ONDERNEMEN MET CUMELA - GROND EN BAGGER

Werken met grond
en bagger
VIJF VEEL GESTELDE
VRAGEN EN ANTWOORDEN

Grondverzet vormt Nederland en elke dag vinden duizenden vrachten grond en bagger een nieuwe
bestemming. Cumelabedrijven spelen een belangrijke rol in het graven, laden, transporteren en
toepassen van grond of bagger en krijgen daarbij te maken met ingewikkelde wetgeving. Cumela
krijgt daar veel vragen over, zeker de afgelopen jaren door PFAS. Een mooi moment om daar eens
antwoord op te geven. Waar in het artikel over grond wordt geschreven, kun je ook bagger lezen.

VRAAG 1. MAG IK GROND, OVER VAN EEN WERK,
OP EEN ANDERE LOCATIE TOEPASSEN?

‘DE EERSTE STAP
IS BEPALEN
WELKE KWALITEIT
DE VRIJGEKOMEN
GROND HEEFT’

Voor het antwoord op deze vraag zijn het Besluit

Stap 3 is het tijdig melden van de toepassing bij
het Meldpunt Bodemkwaliteit (voor toelichting
zie vraag 3). Het Meldpunt speelt de melding dan

bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit van belang. Deze regeling is gericht
op het behoud van bodemkwaliteit en het voorkomen van verslechtering van de ontvangende

door aan het bevoegd gezag. Dat toetst of de
toepassing van de aangemelde partij aan de
voorwaarden voldoet en kijkt daarbij naar de
kwaliteit van de toe te passen partij en de kwali-

bodem en schrijft voor hoe je moet omgaan met
grond of bagger.
Stap 1 is dan bepalen welke kwaliteit de vrijgeko-

teit van de ontvangende bodem.
Stap 4 is het daadwerkelijk toepassen van de
partij en daarbij zijn de juiste begeleidende docu-

men grond heeft. Dit kan op verschillende manieren en daarop wordt in vraag 2 van dit artikel
antwoord gegeven.

menten weer van belang.

Stap 2 is vaststellen dat de toepassing ‘nuttig’ is.
Je kunt namelijk niet zomaar ergens grond heen
brengen zonder dat daarvoor een noodzaak (bijvoorbeeld het verbeteren van de bodemgesteldheid of het bouwrijp maken van een perceel)
bestaat. In de Regeling bodemkwaliteit is een
overzicht gemaakt van alle nuttige toepassingen.

VRAAG 2. HOE BEPAAL JE DE KWALITEIT VAN GROND
OF BAGGER?
De kwaliteitsbepaling van grond of bagger kan
op een aantal manieren. De partijenkeuring
(AP04) en de kwaliteitsverklaringen (productcertificaat of fabrikant-eigenverklaring) zijn de bekendste kwaliteitswaarborgen. Ook kan een
bodemkwaliteitskaart van toepassing zijn. Als
laatste noemen we hier het (verkennend) bodemonderzoek. Voor het uitvoeren van een onderzoek moet je een erkende instelling inschakelen.
Zo’n bedrijf doet vooronderzoek naar de partij of
locatie waar grond vrijkomt en bemonstert de
grond of bagger op een pakket stoffen dat is omschreven in het juiste monsterprotocol. Vervolgens rapporteert het bureau dit aan de
opdrachtgever. De kwaliteit van grond wordt uitgedrukt in kwaliteitsklassen. Deze zijn voor grond
achtergrondwaarde (AW), wonen en industrie en
voor bagger achtergrondwaarde, A en B. Let bij
het gebruik van een keuringsrapport altijd even
op de geldigheid. Zeker bij oudere rapporten is
bijvoorbeeld PFAS niet onderzocht.
De kwaliteit van de ontvangende bodem wordt
uitgedrukt in functieklassen. Dat zijn landbouw/
natuur, wonen en industrie. Grond en bagger die
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Het is in de bovenstaande gevallen wel belangrijk

Ik behandel hier een paar vaak gestelde vragen en veel voorko-

Besluit bodemkwaliteit voldoet. Via het Meldpunt Bodemkwaliteit kun je ook de juiste begelei-

mende situaties. Dit is echter maar een klein deel van de situaties

dat de toepassing aan de voorwaarden van het

waarmee bedrijven te maken krijgen. Complexere gevallen waarbij
grond en bagger wordt toegepast komen veel voor. Denk hierbij

dingsdocumenten

aan verontreinigde grond, saneringen, projecten in waterbodems

kunnen worden getoond.

uitprinten,

die

voor

het

transport en bij controle door het bevoegd gezag

of grondwaterbeschermingsgebieden. Wees je als ondernemer bepaard gaan met het toepassen van grond en bagger wanneer je

VRAAG 4. HOE KAN IK GEBRUIK MAKEN VAN
DE BODEMKWALITEITSKAART?

niet voldoet aan de wet. Rond het einde van 2021 hoopt Cumela

De bodemkwaliteitskaart wordt door het bevoegd

een e-learning klaar te hebben die ondernemers en leidinggevenden kan helpen om beter de weg te vinden in de ingewikkelde regelgeving. Nu al kun je veel informatie vinden op de websites van
Bodem+ (www.bodem+.nl) en SIKB (www.sikb.nl). Uiteraard kun je

gezag vastgesteld en heeft een geldigheidsduur
van vijf jaar, waarna deze opnieuw moet worden
geactualiseerd en vastgesteld. Rondom de
PFAS-crisis bleek dat veel gemeenten geen geldige

ook terecht bij de Ondernemerslijn via 033 247 49 99.

kaart meer hadden. Let dus goed op dat de gemeente een geldige bodemkwaliteitskaart heeft.
Je kunt gebruik maken van deze kaart om binnen

wust van de wet- en regelgeving en de mogelijke risico’s die ge-

aan de achtergrondwaarde voldoen, zijn altijd
toepasbaar. Grond die bijvoorbeeld is vastgesteld

ALLEEN EEN
GRONDBANK MAG
PARTIJEN VAN
GELIJKE KWALITEIT
SAMENVOEGEN

dezelfde gemeente grond van A naar B toe te passen. Soms erkennen buurgemeenten elkaars bodemkwaliteitskaart, zodat je grond ook naar een

als klasse industrie is alleen toepasbaar op een
locatie die de functie-bodemkwaliteitsklasse industrie heeft.

naastgelegen gemeente kunt brengen.

VRAAG 3. WAAR EN WANNEER MOET IK EEN MELDING
MAKEN VAN TOEPASSING VAN EEN PARTIJ GROND?
Het Meldpunt Bodemkwaliteit (www.meldpunt-

de voorwaarden voor toepassingen en gebruik
van die bodemkwaliteitskaart beschreven. Veel
bodemkwaliteitskaarten zijn digitaal beschikbaar

bodemkwaliteit.nl) is de plek waar je een toepassing van grond moet melden. Het meldpunt
stuurt meldingen door aan het bevoegde gezag

via www.bodemloket.nl. Een groot deel van de
kaarten is alleen via de gemeente zelf in te zien en
het komt zelfs nog regelmatig voor dat je op het

(meestal gemeente, de omgevingsdienst of de
provincie) van de locatie die is aangegeven. Een
waterschap of Rijkswaterstaat kan in sommige
gevallen ook bevoegd gezag zijn. De melding

gemeentehuis een papieren kaart moet bekijken.
Er wordt wel hard gewerkt om dit allemaal te
digitaliseren.

moet minimaal vijf werkdagen voor de toepassing worden gedaan, zodat het bevoegd gezag
tijd heeft de melding te beoordelen. Ook de toe-

VRAAG 5. MAG IK GROND VAN EEN AANTAL WERKEN
SAMENVOEGEN EN DAN ERGENS TOEPASSEN?

passing van schone grond of zand (AW) en tijdelijke opslag (minder dan zes maanden) van grond
moet worden gemeld.

voor als bedrijf bent gecertificeerd volgens de
BRL 9335 (erkenning Grondbank). Grond afkomstig van verschillende werken of locaties moet
duidelijk gescheiden blijven. Alleen een grond-

Je hoeft geen melding te maken in de volgende
gevallen:
- Voor partijen schone grond kleiner dan 50

bank mag partijen van gelijke kwaliteit samenvoegen. Grond van verschillende kwaliteit mag
nooit worden samengevoegd. Kleine partijen

kubieke meter (voor grotere schone partijen
moet eenmalig de toepassingslocatie worden
gemeld).

waarvan de kwaliteit niet bekend is, kunnen
worden afgevoerd naar een grondbank. Die kan
deze partijen innemen, indicatief keuren en na

- Voor het toepassen van grond die binnen
eenzelfde landbouwbedrijf blijft (bijvoorbeeld
tarragrond).
- Het verspreiden van baggerspecie uit een

samenvoegen tot 2000 ton met behulp van een
partijkeuring weer afzetten. Heel kleine partijen
van een paar kubieke meter mogen wel tot een
maximum van 25 kubieke meter worden samen-

watergang op aangrenzende perce(e)l(en).
- Tijdelijke uitname van grond die zonder
bewerking op of nabij dezelfde plaats opnieuw

gevoegd en in één keer naar een grondbank
worden gebracht. Wees er dan wel alert op dat er
geen duidelijke verontreinigingen in de grond

wordt aangebracht.

Naast de bodemkwaliteitskaart is ook de Nota
bodembeheer van belang. Daarin staan namelijk

Samenvoegen van grond mag alleen als je daar-
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aanwezig zijn.
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