
 
 
Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 
 
 
1. Voorbereiding en uitvoering sanering 
Er wordt een Busmelding ingediend, waarin wordt aangegeven dat op 1 november wordt 
gestart met een sanering. Het betreft het verwijderen van een loodverontreiniging boven de I-
waarde, op een deel van een terrein (totale terreinoppervlakte is 500 m²) met een oppervlakte 
van ± 250 m²  tot een diepte van 80 tot 100 cm – mv. 
Het blijkt dat de aannemer op 25 oktober is gestart met de werkzaamheden en het hele terrein 
van links naar rechts en van voor naar achter over een diepte van 1 meter heeft ontgraven. 
 
Het bevoegd gezag is niet op de hoogte gebracht van de gewijzigde startdatum en de andere 
wijze van uitvoering. 
 

 
 
 
Voor wat betreft de start van de sanering is het een en ander in ieder geval strijdig met  
artikel 8 lid 3 van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en artikel 2.1 van de Regeling 
Uniforme Saneringen (RUS) 
 
Artikel 8 lid 3 BUS: 
Degene die saneert dan wel degene die de sanering feitelijk uitvoert, meldt de datum van 
aanvang van de saneringswerkzaamheden binnen een bij ministeriële regeling te bepalen 
termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag. 
 
Artikel 2.1 RUS: 
Degene die saneert, meldt aan het bevoegd gezag schriftelijk de datum en het tijdstip van de 
feitelijke aanvang van de saneringswerkzaamheden uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan 
de aanvang 
 
Strafbaarstelling overtredingen Wbb (inclusief BUS en RUS): 
Niet voldoen aan de eisen van de RUS. Delegatiebepaling: artikel 39b lid 5 Wbb. 
Wed / cat: 1a / 2 



 
 
De gewijzigde saneringsaanpak (geheel ipv gedeeltelijk ontgraven) is een wijziging ten 
opzichte van de gegevens die zijn verstrekt bij de melding. Deze wijziging is ook niet 
onmiddellijk na het constateren ervan bij het bevoegd gezag gemeld. 
De gewijzigde saneringsaanpak is strijdig met artikel 6, lid 1, jo artikel 3 BUS. 
 
Artikel 6 lid 1 BUS: 
Degene die het voornemen heeft te saneren overeenkomstig dit besluit verstrekt bij de 
melding, bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de wet (Wbb) in ieder geval met betrekking tot 
de saneringslocatie aan het bevoegd gezag gegevens over: 
b. de van toepassing zijnde saneringsaanpak, bedoeld in artikel 3. 
 
Artikel 3 lid 1BUS: 
Degene die saneert, maakt in geval van een landbodem gebruik van een saneringsaanpak 
bestaande uit: 
b. het saneren van verontreinigde grond door middel van een open ontgraving; 
 
Strafbaarstelling overtredingen Wbb (inclusief BUS en RUS) 
Andere saneringsaanpak dan voorgeschreven. Delegatiebepaling: artikel 39b lid 3 Wbb. 
Wed / cat: 1a / 2 
 
 
 
De wijziging voor wat betreft de saneringsaanpak is niet bij het bevoegd gezag gemeld, dit is 
in strijd met artikel 10 lid 1 BUS  en artikel 1.4 RUS. 
 
Artikel 10 lid 1 BUS: 
Degene die saneert dan wel degene die de sanering feitelijk uitvoert, meldt wijzigingen ten 
opzichte van de gegevens verstrekt bij de melding, bedoeld in artikel 6 schriftelijk aan het 
bevoegd gezag. 
 
Artikel 1.4. RUS: 
1. De melding van wijzigingen als bedoeld in artikel 10 van het besluit geschiedt: 
a. onmiddellijk nadat van de wijzigingen of gewijzigde omstandigheden is gebleken, voor 
zover het betreft gegevens, bedoeld in artikel 6, lid 1 onder a, b en c van het besluit. 
 
Strafbaarstelling overtredingen Wbb (inclusief BUS en RUS) 
Wijzigingen niet schriftelijk gemeld. Delegatiebepaling: artikel 39b lid 5 Wbb 
Wed / cat: 1a / 2 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003994/geldigheidsdatum_31-10-2010#HoofdstukIV_3_Artikel39b


 
 
2. Depotvorming 
Alle ontgraven grond (± 250 m³) is in depot geplaatst. 
Omdat bekend was dat een deel van het terrein niet verontreinigd was, is door de wijze van 
uitvoering de verontreinigde grond ongeoorloofd opgemengd met de schonere grond.  
 
 

 
 
 
In die zin was er geen sprake van opslag in deelpartijen, op basis van aard, samenstelling en 
verontreiniging. 
Deze werkwijze is in ieder geval in strijd met artikel 2.4 d van de RUS. 
 
Artikel 2.4 d RUS: 
Het tijdelijk opslaan van bij de sanering vrijkomende verontreinigde grond en bodemvreemd 
materiaal dient te voldoen aan de volgende eisen, tenzij in paragraaf 2 anders is bepaald: 
d. partijen verontreinigde grond worden naar aard, samenstelling en verontreiniging in te 
onderscheiden deelpartijen opgeslagen, zonder dat de grond een bewerking heeft ondergaan. 
De deelpartijen dienen fysiek te worden gescheiden. 
 
Strafbaarstelling overtredingen Wbb (inclusief BUS en RUS) 
Niet voldoen aan de eisen van de RUS. Delegatiebepaling: artikel 39b lid 5 Wbb. 
Wed / cat: 1a / 2 

 
 

 
 



 
 
Toelichting bij onderdeel 1 en 2 
De Wet bodembescherming vormt de basis voor de uitvoering van uniforme 
bodemsaneringen.  
• Artikel 39b Wbb schrijft voor dat een Bussanering kan worden uitgevoerd nadat een melding 
is ingediend.  

• Artikel 39b Wbb schrijft voor dat Bussaneringen conform het besluit en de regeling dienen te 
worden uitgevoerd. De algemene regels staan vermeld in het BUS, nadere uitwerkingen staan 
in de RUS.  
 
Normadressant van het Besluit is degene die voornemens is de bodem te saneren dan wel 
handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt 
verminderd of verplaatst (39b lid 3 Wbb). Hieronder wordt ook verstaan het tijdelijk uitplaatsen 
van grond binnen een geval van ernstige verontreiniging.  
Om ook bij uniforme saneringen snel ingrijpen tijdens een sanering mogelijk te maken wordt in 
artikel 2, tweede lid, van het BUS expliciet voorgeschreven dat de saneerder de sanering 
uitvoert overeenkomstig de regels gesteld bij of krachtens artikel 39b, eerste, derde en vierde 
lid van de Wbb. Wanneer hij dit voorschrift overtreedt kan het bevoegd gezag rechtstreeks 
bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen toepassen. 
Ook de strafrechtelijke handhaving kan op basis van dit voorschrift, dat daartoe is opgenomen 
in de Wet economische delicten, in gang worden gezet. 



 
 
3. Depotonderzoek 
De grond in depot werd vervolgens door een werknemer van de aannemer gekeurd. De 
loodverontreiniging was dusdanig opgemengd dat deze nog wel werd aangetroffen, maar dan 
wel binnen de toepassingseisen van het Besluit Bodemkwaliteit (klasse Industrie). 
De aannemer wil vervolgens de grond elders gaan toepassen. 
Het blijkt dat  het depot wel conform de regels is onderzocht, maar de betreffende werknemer 
daarvoor niet is erkend. 
 

 
 
 
Het uitvoeren van een dergelijk depotonderzoek door een niet erkende intermediair/persoon is 
strijdig met artikel 15 lid 1 van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) 
 
Artikel 15 lid 1 (Bbk): 
Het is verboden een werkzaamheid uit te voeren zonder daartoe verleende erkenning. 
 
Strafbaarstelling overtredingen Bbk 
Verbod op werkzaamheden zonder erkenning. Delegatiebepaling: artikel 11.2 lid (jo lid 3) Wm. 
Wed / cat: 1a / 2o 
 
 
 
 


