
 
Platform bodembeheer: “Mag dat met grondstromen?”-dag 
6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle 
 

Bijlage 2 Sessies 

Generiek of Gebiedsspecifiek beleid, Jos Mol, gemeente Enschede 

  

  

  



 

  

  

  



 

 

 

 
Waarheen met zoute baggerspecie, Lisette Grolle - provincie Groningen en Jeroen Lankveld - 
Royal Haskoning 

  

  



 

  

  

  



 

  

  

  



 

  

  

  



 

  
 
Van een visie op naar een gebeidsgericht hergebruik van baggerspecie, Ad Vermeulen - 
Waterschap Hollandse Delta en Rob Nieuwenhuis – Deltares/TNO 

  

  



 

  
 
Kansen voor grootschalige bodemtoepassing, Eddy Cardon - Zeeland Seaports en Tommy 
Bolleboom - Bodem+  

  

  



 

  

  

  



 

  

  

  



 

  

  
 
Goed gebruik van instrumenten, Michiel Gadella - Bodem+ en Ingeborg van Oorschot - Royal 
Haskoning 

  



 

  

  

  



 

  

  

  



 

  
 
Uw vraag centraal, Interactieve sessie, Marco Vergeer - Royal Haskoning en Arthur de Groof - 
SIKB 

Vraag Antwoord 
Ik heb een kolk in verontreinigd 
slib. Mag ik dat  ‘verondiepen’ met 
(schone) grond? 

Ja, je kunt dit uitleggen als een leeflaag (isolatiemaatregel). Zolang het een 
nuttige toepassing is mag je de grond toepassen. 

Uitzondering op melden 
toepassing is o.a. “op en nabij”. 
Wat kan daaronder worden 
verstaan? 

Het antwoord op deze vraag is terug te vinden in de Bsb-BUS tijdelijke 
uitplaatsing. 
 
Toevoeging vanuit Bodem+: 
Zie artikel 27 en 36 Bbk + de toelichting bij de ze artikelen: tijdelijke uitname / 
op of nabij: materiaal uitnemen en vervolgens zonder te zijn bewerkt, op of 
nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in dat werk 
(bouwstof) of toepassing (grond/bagger) toepassen.  
Met het oog op de controleerbaarheid moet de grond of baggerspecie wel in 
dezelfde toepassing (of bouwstof in hetzelfde werk) worden teruggebracht. 
Bij het terugbrengen van de grond of bagger is wel enige speelruimte. Indien 
sprake is van dezelfde toepassing en aan de andere voorwaarden wordt 
voldaan, dan 
hoeft de grond of baggerspecie niet precies weer op de plaats van uitname 
te worden aangebracht. In de toelichting staan enkele voorbeelden, maar er 
wordt  een maximale afstand of iets dergelijks genoemd.  

Bestaat er een overzicht met de 
verschillende beleidsstandpunten 
(+invulling) per gemeente 

Nog niet. Mogelijk biedt de Richtlijn herstel en beheer uitkomst. 
In de toekomst moet via BIELLS te vinden zijn welke gemeente welk beleid 
hanteer (generiek/gebiedsspecifiek) en kunnen de bodemkwaliteitskaarten 
direct worden geraadpleegd.  

Hoe is de overgangsregeling tav 
nieuwe parameters in 
stoffenpakket? 

Deze is terug te vinden op de website van NEN. 

In het Besluit staat een 
uitzondering voor wegbermen? 
Hoe zit dat? 

Voor rijkswegen, provinciale wegen en spoorlijnen hoef je alleen te toetsen 
op kwaliteit (maximaal kwaliteitsklasse industrie) van de toe te passen grond.  
 
Toevoeging vanuit Bodem+: 
Deze uitzondering geldt alleen wanneer sprake is van een grootschalige 
toepassing. Is dit niet het geval dan moet je gewoon toetsen aan de kwaliteit 
en functie van de ontvangende bodem. Gemeenten kunnen in hun 
functiekaart wegbermen in de functie industrie indelen. Als de daadwerkelijke 
kwaliteit ook industrie is dan mag industriegrond worden toegepast. Is de 
daadwerkelijke kwaliteit schoner, dan geldt de schonere klasse als eis. 
.Gebiedsspecifiek kan worden geregeld dat industriegrond wel altijd in 
wegbermen mag worden toegepast ongeacht de ontvangende 
bodemkwaliteit.. 

Wanneer is de tijdelijke opslag 
van grond vergunningplichtig? 

Wanneer je niet voldoet aan de randvoorwaarden genoemd in het Bbk (t.a.v. 
eindbestemming, melden, kwaliteitseisen, duur van de opslag) 

 



 
 
Een voormalige zandwinput zal 
worden gebruik als stortlocatie. 
Op de bodem van de put dient 
een isolatielaat te worden 
aangebracht. Kan het aanbrengen 
van de isolatie worden gezien als 
nuttige toepassing en daarmee 
worden gemeld in het kader van 
BBK? 

Na vergunningverlening kan toegepast worden zonder melden. Nuttige 
toepassing en storten sluiten elkaar uit. 
 
Toevoeging vanuit Bodem+: 
Storten is geen nuttige toepassing. Het Bbk is daarom niet van toepassing in 
deze situatie. Wm vergunningplichtige activiteit 
In het geval van herinrichting, herstel van ecologische waarden kan wel 
sprake zijn van nuttig toepassen. In dat geval mag grond en bagger worden 
toegepast die voldoen aan de klasse industrie. Er is dan geen isolatielaag 
nodig! Wel een leeflaag aan de bovenkant. 

Volgens een saneringplan dient te 
worden gesaneerd tot BGWII. De 
uitvoering is na 1 juli 2008. Op 
functiekaart krijgt de locatie 
bestemming “Wonen”. Hoe gaan 
we daarmee om? 

Geen probleem, zolang onder BGWI mag je er op wonen. Bbk gaat alleen 
over toepassen van grond. 
 
Toevoeging vanuit Bodem+: 
Indien een beschikking instemming saneringsplan is afgegeven voor 1 
oktober 2008 dan blijven de oude BGW’s nog gelden, tenzij hierover in de 
beschikking door het bevoegd gezag afwijkende voorschriften zijn 
opgenomen. Dit geldt in principe ook als de start van de sanering plaatsvindt 
na 1 oktober 2008. Wel kan het bevoegd gezag in de periode van 1 juli 2008 
tot en met 1 oktober 2008 in de beschikking reeds anticiperen op de 
maximale waarden. Zeker indien de sanering start na 1 oktober 2008.  

Bij gebiedsspecifiek beleid mag 
het standstill-principe worden 
losgelaten. Hoe gaan we om met 
maatschappelijke inpasbaarheid? 

Alle belanghebbenden moeten betrokken worden bij opstellen specifiek 
beleid, vaststelling gemeenteraad. Procedure staat open voor bezwaar en 
beroep. 
 
Het standstill principe mag niet worden losgelaten, maar verschuift van 
stand-still op klasseniveau naar stand-still op gebiedsniveau.   

Kan het zijn dat er 
beheersmaatregelen noodzakelijk 
zijn als er hoge lokale maximale 
waarden zijn vastgesteld voor een 
gebied? 

Antwoord Bodem+: 
Ja, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je hogere maximale waarden toestaat dan 
de functie, bijv. klasse industrie voor de binnenstad, omdat deze al tot klasse 
industrie verontreinigd is. Op basis van de uitkomsten van de RTB kun je 
bewoners er op wijzen dat zij geen sla uit de tuin moeten eten omdat de 
kwaliteit (zowel van de al aanwezige grond als van de grond die mag worden 
toegepast) daar niet geschikt voor is. 
Er mogen echter geen onaanvaardbare risico’s worden geïntroduceerd, en 
vanwege het democratische proces zul je een goede motivatie moeten 
hebben om de een kwaliteit toe te staan waarbij beheersmaatregelen nodig 
zijn! 

Bij toepassingen onder de 50 m
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en particulieren hoeven niet te 
melden. Is er dan wel een 
onderzoeksplicht? Voor het 
toepassen. 

Nee. 

Wanneer moet de functiekaart 
(officieel0 vastgesteld zijn, 1 juli 
2008 of 1 januari 2009? 

Antwoord Bodem+: 
Per 1 juli 2008! De regels omtrent het opstellen van de functiekaart zijn 
namelijk al per 1 januari 2008 in werking getreden.  

Bijzondere gebieden zoals 
grondwaterwingebieden nature 
2000. (huidige kwaliteit is < 
AW2000). Hoe kunnen deze 
gebieden worden beschermd? 

Met specifiek beleid. 
Er kan geen gebiedsspecifiek beleid < AW2000 worden vastgesteld. Dus in 
deze gebieden mag grond en bagger die voldoet aan AW2000 worden 
toegepast.  
In het privaatrechterlijke spoor (als eigenaar van een gebied) kun je evt. wel 
op zoek naar schonere grond dan AW2000 

Hoe vindt afstemming plaats 
tussen gemeenten als er 
gemeente overschrijdende 
gebieden zijn zoals ecologische 
hoofdstructuur? 

Onderlinge afstemming in specifiek beleid. 
 
Wanneer elke gemeente deze gebieden op de functiekaart de functie natuur 
(in ieder geval niet wonen of industrie) geeft, dan heeft dit automatisch als 
gevolg dat alleen schone grond en bagger mag worden toegepast, omdat dit 
altijd de strengste eis in het generieke kader zal zijn.  
 

Zijn de kaarten onderling 
uitwisselbaar? 

Ja, onder voorwaarden. 

 



 
 

Bodemkwaliteitskaart, oude 
pakket, vastgesteld voor 1-7-2008 
gebruiken als bewijsmiddel voor 
generiek beleid? Hoe zit dat met 
de nieuwe stoffen? 

Bkk geldt alleen voor kritische stoffen. 
 
Wanneer de gehalten van de nieuwe stoffen zijn gemeten kunnen deze niet 
worden getoetst aan de Bkk. Op grond van het Bsb en de 
Vrijstellingsregeling grondverzet mag de toepassing dan alleen plaats vinden, 
wanneer de stoffen niet in verhoogde mate aanwezig zijn (dus wanneer het 
geen kritische stoffen zijn). Deze regel geldt nog steeds, omdat de oude bkk 
conform de Vrijstellingsregeling grondverzet is vastgesteld en gebruikt moet 
worden. Bodem+ wil als overgangsregel voor de nieuwe stoffen dat ook 
getoetst mag worden aan de functieklasse wanneer een gemeente hiervoor 
een functiekaart heeft vastgesteld. Hierover vindt binnenkort overleg met 
VROM plaats.  

Mag binnen beheersgebied 
(industrie + wonen) het schone 
industrieterrein “vies” maken en 
het “vieze” woongebied “schoon”? 
(Stand-still binnen gebied). 

Ja, geldt voor totale beheersgebied. 

Wie is verantwoordelijk voor de 
zorgplicht? 

Antwoord Bodem: 
Is wel van toepassing en geldt voor iedereen, particulieren, bedrijven, 
overheden. Een voorbeeld is het verslechteren van de waterkwaliteit door 
hoge nutriëntengehalten bij het toepassen van grond. Nutriënten zijn niet 
genormeerd, dus feitelijk overtreed je het Besluit niet, maar je kunt weten dat 
het toepassen van nutriëntrijk materiaal tot verontreiniging leidt en daarom 
ben je in overtreding. Ander voorbeeld: het niet meten van bepaalde stoffen, 
terwijl je kunt weten dat deze verhoogd aanwezig kunnen zijn, bijv. 
bestrijdingsmiddelen. Handhaving zorgplicht kan door lokaal bg maar ook 
door de inspecties. 

Hoe om te gaan met (diffuse) 
arseenverontreiniging nu het uit 
het stoffenpakket valt.? 

Moet meegenomen worden met historisch onderzoek als je weet dat er 
mogelijk sprake is van een verontreiniging. Bij bevestiging ook meenemen in 
onderzoekspakket. 

Mag ik als particulier ongeacht 
kwaliteit en hoeveelheid grond 
toepassen zonder melding? 

Ja. 
(wanneer een particulier een bedrijf inschakelt, dan moet dat bedrijf wel 
melden) 

Geen melding voor particulieren 
die verontreinigde grond willen 
toepassen? 

Particulieren zijn vrijgesteld van de meldingsplicht en onderzoeksplicht, 
zorgplicht is onverkort van toepassing. 
 
Soms lastig uit te leggen, maar als je weet dat grond verontreinigd is, dan 
mag je dit niet toepassen. Een handhaver kan ook particulieren handhaven 
wanneer de handhaver signaleert dat sprake is van hergebruik van 
verontreinigde grond op een locatie waar dat niet mag. De particulier is dan 
in overtreding. 
De vrijstelling voor particulieren is er omdat het qua administratieve lasten en 
kosten onwenselijk is dat particulieren onderzoekskosten moeten maken 
voor allerlei kleinschalige toepassingen en dat dit allemaal gemeld moet 
worden. Bij grotere projecten is er immers al snel een bedrijf aan de slag en 
particulieren zullen in het algemeen schoon materiaal toepassen op hun 
eigen terrein (anders eigenaar van verontreinigde grond en das ook niet fijn 
bij koop/verkoop).  
 

Moet nu al gemeld worden bij het 
landelijk meldpunt? 

Waterbodem vanaf 01-01-08 en landbodem vanaf 01-07-08. Een 
uitzondering geldt voor gemeenten die voorlopig gebruik maken van het 
overgangsbeleid, en volgens de oude/bestaande bodemkwaliteitskaart 
blijven werken. Bij deze gemeenten moet nog direct bij de gemeente zelf 
worden gemeld. 

Als particulieren een aannemer 
inhuren voor grondverzet, moet er 
dan gemeld worden? 

Bij toepassing! Ontgraven hoeft niet gemeld te worden als het geen sanering 
betreft. Is er sprake van een sanering, dan mag ook alleen een hiervoor 
erkende aannemer het grondverzet uitvoeren. 

De voorwaarden van het huidige 
BsB blijven bestaan. Van kracht 
voor maximaal 5 jaar o.g.v. het 
overgangsrecht? Stel: Je maakt 
gebruik van het overgangsrecht, 
moet je toch een functiekaart 
opstellen? 

Waar het Bstb. nog van toepassing is, is het ook overal op van toepassing. In 
deze situatie is dan dus ook een functiekaart niet verplicht. 
Wanneer er echter ‘witte vlekken’ in een bkk zitten, dan mag in deze witte 
vlekken alleen schoon materiaal worden toegepast.  

 



 
 

Is bij gebiedsspecifiek de VROM-
inspectie ook 1

e
 lijnstoezicht? 

Ja 

Sanering dmv gebouw op 
stortplaats. Moet de 
bouwaannemer erkend zijn voor 
BR7000? 

Als geen grondverzet plaatsvindt dan behoeft de aannemer niet erkend te 
zijn. De MKB’er wel. 

Als handhaver bodemsanering 
heb ik te maken met de 
handhaver in het kader van het 
besluit 
(gemeente/waterkwaliteitsbeheer? 

In goed overleg (verwijderen/toepassen) duidelijke ‘knip’ vastleggen in 
verontreiniging/stortlichaam (handreiking onduidelijk). 

Geldt dit ook voor heien? Huur een aannemer in voor dit deel die wel erkend is! 
Bij Wbb-sanering moet dat altijd! 

Mag je Hergroeperen op oude 
stort? 

Stort?: Nee, dat mag niet (tenzij op de stort nog een Wm-vergunning loopt 
die mogelijkheden biedt 
Grond?: Ja, als het herschikken binnen geval betreft.  

In hoeverre kan het 
gebiedsspecifieke beleid een 
oplossing bieden voor DDT > I? 

Tot saneringscriterium (1 juli 2008, circulaire) 

Waarom is op niet-ernstige 
gevallen Kwalibo niet van 
toepassing? Geldt wel voor 
nieuwe gevallen. 

Het uitvoeren van een bodemsanering is een activiteit waarop Kwalibo van 
toepassing is. Maar Kwalibo is bijvoorbeeld ook van toepassingen op 
monstername, analyse en veldwerkzaamheden, ongeacht of sprake is van 
een ernstig geval.  

Toepassen van grond in het kader 
van MVR-grond dient dat ook 
gemeld? 

Alle grondstromen vallen onder de meldingsplicht, behalve bij grondverzet 
door particulieren. MVR-grond valt echter niet onder het centrale 
meldsysteem. 

Wat gaat de ‘stimuleringsregeling’ 
inhouden en wanneer wordt deze 
van kracht? 

zie 
http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/Besluit_bodemkwaliteit/ 
ILB/impuls_lokaal_bodembeheer.asp 

Mag industriegrond tijdelijk in 
depot worden gezet op een 
schoon oppervlak? 

Ja, maximaal 6 maanden > wel melden incl. de bestemming (nuttige 
toepassing) na opslag . 
 

Hoe handhaaf je een gronddepot 
(bv bij een loonwerker). 

Via het Wm-kader en het RO- kader. 

Kun je in specifiek beleid 
Industriekwaliteit toepassen op 
wonen (bij functie Industrie) 

Ja, als dit is vastgelegd in gebiedsspecifiek beleid, met berekening RTB en 
onderbouwing waarom je dat toestaat.  

Je valt onder overgangsbeleid 
bodemkwaliteitskaarten. Hoe 
moet je dan tijdelijke depots 
melden? 

Aan bevoegd gezag bodemkwaliteitskaart. 
De Vrijstellingsregeling grondverzet regelt niet het verspreiden van 
baggerspecie, de tijdelijke opslag van grond of baggerspecie en de 
grootschalige toepassingen. Voor dergelijke toepassingen gelden dus de 
regels van het Besluit bodemkwaliteit. 
 

Kun je een woonwijk plannen op 
een kwaliteit Industrie? 

Ja.  
 Met specifiek beleid kun je andere lokale maximale waarden vaststellen. Je 
spreekt in het specifieke beleid echter niet meer van industriegrond. 
 
De namen maken al duidelijk dat de aanwezige kwaliteit eigenlijk niet 
geschikt is voor de functie wonen, maar het Besluit zegt niet dat het 
verboden is om te wonen op de kwaliteit industrie. Het Bbk geeft regels 
welke kwaliteit je waar mag toepassen, rekening houdend met de 
daadwerkelijk aanwezige kwaliteit en de functie van een bepaalde locatie. 
Het Bbk regelt niet waar welke functie mag plaatsvinden (dat is het RO-
spoor) 

 


