bijstaan door een extern deskundige.

Tabel 3: Hoeveelheid bagger en vergoeding

Uit tabel 3 blijkt dat zowel bij geringe hoeveelheden als bij zeer 
grote hoeveelheden de hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd 
op het exacte aantal benodigde m2. In alle andere gevallen wordt 
een vast aantal  m2 uitgekeerd per klasse, ook wel staffel genaamd.

staffel hoeveelheid bagger 

(per meter watergang)

benodigde strook vergoeding (per 

meter watergang)

1 0 - 0,5 m3 smaller dan 2 mtr benodigde aantal m2

2 0,5 -1,25 m3 2 - 5 mtr 5 m2

3 1,25 - 2,50 m3 5 - 10 mtr 10 m2

4 2,50 - 5 m3 10 - 20 mtr 20 m2

5 meer dan 5 m3 breder dan 20 mtr benodigde aantal m2

Rekenvoorbeeld:
Lengte perceel langs watergang: 500 mtr. 

Landgebruik: bollenland (=bouwland). 

Hoeveelheid te verspreiden bagger: 675m3.  

Benodigde breedte: 675 m3/ 0,25m (laagdikte) /500m (oeverlengte) = 

5,4 mtr. Dit valt in de breedtestaffel tot 10 mtr. Vergoeding: e 0,31 

(bouwland) x 10 (staffel) = e 3,10 per strekkende meter oever. 

De totale vergoeding bedraagt e 3,10 x 500mtr = e 1.550,--

type vergoeding grasland (e/m2) bouwland (em2) overig (e/m2)

gewasschade e 0,24  --*,  --

structuurschade e 0,07 e 0,07 e 0,07

verwerkingskosten e 0,12 e 0,12 e 0,12

mestwetgeving e 0,12 e 0,12   --

Totaal e 0,55 e 0,31 e 0,19
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Heeft de ontvanger van de bagger iets te kiezen?
N.B: Onderstaande geldt voor landeigenaren / -gebruikers die het 
baggeren aan Rijnland overlaten. Degenen die meedoen aan het 
“Kwekers baggeren voor Rijnland” (KBVR) programma huren zelf 
een aannemer in en werken dus onder andere voorwaarden (zie 
brochure KBVR).
• Naast de genoemde standaard werkzaamheden kan de ont-
vanger kiezen uit een aantal manieren van werken:
• Frezen voorafgaand aan het verspreiden;
• Toplaag (van circa 30 cm) “aan de kant” zetten;
• Bagger over een groter oppervlak verspreiden (indien hier-
voor geen inzet van aanvullend materieel nodig is en niet in com-
binatie met frezen en toplaag verwijderen);
• Bagger over een kleiner oppervlakte aanbrengen in de maxi-
male laagdikte van 25 cm.
• Bij onvoldoende ruimte: het in overleg niet direct langs de 
watergang verspreiden van de bagger (maar wel op een aan de 
watergang grenzend perceel). 

Bij weilanden waarin dieren aanwezig zijn:
• Plaatsen van een hekwerk tijdens indrogen; 
• Tijdelijke drinkwatervoorziening / doorgang naar de water 
 kant voor het vee;
Voor verdere wensen over de uitvoering van het werk geldt dat dit 
mogelijk is zolang: 
• deze maatwerkafspraken niet leiden tot een toename in de  
 uitvoeringskosten, 
• deze zijn toegestaan binnen de kaders van het Besluit  
 bodemkwaliteit. 

Deze afspraken moeten dan worden opgenomen in de af te sluiten 
overeenkomst. Het is de ontvanger wel toegestaan om aanvullende 
afspraken met de aannemer te maken. De kosten hiervan zijn voor 
de eigenaar / gebruiker van het betreffende perceel. In het con-
tract met de aannemer moet dit duidelijk zijn vastgelegd.
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Contact en informatie
Hoogheemraadschap van Rijnland, 
Postbus 156, 
2300 AD Leiden
Telefoon: 071 – 306 3777
http://www.rijnland.net/werkzaamheden/baggeren

Namen en contactgegevens van de contactpersonen met 
wie u direct te maken heeft staan genoemd op de door u 
te tekenen overeenkomst.


