Hoe werkt het Besluit Bodem kwaliteit?

en van de uitgangspunten van het
Bbk is dat bij toepassing van een
partij grond de kwaliteit van de
ontvangende bodem ten minste niet
verslechtert en liever nog, verbetert.
Daarom is het van belang dat de kwaliteit
van de toe te passen partij bekend is en
dat duidelijk is wat de voorgenomen
toepassing is én wat de kwaliteit van
de ontvangende bodem is.

verklaring geeft aan of die voldoet aan de
kwaliteit achtergrondwaarden, wonen of
industrie. Voor grote partijen grond (vanaf
ca. 500 ton) loont het om een partijkeuring
uit te voeren. Als er sprake is van een
kleine partij waarvan de kwaliteit niet
bekend is, dan zal er gezocht moeten
worden naar een mogelijkheid om deze
partij toch op een (financieel) aanvaardbare wijze te kunnen afzetten.

Het Bbk biedt bevoegd gezag de mogelijkheid om lokaal (plaatselijk) beleid op te
stellen voor wat betreft de toepassing van
grond. Als ze dit niet doet, dan geldt het
algemene (generieke) landelijk beleid.
Dit betekent dat de kwaliteit van de toe
te passen grond, wordt vergeleken met de
vastgestelde bodemfunctie én bodemkwaliteit van de locatie. Functieklassen
zijn landbouw/natuur, wonen of industrie,
kwaliteitsklassen zijn Achtergrondwaarden
(AW), wonen en industrie. Een partij
grond die voldoet aan AW mag altijd
worden toegepast, een partij die voldoet
aan industrie alleen bij een locatie die
zowel functieklasse als bodemkwaliteitsklasse industrie heeft. Bij gebiedsspecifiek
beleid (lokaal) mogen er op lokaal niveau
andere eisen aan de kwaliteit van de toe
te passen partij gesteld mogen worden,
binnen de grenzen van ‘altijd’ en ‘nooit’
toepassen. Het is overigens altijd goed om
navraag te doen bij het bevoegd gezag of
lokaal of generiek beleid aan de orde is.

Kwaliteitsbepaling

Nuttige toepassingen

Melden van een toepassing

voor de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen en stelt kwaliteitseisen aan
de uitvoering van bodemwerkzaamheden. Het Bbk is een uitbreiding op het bekende
Bouwstoffenbesluit. De belangrijkste onderdelen van het Besluit zijn de Kwalibo-regeling,
Bouwstoffen toepassen en Grond & Bagger toepassen. Dit artikel gaat in op de gevolgen
van dit Besluit voor een gemiddeld hoveniersbedrijf die te maken krijgt met een ontstaan
en toepassen van een partij grond.
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Van iedere toe te passen partij grond moet
de kwaliteit (aantoonbaar) bekend zijn.
Hiervoor zijn vijf typen milieuhygiënische
verklaringen toegestaan binnen het Bbk.
De bekendste daarvan zijn de partijkeuring en de kwaliteitsverklaring (productcertificaat); daarnaast wordt een bodemkwaliteitskaart, afhankelijk van bevoegd
gezag, soms toegelaten als zo’n milieuhygiënische verklaring. De milieuhygiënische
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Lokaal of algemeen beleid

De voorgenomen toepassing van een partij
grond met nuttig zijn. Dat wil zeggen er
mag niet meer materiaal gebruikt worden
dan echt nodig is en het moet een duidelijk
nut hebben. In het Bbk is een overzicht
opgenomen van toegestane nuttige
toepassingen, bijvoorbeeld ophogen van
woningbouwlocaties met het oog op
verbeteren van de bodemgesteldheid of
toepassing in bouw- en wegconstructies.

Iedere toepassing van een partij grond
moet gemeld worden. Dit moet via het
digitale loket SenterNovem, het Meldpunt
Bodemkwaliteit. Hiervoor moet u een
account aanvragen wat enige tijd kan
duren! Moet er op korte termijn een partij
worden toegepast, dan is het verstandig
om dit rechtstreeks te melden bij de
bodembeheerder. De praktijk leert echter
dat er ook gemeenten zijn die dit sowieso

al eisen. Uitgezonderd van deze verplichte
melding is onder andere het toepassen van
grond die voldoet aan de Achtergrondwaarden (AW2000) en de toepassing als
particulier. Als het een toepassing betreft
van meer dan 50 m3 die voldoet aan de
AW, dan hoeft slechts eenmalig de locatie
gemeld te worden.

Opslag van partijen grond

Onder het Besluit Landbouwmilieubeheer
is het voor een hoveniersbedrijf toegestaan
om op het eigen bedrijf maximaal 2.000
ton grond, afkomstig van eigen werken,
op te slaan. De verschillende partijen
moeten echter wel gescheiden blijven.
Als de kwaliteit van de grond niet bekend
is, moet deze opslag plaatsvinden op een
vloeistofdichte vloer. Kortdurende opslag
buiten de inrichting mag voor maximaal
zes maanden.

Transport van partij grond

Van partijen grond moet naast de
kwaliteit, ook de herkomst en bestemming bekend zijn. Dit kan aangetoond
worden door middel van een begeleidingsformulier. Betreft het echter een hoeveelheid grond van minder dan 500 kg, dan is
strikt genomen een formulier niet nodig,
maar is het advies om de gegevens toch
paraat te hebben. Als er sprake is van
verontreinigde grond, dan wordt er afval
vervoerd. Dit mag alleen gedaan worden
door een erkend bedrijf dat in het bezit is
van een VIHB nummer!

Samenvatting

Samengevat komt het erop neer dat een
hovenier die een partij grond, vrijgekomen
bij het uitvoeren van werkzaamheden of
vanuit een opslag, wil gaan toepassen,
moet weten (en kunnen aantonen) wat
de kwaliteit van die partij is. Ook moet
duidelijk zijn, wat de kwaliteit en functie
van de ontvangende bodem is, zodat er
alleen grond wordt toegepast die is
toegestaan. Het is daarom belangrijk om
te weten welke eis er geldt op de toepassingslocatie met betrekking tot de
minimale kwaliteit van de toe te passen
partij grond. In ALLE gevallen blijft de
zorgplicht van kracht, dat wil zeggen dat
iedereen die weet of vermoedt dat door
zijn handelen of juist nalaten, nadelige
gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan, deze handeling moet stoppen of
maatregelen moet treffen om de gevolgen
zoveel mogelijk te beperken.
Heeft u nog vragen over dit onderwerp,
neem dan contact op met de afdeling
Ledencontact via telefoon 030 659 55 50.
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Sinds 1 januari 2008 is het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) van kracht. Het Besluit bevat regels

9

VHG magazine

Nummer 6 | December 2008

