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Praktijkervaring gemeentelijk handhaver

• Verschil Bsb en Bbk

• Overgangsbeleid

• Ervaringen Enschede & Bbk

• HUM Bbk & Enschede

• HUM Bbk & praktijk

Inhoud



Het verschil

• Grond was een bouwstof  / Grond geen bouwstof

• Toepassingsgericht / Productgericht

• Toepassing in een werk    / Grootschalige toepassing

• Toepassing handhaafbaar / De gehele keten

Was in Bsb Nu in Bbk



Blijft gelijk Bsb>Bbk
• Toepassing moet buiten plaats vinden 

• Partijkeuring door erkende instanties

• Erkende kwaliteitsverklaringen (BRL-en)

• De overige bewijsmiddelen

• Bouwstoffen besluit

• Een werk als bedoeld in het Bsb

Vervallen in Bbk



Nieuw in Bbk
• Fabrikant-eigenverklaring

• Erkenning i.p.v. Certificaat

• Andere normstelling grond/bagger

• +functie ontvangende bodem (was alleen kwaliteit)

• Meldingsplicht via 1 website niet per Gemeente.

– Meldpunt bodemkwaliteit (SenterNovem/B+)

– www.meldgrond.nl 

– www.meldbagger.nl

– www.meldbouwstoffen.nl



Bsb                     Bbk
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Gewijzigde Normstelling

Typering Wordt Was Opmerking
Achtergrond kwaliteit AW 2000 Ref. 

landbouw&natuur

Streefwaarde Toetsen aan schone 

grond

Kwaliteit voor wonen Referentie Wonen BGW 1 BGW nu ook voor 

hergebruik

Uiterste hergebruik 

grens

Referentie Industrie SW2 Bsb Gebiedsbeleid hogere 

toepassing mogelijk 

Verspreiding grens MS-paf Klasse 0, I, II Per saldo gelijk

Toepassen in 

oppervlaktewater

Klasse A en B Klasse 0, I, II,III Ruimte door aan-

passing I-waarde

Gebiedsspecifieke 

ruimte

Tot aan Sanscrit Geen Alleen diffuus gebieds 

-eigen materiaal



Overgangsbeleid

Publicatie

Besluit

Bbk in werking:

Grond en bagger voor 

toepassing in 

oppervlaktewater

Binnen 6 mnd FKK

4 weken

Bbk uitgesteld in werking:

Bouwstoffen

Grond en bagger voor 

toepassing op of in de 

bodem

6 maanden

Blijft  5 jaar bruikbaar (of korter als revisietermijn afloopt)

Maken Bsb-partijkeuring Blijft  3 jaar bruikbaar

Vaststellen Bodemkwaliteitskaart MVR Grondverzet

Bsb-melding Binnen 6 mnd gestart, blijft Bsb max. 3 jaar gelden voor de realisatie

Maken Bsb-partijkeuring Blijft  3 jaar bruikbaar

Bsb-melding
Binnen 6 mnd gestart, blijft Bsb max. 3 jaar gelden voor de realisatie

Realisatie Bsb-werk

Bsb blijft  voor altijd (cq. tot einde levensduur werk) gelden voor het houden van de 

bouwstof (conform Bsb is dat incl. grond en bagger) in dat werk

t  

1

2 3

Bsb-erkende kwaliteitsverklaring blijft  3 jaar bruikbaar

Bsb-erkende kwaliteitsverklaring blijft  3 jaar bruikbaar

Afgeven Bsb-erkende kwaliteitsverklaring

1 jaar

© Martin Keve



Overgangsbeleid

Bbp en Bkk Enschede was nog geldig tot 2010

• Najaar 2006 Enschede start inventarisatie Bbk

– Inventarisatie grondstromen kwantiteit / kwaliteit

– Inventarisatie grondwerken / hergebruiklocaties

– Vergelijking actuele Bkk met Bbk-kader

– Zonering versus bodemfunctiekaart (afperken functie)

– Oude achtergrondwaarden versus nieuwe normering

– Gebiedsgericht vs generiek, positie / waarde oude Bkk…



Overgangsbeleid

• Beleidsvorming na interactie met in- en externe partners

• Gebiedsgericht vs generiek en positie Bkk…

• Welke mogelijkheden kun je benutten?



Toepassingskaart Enschede
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Toelichting 

…… : Toepassing is toegestaan onder de voorwaarden van generiek landelijk beleid zoals vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit 

…… : Toepassing is niet zonder meer toegestaan op basis van de bodemkwaliteitskaart. 

 



Handhaving Bbk
Het mogelijk maken (daar waar het mogelijk is)

• “Zwaar” ingezet op HH hoofdstuk 2 (Kwalibo)

– Geen erkenning is geen uitvoering

– Omissies melden www.bodemsignaal.nl

– Ketenhandhaving

• Kennis delen

– Met in- en externe partners

– Mogelijkheden benutten



Ervaring Bbk

Verwarring t.a.v. Kwalibo

• Wel certificaat geen erkenning

• Bedrijven hebben erkenning maar volgen de BRL-en niet

• Functie scheiding onduidelijk binnen BRL-en 6000 / 7000

• Struisvogel politiek!! Niet elk bedrijf / organisatie draagt 

z’n keten verantwoordelijkheid



Ervaring Bbk 
Verwarring t.a.v. Grondverzet

• Bbk van kracht, niet duidelijk bij wie gemeld

• Welk bevoegd gezag is generiek (landelijk melden)

• Welk bevoegd gezag overgangsbeleid (lokaal melden.) 

• Meldingen waar oud en nieuw beleid gemixt worden 

• Weinig gemeld, veel navraag (cursus uitgespaard?)

• Moet schone grond al gemeld worden en waar

• < 50m3 niet gemeld wel voldoen

aan kwaliteit



Ervaringen Bbk

Wat gaat goed

• Proactieve bedrijven hebben een voorsprong en werk

• Uitkeuren per 10.000 ton met 2 x 50 grepen

• Stimuleringsregeling (samenwerking bevoegde gezagen)

• Kwalibo keten begint zich te sluiten

• Voortvarend oppakken van meldingen VROM- I en IVW

• Helpdesk van Bodem+

• Helpdesk Meldpunt bodemkwaliteit
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Enschede & HUM Bbk

• Deelnemer werkgroep HUM Bbk (voorkennis)

• O.a. Registratieformulier van Enschede aangepast

• Gebruik stroomschema’s

• Werkwijze Enschede sluit voor ±90% aan op HUM

• Vastgelegd volgens normblad SIKB 8002

• Enthousiasmeren bevoegde gezagen



• Slimme tools voor zowel 0,2 fte als de fulltime Handhaver

• Helpt ons Handhaving beter/scherper te organiseren

• Helpt ons overtredingen te voorkomen en opsporen

• Eenduidige handhaving ook over de bevoegd gezag grens

• Bevorderd samenwerken (Ketenhandhaving)

Enschede & HUM Bbk



• Project Ketenhandhaving grondstromen Overijssel

• Inventarisatie gronddepots tijdens de Handhavingsestafette

• 13 bevoegde gezagen, 174 depots, > 527.000m3

• 1 voetbalveld van ± 80 meter hoog

• ± 0.5 m3/inwoner, ± 6 kruiwagens per inwoner

• 15% onderzocht, 80% voldoet niet aan functie wonen

Praktijk en HUM Bbk
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• Het Bsb was voor velen een gemiste kans

• Het Bbk is met ondersteuning van het HUM een 
nieuwe kans voor kwaliteitsborging en 

samenwerken in de keten

Dank voor uw aandacht
g.kruse@enschede.nl

Conclusie


