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INTRODUCTIE
Staalkaart
Deze module over het opslaan van grond of baggerspecie is een onderdeel van de
staalkaart Bodembeheer in het omgevingsplan en dient daarom in samenhang met
module I1 (introductie en leeswijzer), module I2 (begripsbepalingen) en module A1
(algemene toelichting op de varianten) en te worden gelezen.
Kaders
In paragraaf 4.122 van het Bal zijn algemene regels opgenomen over de activiteit
opslaan van grond of baggerspecie. Voor deze activiteit bevat het Bkl geen
instructieregels en het Invoeringsbesluit Omgevingswet geen bruidsschatregels.
Met maatwerkregels kan de gemeente binnen de daarvoor geldende kaders1 van de
regels van het Bal afwijken of die regels aanvullen. Daarbij dient de gemeente zich
wel af te vragen of dat nodig is. Zoals in module A1 (stap 1.3) is aangegeven zullen
de direct werkende rijksregels over het algemeen afdoende zijn. Alleen als de
algemene rijksregels van het Bal lokaal knellen of niet tot de gewenste uitkomsten
leiden, zal het nodig kunnen zijn om met maatwerkregels in het omgevingsplan
daarvan af te wijken. Voor het stellen van die maatwerkregels kan gebruik worden
gemaakt van de voorbeeldregels.
Casco
De voorbeeldregels over deze activiteit zijn in de structuur van het Casco gezet. De
gemeente kan uiteraard hiervan afwijken en zelf bepalen of deze structuur ook voor
het eigen omgevingsplan wordt gebruikt en waar de regels worden geplaatst.

Voor die kaders wordt verwezen naar het informatieblad over de mogelijkheden voor het
stellen van maatwerkregels in een omgevingsplan en de randvoorwaarden daarvoor op de
website van bodembeheer van de toekomst. Daarnaast kunnen de instructieregels relevant zijn
bij het uitwerken van de maatwerkregels (zie hierna).
1
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VOORBEELDREGELS
Hoofdstuk 5 Activiteiten
§ 5.4.3 Opslaan van grond of baggerspecie
Artikel 5.4.27 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op:
a. het opslaan, zeven en samenvoegen van grond van de kwaliteitsklasse
landbouw/natuur, wonen of industrie, bedoeld in artikel 25d van het Besluit
bodemkwaliteit; en
b. het opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van baggerspecie
van de kwaliteitsklasse niet verontreinigd, licht verontreinigd of matig verontreinigd,
bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit.
Artikel 5.4.28 (afval: administratie partijen grond of baggerspecie)
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen worden in aanvulling op artikel
4.1249 van het Besluit activiteiten leefomgeving de volgende gegevens en
bescheiden per partij geregistreerd:
a. (…); en
b. (…).
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen hoeven in afwijking van artikel
4.1249 van het Besluit activiteiten leefomgeving de volgende gegevens en
bescheiden niet te worden geregistreerd:
a. (…); en
b. (…).
Artikel 5.4.29 (eindonderzoek bodem)
1. De uitzondering in artikel 4.1250, tweede lid, onder a, van het Besluit activiteiten
leefomgeving is niet van toepassing.
2. De resultaten van een bodemonderzoek worden ook verstrekt in het
bestandsformaat XML.
Artikel 5.4.29a (water: lozingsroutes bij opslaan van licht of matig
verontreinigde baggerspecie)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt in afwijking van artikel
4.1251 van het Besluit activiteiten leefomgeving het te lozen afvalwater afkomstig
van het opslaan, zeven of mechanisch ontwateren van baggerspecie van de
kwaliteitsklasse licht verontreinigd of matig verontreinigd, bedoeld in artikel 25d van
het Besluit bodemkwaliteit, geloosd (invullen andere lozingsroute).
2. Als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is
toegestaan, wordt het te lozen afvalwater geloosd (invullen andere lozingsroute van
het eerste lid) of via die andere route.
Zoals in de artikelsgewijze toelichting op artikel 4.1251 Bal al is aangegeven ligt het bij
baggerspecie niet voor de hand een andere lozingsroute toe te staan. Er zal dus een
goede afweging moeten worden gemaakt voordat dit artikel wordt opgenomen.
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Artikel 5.4.30 (bodem: bodembeschermende voorziening bij opslaan
baggerspecie)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met
bodembedreigende stoffen wordt in aanvulling op artikel 4.1254, eerste lid, van het
Besluit activiteiten leefomgeving bij het opslaan van baggerspecie van de
kwaliteitsklasse [invullen] voldaan aan [invullen].
Artikel 5.4.31 (afval: termijn opslaan)
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen wordt in afwijking van artikel
4.1256, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving een partij grond of
baggerspecie niet langer dan een/twee jaar opgeslagen.
Volgens artikel 4.1256, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving mag een
partij grond of baggerspecie niet langer dan drie jaar worden opgeslagen. Die termijn
houdt verband met Europese regels waaruit volgt dat het opslaan dat langer duurt dan
drie jaar moet voldoen aan de eisen voor het storten van afvalstoffen. Vandaar dat er
geen variant is opgenomen waarmee een langere termijn wordt gesteld.

BIJLAGEN BIJ HET OMGEVINGSPLAN
BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1, TWEEDE LID, VAN DIT OMGEVINGSPLAN,
BEGRIPSBEPALINGEN
Voor de toepassing van dit omgevingsplan wordt verstaan onder:
baggerspecie: baggerspecie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit;
en
grond: grond als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit;
partij: hoeveelheid materiaal die volgens de bij of krachtens het Besluit
bodemkwaliteit gestelde regels als partij wordt aangemerkt;
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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Hoofdstuk 5 Activiteiten
§ 5.4.3 Opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder
bewerking herbruikbare grond of baggerspecie
Artikel 5.4.27 (toepassingsbereik)
Dit artikel regelt het toepassingsbereik van paragraaf 5.4.3. Deze paragraaf is van
toepassing op het opslaan, zeven en samenvoegen van grond en het opslaan, zeven,
mechanisch ontwateren en samenvoegen van baggerspecie. De partijen grond of
baggerspecie die onder deze paragraaf vallen zijn om milieuhygiënische redenen
herbruikbaar zonder dat ze verder bewerkt hoeven te worden.
Artikel 5.4.28 (afval: administratie partijen grond of baggerspecie)
Artikel 4.1249 van het Besluit activiteiten leefomgeving regelt welke gegevens en
bescheiden per partij grond of baggerspecie die wordt opgeslagen moet worden
geregistreerd. De administratie hoeft niet actief aan het bevoegd gezag te worden
gestuurd, het is voldoende als de toezichthouder de administratie kan inzien.
Naast de administratieplicht geldt op grond van hoofdstuk 10 Wet milieubeheer dat
documenten over de overdracht van afvalstoffen ook moeten worden bewaard. Deze
informatie hangt met de administratie samen. Het ligt voor de hand die bij elkaar te
bewaren.
In aanvulling op artikel 4.1249 van het Besluit activiteiten leefomgeving bepaalt
artikel 5.4.28 dat ook de volgende gegevens en bescheiden per partij moeten worden
geregistreerd:
a. (…); en
b. (…).
Registratie van deze gegevens en bescheiden is nodig omdat [invullen
onderbouwing].
In afwijking van artikel 4.1249 van het Besluit activiteiten leefomgeving bepaalt
artikel 5.4.28 dat de volgende gegevens en bescheiden niet geregistreerd hoeven te
worden:
a. (…); en
b. (…).
Registratie van deze gegevens en bescheiden is niet nodig omdat [invullen
onderbouwing].
Artikel 5.4.29 (eindonderzoek bodem)
Eerste lid
In artikel 4.1250, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving is bepaald dat
bij het opslaan van grond van de kwaliteitsklasse wonen of industrie of baggerspecie
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van de kwaliteitsklasse licht verontreinigd of matig verontreinigd, moet worden
voldaan aan de regels over het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1
van dat besluit.
Volgens artikel 4.1250, tweede lid, aanhef en onder a, geldt het eerste lid niet als het
gaat om het eenmalig opslaan van één partij grond of één partij baggerspecie. Het is
niet wenselijk om deze uitzondering in de gemeente te laten gelden omdat
(onderbouwing toevoegen).
Tweede lid
Om het mogelijk te maken dat de gegevens uit een bodemonderzoeksrapport
efficiënt kunnen worden ingevoerd in het bodeminformatiesysteem, regelt het tweede
lid dat de resultaten van een bodemonderzoek ook moeten worden aangeleverd in
het XML-format. Dit sluit aan bij de beoordelingsrichtlijnen en protocollen van de
SIKB die van toepassing zijn op de organisaties die bodemonderzoek verrichten. In
die richtlijnen en protocollen wordt voor de digitale uitwisseling van bodemgegevens
uitgegaan van de datastandaard SIKB0101 waarin het bestandsformaat XML is
voorgeschreven. Dit vereenvoudigt het verwerken van de milieuhygiënische data in
het bodeminformatiesysteem (BIS) van de gemeente of omgevingsdienst.
Artikel 5.4.29a (water: lozingsroutes bij opslaan van licht of matig
verontreinigde baggerspecie)
Eerste lid
Volgens artikel 4.1251, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving moet het
te lozen afvalwater worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam. Met artikel
5.4.29a wordt van die lozingsroute afgeweken en wordt voorgeschreven dat geloosd
moet worden o/in (invullen).
Er is geen plicht om het afvalwater te lozen, maar als geloosd wordt moet dat via de
voorgeschreven route. Het gaat hier immers alleen om ‘het te lozen’ afvalwater;
afvalwater kan ook worden afgevoerd naar een verwerker of worden hergebruikt.
Tweede lid
Als een alternatieve lozingsroute via een maatwerkvoorschrift is toegestaan, is het
niet meer verplicht gebruik te maken van de voorkeursroute, maar er mag nog wel
gebruik van worden gemaakt, zodat beiden zijn toegestaan.
Artikel 5.4.30 (bodem: bodembeschermende voorziening bij opslaan
baggerspecie)
Volgens artikel 4.1254, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving moet
baggerspecie van de kwaliteitsklasse licht verontreinigd of matig verontreinigd
worden opgeslagen in een met folie beklede grondput die volledig is omringd door
een dijklichaam:
a. waarvan het binnendijkse volume ten minste gelijk is aan de maximale inhoud van
het baggerspeciedepot; en
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b. dat is bestand tegen krachten die ontstaan bij het opslaan van baggerspecie.
Een bodembeschermende voorziening is nodig omdat tijdens de rijping van de
baggerspecie allerlei componenten naar de ondergrond kunnen uitlogen.
In aanvulling daarop bepaalt artikel 5.4.30 dat bij het opslaan ook moet worden
voldaan aan [invullen]. Dat is nodig omdat [invullen onderbouwing].
In afwijking daarvan bepaalt artikel 5.4.30 dat bij het opslaan niet hoeft te worden
voldaan aan [invullen]. Dat is niet nodig omdat [invullen onderbouwing].
Artikel 5.4.31 (afval: termijn opslaan)
Artikel 4.1256, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving bepaalt dat een
partij grond of baggerspecie niet langer dan drie jaar mag worden opgeslagen. Die
termijn houdt verband met Europese regels waaruit volgt dat het opslaan dat langer
duurt dan drie jaar moet voldoen aan de eisen voor het storten van afvalstoffen.
Omdat het wenselijk is om in de gemeente een kortere termijn te hanteren wordt in
artikel 5.4.31 gesteld dat een partij grond of baggerspecie niet langer dan een/twee
jaar mag worden opgeslagen. Deze termijn is gesteld omdat [invullen
onderbouwing].

BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1, TWEEDE LID, VAN DIT OMGEVINGSPLAN,
BEGRIPSBEPALINGEN
In bijlage I zijn de begripsomschrijvingen opgenomen van begrippen die worden
gebruikt in dit omgevingsplan.
Baggerspecie
Baggerspecie wordt in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit omschreven als
materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam
en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter
en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem
van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende
schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.
Grond
Grond wordt in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit omschreven als vast
materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2
millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in
de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem
voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet
zijnde baggerspecie.
Partij
Onder partij wordt verstaan een hoeveelheid (bodem)materiaal die volgens de bij of
krachtens het Besluit bodemkwaliteit gestelde regels als partij wordt aangemerkt.
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Hoewel in artikel 1, derde lid, van het Besluit bodemkwaliteit een uitleg wordt
gegeven wat in dat besluit en daarop berustende bepalingen als een partij moet
worden aangemerkt, moet verder worden gekeken dan dat artikel. In de regels van
het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit 2021 zijn onder andere
bepalingen opgenomen over het samenvoegen en splitsen van partijen, deze moeten
ook worden meegenomen in de afweging of van een partij sprake is. In de toelichting
bij artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit is nader aangegeven wat onder partij
wordt verstaan. Daarin zijn ook voorbeelden opgenomen.
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