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Algemene regels voor activiteiten in de bovengrond

• Waarom (algemene) regels en wanneer (de)centraal?

• Drie activiteiten:
• Graven in (verontreinigde) grond
• Geschikt maken bodemkwaliteit
• Toepassen grond, baggerspecie en bouwstoffen

• Vergelijking: nu en straks

• Work in progess: Wat nog te doen?

Waarom (algemene) rijksregels?

• Uitgangspunt Omgevingswet: decentraal tenzij…
• Drie redenen waarom algemene rijksregels:

• Europese verplichtingen
• Nationaal belang
• Gelijk beschermingsniveau en gelijk speelveld

• Verschillende mogelijkheden:
• Algemene rijksregels in Besluit activiteiten leefomgeving (BAL)
• Rijk stelt instructieregels in Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
• Vrijlaten aan decentrale overheden

• Signaal uit de (bodem)uitvoeringspraktijk: behoefte aan algemene
rijksregels voor activiteiten graven, toepassen en saneren met
mogelijkheden voor decentraal maatwerk (binnen bandbreedte)
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Graven in (verontreinigde) grond

• Waarom regels:
Beheersen historische verontreinigingen en bescherming van de bodem
(voorkomen ongewenste verspreiding, waardevermindering en functieverlies)

• Algemene rijksregels (gelijk speelveld en beschermingsniveau) met
(beperkte) mogelijkheden voor maatwerkregels in het omgevingsplan

• NIBM: ondergrens o.b.v. volume en norm definiëren, daaronder geen/minder
(rijks)regels nodig

• Algemene rijksregels: voortborduren op én verruimen van BUS/RUS (TU):
• vooronderzoek en indien nodig bodemonderzoek (o.b.v. NEN-documenten

en BRL’s van SIKB); hergebruik informatie belangrijker
• zorgvuldig graven
• Informatie / meldingsplicht
• erkenningsplicht uitvoering sanering en milieukundige begeleiding

1. Is het
initiatief een
ontwikkeling?

2. Is het een
initiatief van enige
omvang (NIBM)?

3. Is de locatie
verdacht op

verontreiniging?

4. Is er een
geldige
BKK?

Basisregels voor graven
Basisklasse voor ARBO (afstemmen met SZW)
Vrijkomende grond à Grondbank BRL9335

NEE NEE NEE NEE

Basisregels voor graven
Klasse voor ARBO op basis van BKK
Vrijkomende grond à Hergebruik met BKK à
ZIE BLAD 3

JA

Basisregels voor graven
Klasse ARBO op basis van historie a-la calamiteit
(afstemmen met SZW)
Vrijkomende grond à Grondreiniger BRL7500

JA

4. Is er een
geldige
BKK?

NEEJA

JA NEE

JA Basisregels voor graven
Basisklasse voor ARBO op basis van BKK
Vrijkomende grond à Hergebruik met BKK (*)
à ZIE BLAD 3

5. Voer een
bodemonderzoek

uit

6.
< VKW

7.  VKW
-

TW

8.  TW
-

MW

9.
>MW

Basisregels voor graven
Basisklasse voor ARBO op basis van onderzoek
Vrijkomende grond à Hergebruik (**) à ZIE
BLAD 3

Basisregels voor graven
ARBO-klasse op basis van onderzoek
Vrijkomende grond à Grondreiniger/stort (***)

Plusregels voor graven
ARBO-klasse op basis van onderzoek
Vrijkomende grond à Grondreiniger/stort (***)

Beheermaatregelen voorafgaand aan initiatief
Plusregels voor graven
ARBO-klasse op basis van onderzoek
Vrijkomende grond à Grondreiniger/stort (***)

GA NAAR
BLAD  -2-

JA

LEGENDA
1. Dit vraagt om een invullingvan zowel het begrip

initiatief als het begrip ontwikkeling (zie
notitie)

2. Dit vraagt om invullingvan het begrip niet in
betekenende mate (zie notitie)

3. Dit vraagt om de uitvoering van een
vooronderzoek (zie notitie voor specificatie)

4. Zie handleiding BKK’s (bestaand), de BKK zelf
wordt vastgelegd als onderdeel van
omgevingsplan

5. Dit vraagt om de uitvoering van een locatie
onderzoek (zie notitie voor specificatie).

6. VKW = voorkeurswaarde
7. TW= triggerwaarde (bijv. interventiewaarde)
8. MW = Maximale waarde
9. Overschrijding van de maximale waarde volgt

uit de berekening van sanscrit (RIVM)
(*) De gemeente kan in haar omgevingsplan

vastleggen dat in sommige gevallen naast de
BKK aanvullend onderzoek voor hergebruik
nodig is

(**) Voor het kunnen hergebruiken van de grond is
aanvullend een partijkeuring of certificaat BRL
9335 nodig

(***) Voor het storten is aanvullend een partijkeuring
+ verklaring van B+ nodig, voor reinigen
mogelijk een aanvullende keuring

NB: als een locatie na 1987 is verontreinigd kan los
van het initiatief de zorgplicht gelden en worden
gehandhaaft.

3. Is de locatie
verdacht op

verontreiniging?
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Geschikt maken van de
bodemkwaliteit
• Waarom regels:

• Meewegen bodemkwaliteit bij toedeling functies
• Beheren historische bodemverontreinigingen
• Bouwen met verblijfsfunctie: voorkomen risico’s

• (via instructieregels) in omgevingsplan:
• Bij bouwen met verblijfsfunctie toetsen aan de bodemkwaliteit en ook

buitenruimte meenemen
• Bij welke (andere) functiewijzigingen beoordeelt moet worden of de bodem

geschikt gemaakt moet worden
• Wanneer wel / geen onderzoek (kaart aandachtsgebieden)
• Decentrale triggerwaarde en terugsaneerwaarde
• Mogelijkheden voor maatwerkregels (afwijken van algemene rijksregels)

• Algemene rijksregels á la BUS:
• Standaard aanpakken (ontgraven of aanbrengen isolatielaag)
• melden, erkenningsplicht uitvoering en milieukundige begeleiding
• Informatieplicht (voorheen evaluatieverslag) en nazorg

1. VERVOLG BLAD 1:
Is het initiatief een

ontwikkeling?

3. Is de locatie
verdacht op

verontreiniging?

JA

4. Is er een
geldige
BKK?

5. Voer een
bodemonderzoek

uit

6.
< VKW

7.  VKW
-

TW

8.  TW
-

MW

9.
>MW

GEEN EISEN AAN DE ONTWIKKELING
Basisregels voor graven
Basisklasse voor ARBO op basis van onderzoek
Vrijkomende grond à Hergebruik (**) à ZIE
BLAD 3

GEEN EISEN AAN DE ONTWIKKELING
Basisregels voor graven
ARBO-klasse op basis van onderzoek
Vrijkomende grond à Grondreiniger/stort (***)

SANERINGSDOEL: VKW (****)
Plusregels voor graven
ARBO-klasse op basis van onderzoek
Vrijkomende grond à Grondreiniger/stort (***)

SANERINGDOEL: VKW (****)
Beheermaatregelen voorafgaand aan initiatief
Plusregels voor graven
ARBO-klasse op basis van onderzoek
Vrijkomende grond à Grondreiniger/stort (***)

GEEN EISEN AAN DE ONTWIKKELING
Basisregels voor graven
Basisklasse voor ARBO op basis van BKK
Vrijkomende grond à Hergebruik met BKK (*)
à ZIE BLAD 3

NEE JA

JA

JA

LEGENDA (AANVULLING)
(****)
• Het saneringsdoel ligt voor de bovengrond

standaard op de VKW maar kan door de
gemeente op een ander niveau worden
vastgelegd in het omgevingsplan.

• Het saneringsdoel geldt voor het bouwvlak
inclusief de buitenruimte, tot 10 meter uit
de gevel of een andere grens die in het
omgevingsplan wordt vastgelegd

• In geval van mobiele verontreiniging > TW
wordt de bronzone aangepakt door de
verontreiniging >TW tot 4 meter onder
maaiveld te verwijderen.

• In geval van mobiele verontreiniging
worden eventueel maatregelen genomen
om humane risico’s t.g.v. uitdamping en
permeatie waterleiding te voorkomen

• In geval van mobiele verontreiniging volgen
mogelijk aanvullende aanwijzingen
(gedoogplicht) uit omgevingsplan i.v.m.
grondwateropgave

NB: als een locatie na 1987 is verontreinigd
kan los van het initiatief de zorgplicht
gelden en worden gehandhaaft.
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Toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen
• Waarom regels:

balans tussen bescherming v.d. bodem en mogelijkheden voor hergebruik
(generieke ontheffing stortverbod grond, Kaderichtlijn Afvalstoffen)

• Beleidsneutraal overzetten regels uit Bbk naar algemene rijksregels:
• Onderscheid regels voor initiatiefnemer (algemene regels in het BAL) en

instructieregels overheden: wat opnemen in omgevingsplan (in Bkl)
• Aansluiten bij terminologie en instrumenten Omgevingswet
• Meenemen van de oogst uit het verbetertraject

• Verduidelijking van definities en toepassingskaders
• Aanpassingen tijdelijke opslag, verspreiden baggerspecie en inbouw

Circulaire diepe plassen
• Bouwstoffen: wel toepassingseisen; kwaliteitseisen bouwproducten (CPR)
• Kwalibo vooralsnog niet (blijft achter in Bbk), wel lijntjes opnieuw leggen!

1. VERVOLG BLAD 1 & 2:
Hergebruik van

vrijkomende grond

10. Is de beoogde
toepassing nuttig en
functioneel?

12. Is de kwaliteit van de
grond op de juiste
wijze vastgesteld?

13. Doe het juiste
onderzoek

14. Bepaal welke type
toetsingskader van
toepassing is A, B, C,
D of E

A. Toets aan norm
voor
verspreiden
baggerspecie
op land of in
zoet of in zout
water

B. Toets aan norm
voor toepassen op
de waterbodem
(AW2000, klasse A
en klasse B of een
lokale norm uit
omgevingsplan)

C. Toets aan
norm voor
diepe plassen

D. Toets aan norm
voor toepassen op
de landbodem
(natuur, wonen of
industrie of een
lokale norm uit
omgevingsplan

E. Toets aan norm
voor toepassen
in GBT
(industrie en
emissie-norm)

15. Voldoet de kwaliteit
aan de betreffende
norm?

NEE

JA
NEE

JA

NIEUWE POGING

NIEUWE POGING

11. Hergebruik is niet
toegestaan, zoek een
nieuwe toepassing

16. TOEPASSEN
TOEGESTAANJA

NEE

NEE

LEGENDA (AANVULLING)
10. Nuttig en functioneel is vastgelegd op niveau AMvB
11. De partij is mogelijk in een andere toepassing wel

herbruikbaar
12. Een verkennend bodemonderzoek of een

bodemkwaliteitskaart is in een aantal gevallen niet toereikend
als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de grond voor
hergebruik.

13. Het vereiste onderzoek volgt uit de AMvB en/of
omgevingsplan

14. Er zijn verschillende toetsingskaders die zijn vastgelegd op
AMvB niveau

15. Het toetsen aan de norm wordt ondersteund door
toetsprogramma’s

16. De toepassing mag
A. Er zijn 3 verschillende manieren van verspreiden van

baggerspecie, ieder met een eigen normstelsel op AMvB
niveau

B. Voor toepassen op de landbodem worden de normen op AMvB
niveau vastgelegd. Lokaal kan een andere toepassingsnorm in
het omgevingsplan worden vastgelegd.

C. Voor diepe plassen wordt het normenkader (herzien en) op
AMvB niveau vastgelegd. Lokaal kan een andere norm in het
omgevingsplan worden vastgelegd

D. De norm voor toepassing op de landbodem is een toets aan
de liggende bodemkwaliteit en de functie. De strengste geldt.
De normen worden op AMvB niveau vastgelegd. Lokaal kan
een andere norm in het omgevingsplan worden vastgelegd

E. Voor grootschalige toepassing geldt boven de
emissietoetswaarde dat tevens de emissie moet worden
getoets aan de emissiewaarde.
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Activiteiten in de bovengrond: nu en straks

31

Activiteit Huidige regelgeving Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet
Graven in
(verontreinigde) grond

Wbb (o.a. art 28),
BUS (TU)

• Geen of beperkte regels voor graven
beneden ondergrens (NIBM)

• Algemene rijksregels voor graven boven
ondergrens

• beperkt maatwerk in omgevingsplan
Geschikt maken
bodemkwaliteit
(saneren)

(bij bouwen)

Wbb (H4, par 3)
BUS, circulaire
bodemsanering

Woningwet, Wabo,
bouwverordening

• In Omgevingsplan bepaalt gemeente
wanneer de bodem geschikt gemaakt
moet worden (incl. normstelling) = ‘wat’

• Algemene rijksregels voor geschikt
maken (standaard aanpak) = ‘hoe’

• maatwerkregels in omgevingsplan
• maatwerkvoorschriften

Toepassen van grond,
bagger en bouwstoffen

Besluit bodemkwaliteit
gebiedspecifiek beleid
(nota bodembeheer)

• Algemene rijksregels
• Maatwerkregels omgevingsplan

• Waar en hoe vastleggen (AMvB, instructieregel, omgevingsplan, etc)

• Diverse uitwerkingspunten, bijvoorbeeld:
– Wanneer wel/niet de bodem geschikt maken (natuurlijk moment)
– Hoe omgaan met de buitenruimte bij bouwen
– Melding of informatieplicht
– Omschrijving onderzoeksverplichtingen irt decentraal afwijken
– Mogelijkheden voor maatwerkregels (decentraal aanpassen regels)
– Etc etc

Work in progress


