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Juridisch frame Toepassen van grond of baggerspecie 

Overzicht lokale afwegingsruimte 

 Onderwerp Geen afwegingsruimte Afwegingsruimte   

1.  Welke instructieregels gelden er o.g.v. het Besluit kwaliteit leefomgeving en de omgevingsverordening voor het omgevingsplan? 

  In acht nemen Rekening houden met Afwijken binnen bandbreedte / speelruimte 

Besluit kwaliteit leefomgeving   

§ 5.1.4.5.3 Aanwijzing bodembeheergebieden en indeling landbodem in bodemfunctieklassen 

Art. 5.89o (aanwijzing bodembeheergebieden)  De gemeente kan over kwaliteitseisen die in paragraaf 4.124 van het 
Bal zijn gesteld aan toe te passen grond en baggerspecie 
maatwerkregels stellen. Daarbij is als voorwaarde gesteld bij het 
versoepelen van de kwaliteitseisen dat het toe te passen materiaal 
afkomstig is uit een aangewezen bodembeheergebied en ook weer 
binnen dat gebied wordt toegepast.  
Bij het mogelijk maken van het toepassen van sterk verontreinigde 
grond of baggerspecie via maatwerkregels als hiervoor omschreven 
geldt als extra voorwaarde dat de toe te passen grond of 
baggerspecie ontgraven is uit een locatie waar de bodem diffuus 
sterk met een stof is verontreinigd en wordt toegepast op een locatie 
waar de bodem al voor het toepassen diffuus sterk met dezelfde stof 
is verontreinigd. Puntbronnen zijn hiermee dus uitgesloten. Op grond 
van artikel 5.89o Bkl kan een gemeente een of meerdere 
bodembeheergebieden aanwijzen in het omgevingsplan. 
 
De gemeente moet er hierbij voor zorgen dat op de schaal van het 
bodembeheergebied een goed resultaat wordt behaald uit een 
oogpunt van het zuinig gebruik van grondstoffen en het doelmatig 
beheer van afvalstoffen (principe van ‘standstill’ op gebiedsniveau). 
 
In het omgevingsplan moet de geometrische begrenzing van het 
aangewezen bodembeheergebied worden vastgesteld. 
 
Deze regel komt overeen met de regel die onder het Besluit 
bodemkwaliteit gold voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid 
(art 44 Bbk, oud). Via overgangsrecht (artikel 3.5, derde lid, 
Aanvullingswet bodem) is geregeld dat onder art 44 Bbk (oud) 
vastgesteld gebiedsspecifiek beleid van rijkswege onderdeel wordt 
van het tijdelijk deel van het omgevingsplan. 

  

Art. 5.89p (indeling landbodem in 
bodemfunctieklassen)  

De gemeente moet de landbodem van het hele grondgebied indelen 
in bodemfunctieklassen. De landbodem wordt ingedeeld in de 
bodemfunctieklassen landbouw/natuur, wonen en industrie. 
 
Gemeenten hebben onder het Besluit bodemkwaliteit (oud) reeds een 
verplichting om een bodemfunctieklassekaart vast te stellen. (art 55 
Bbk, oud). Via overgangsrecht (artikel 3.5, tweede lid, Aanvullingswet 
bodem) komt de bestaande bodemfunctieklassekaart van rijkswege 
in het tijdelijk deel van het omgevingsplan terecht.  
Let op: Op grond van art 55 Bbk (oud) was het niet verplicht om op 
de bodemfunctieklassen ook gebieden in te delen in functie 
landbouw/natuur (op de kaart vaak opengelaten). Bij het omzetten 
van de bodemfunctieklassekaart naar het omgevingsplan moet hierbij 
rekening gehouden worden. 

Bij de indeling in bodemfunctieklassen wordt rekening gehouden met de 
functie die in het omgevingsplan aan de locatie is toegedeeld. 
 

 

Omgevingsverordening   

Eventuele instructieregels voor de activiteit 
toepassen van grond en baggerspecie. Bijvoorbeeld 
ter bescherming van waterwingebieden. 

Afhankelijk van instructieregel* Afhankelijk van instructieregel* Afhankelijk van instructieregel* 

* Eventueel in combinatie met voorbeschermingsregels. 
De regels kunnen verschillen per provincie. Check de regels in jouw provincie. 

Zie volgende pagina voor vervolg  
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Vervolg 

 Onderwerp Geen afwegingsruimte Afwegingsruimte   

2. Zijn er bruidsschatregels meegegeven voor het omgevingsplan?   

   Behouden Aanpassen Schrappen 

Invoeringsbesluit Omgevingswet (bruidsschat)   

     

3. Welke algemene direct werkende rijksregels (Bal) of provinciale regels (omgevingsverordening) gelden er en zijn maatwerkregels in het omgevingsplan mogelijk? 

  Geen maatwerkregel mogelijk Maatwerkregel mogelijk Voorbeelden 

Besluit activiteiten leefomgeving 
  

§ 3.2.26 Toepassen van grond of baggerspecie 

Art. 3.48o (aanwijzing activiteiten) Geen maatwerkregels mogelijk op de aanwijzing van een 
milieubelastende activiteit. 

  

Art. 3.48p (aanwijzing vergunningplichtige 
gevallen) 

  Met maatwerkregels kan een aanvullend verbod om 
zonder omgevingsvergunning een activiteit te 
verrichten worden gesteld o.a. in het kader van een 
evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Zie 
artikel 2.15 Bal. 

 

Art. 3.48q (algemene regels) Is een zogenoemde richtingaanwijzer waarmee de regels worden 

aangewezen die van toepassing zijn op het verrichten van de 

activiteit. Geen maatwerkregels mogelijk. 

  

§ 4.124 Toepassen van grond of baggerspecie 

Art. 4.1265 (toepassingsbereik) Geen maatwerkregels mogelijk op het toepassingsbereik.   

Art. 4.1265a (afbakening mogelijkheid 
maatwerkvoorschrift) 

N.v.t. (ziet op maatwerkvoorschrift, niet op maatwerkregel) N.v.t. (ziet op maatwerkvoorschrift, niet op 
maatwerkregel) 

 

Art. 4.1266 (melding)  Met maatwerkregels kan een aanvullend verbod 
om zonder voorafgaande melding een activiteit te 
verrichten worden gesteld o.a. in het kader van 
een evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties. Zie artikel 2.14 Bal. 

 

Art. 4.1267 (gegevens en bescheiden: voor het 
begin van de activiteit) 

 Maatwerkregels mogelijk Meer eisen stellen aan in te dienen bescheiden i.v.m. specifieke lokale omstandigheden en/of 
t.b.v. toezicht en handhaving. Omdat het gaat om gegevens en bescheiden per toe te passen 
partij (met name de milieuverklaring bodemkwaliteit) ligt het minder voor de hand om aanvullend 
maatwerk op te leggen. 

Art. 4.1268 (gegevens en bescheiden: tijdens 
en na afloop van het aanbrengen) 

 Maatwerkregels mogelijk Meer eisen stellen aan te bewaren gegevens en bescheiden tijdens en na afloop van de activiteit. 
Het ligt niet voor de hand om hierover maatwerkregels te stellen. 

Art. 4.1269 (milieu: functionele toepassing)  Maatwerkregels beperkt mogelijk, maar niet voor 
de hand liggend - genoemde functionele 
toepassing is de nationale uitwerking van het 
begrip nuttige toepassing uit de kaderrichtlijn 
afvalstoffen. Alleen aanscherping of invulling kan 
aan de orde zijn, omdat anders strijd ontstaat met 
de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

 

Art. 4.1270 (grondstof, afvalstof en water: 
functionele hoeveelheid) 

 Maatwerkregels beperkt mogelijk, maar niet voor 
de hand liggend. Alleen aanscherping of invulling 
kan aan de orde zijn, omdat anders strijd ontstaat 
met de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

 

Art. 4.1271 (milieu: bodemvreemd materiaal)   Maatwerkregels mogelijk Op grond van milieuhygiënische overwegingen kan in het omgevingsplan door maatwerkregels de 
grens voor bodemvreemd materiaal voor specifieke toepassingen lager worden vastgesteld dan 
20 gewichtsprocent, bijvoorbeeld voor gebieden met een bijzonder beschermingsniveau. Ook 
kunnen aan bepaalde typen bodemvreemd materiaal aanvullende eisen worden gesteld 
Deze mogelijkheid komt overeen met de verplichting die onder het Besluit bodemkwaliteit (oud) 
geldt bij het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid (art 44 Bbk, 1e lid, oud). Via overgangsrecht is 
geregeld dat onder art 44 Bbk vastgesteld gebiedsspecifiek beleid van rijkswege onderdeel wordt 
van het tijdelijk deel van het omgevingsplan. 

Zie volgende pagina voor vervolg  
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Vervolg 

 Onderwerp Geen afwegingsruimte Afwegingsruimte   

  Geen maatwerkregel mogelijk Maatwerkregel mogelijk Voorbeelden 

Besluit activiteiten leefomgeving (vervolg) 
  

Art. 4.1272 (milieu: kwaliteitseisen)  Maatwerkregels mogelijk (zie bij versoepeling 
kwaliteitseisen art 4.1273). 

Strengere en soepelere kwaliteitseisen zijn mogelijk. Bij het versoepelen van  kwaliteitseisen 
gelden de extra randvoorwaarden van artikel 4.1273. 

Art. 4.1273 (maatwerk kwaliteitseisen)  Maatwerkregels mogelijk ter versoepeling van de 
kwaliteitseisen als het bodembeheergebied is 
aangewezen in het omgevingsplan op grond van 
artikel 5.89o van het Bkl en de grond of 
baggerspecie afkomstig is uit en ook weer binnen 
dat gebied wordt toegepast. 

Het stellen van soepelere kwaliteitseisen voor het mogelijk maken van meer 
toepassingsmogelijkheden (vraag en aanbod bij elkaar brengen). Er zijn enkele beperkingen en 
voorwaarden aan de versoepeling van de kwaliteitseisen gesteld, om aan ‘standstill’ zoveel 
mogelijk recht te doen, bijvoorbeeld door dit op gebiedsniveau te hanteren. Aan het toestaan van 
maatwerk dat het mogelijk maakt om sterk verontreinigde grond of baggerspecie toe te passen, 
zijn aanvullende beperkingen gekoppeld, met name dat het zich uitsluitend beperkt tot locaties die 
diffuus verontreinigd zijn. 
Deze randvoorwaarden komen vrijwel overeen met de randvoorwaarden die onder het Besluit 
bodemkwaliteit (oud) gelden bij het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid (art 44 Bbk, oud). Via 
overgangsrecht is geregeld dat onder art 44 Bbk vastgesteld gebiedsspecifiek beleid van 
rijkswege onderdeel wordt van het tijdelijk deel van het omgevingsplan. 

Art. 4.1274 (milieu: grootschalig toepassen)  Maatwerkregels mogelijk (zie bij versoepeling 
kwaliteitseisen art 4.1275). 

Strengere en soepelere kwaliteitseisen zijn mogelijk. Bij het versoepelen van  kwaliteitseisen 
gelden de extra randvoorwaarden van artikel 4.1275. 

Art. 4.1275 (maatwerk grootschalig toepassen)  Maatwerkregels mogelijk ter versoepeling van de 
kwaliteitseisen als het bodembeheergebied is 
aangewezen in het omgevingsplan op grond van 
artikel 5.89o van het Bkl en de grond of 
baggerspecie afkomstig is uit en ook weer binnen 
dat gebied wordt toegepast. 

Het stellen van soepelere kwaliteitseisen voor het mogelijk maken van meer 
toepassingsmogelijkheden (vraag en aanbod bij elkaar brengen). Er zijn enkele beperkingen en 
voorwaarden aan de versoepeling van de kwaliteitseisen gesteld, om aan ‘standstill’ zoveel 
mogelijk recht te doen, bijvoorbeeld door dit op gebiedsniveau te hanteren. Aan het toestaan van 
maatwerk dat het mogelijk maakt om sterk verontreinigde grond of baggerspecie toe te passen, 
zijn aanvullende beperkingen gekoppeld, met name dat het zich uitsluitend beperkt tot locaties die 
diffuus verontreinigd zijn. 
Onder het Besluit bodemkwaliteit (oud) is het niet mogelijk om voor grootschalige toepassingen 
gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. 

Art. 4.1276 (milieu: toepassen in een diepe 
plas) 

 Maatwerkregels mogelijk in omgevingsplan t.a.v. 
het derde lid (zie bij versoepeling kwaliteitseisen 
art 4.1277). 

Strengere en soepelere kwaliteitseisen zijn mogelijk. Bij het versoepelen van  kwaliteitseisen 
gelden de extra randvoorwaarden van artikel 4.1277. 

Art. 4.1277 (maatwerk toepassen in een diepe 
plas) 

 Maatwerk mogelijk ter versoepeling van de 
kwaliteitseisen als het bodembeheergebied is 
aangewezen in het omgevingsplan of de 
waterschapsverordening op grond van artikel 
5.89o of artikel 6.3 van het Bkl en de grond of 
baggerspecie afkomstig is uit en ook weer binnen 
dat gebied wordt toegepast. 

Het stellen van soepelere kwaliteitseisen voor het mogelijk maken van meer 
toepassingsmogelijkheden (vraag en aanbod bij elkaar brengen). Er zijn enkele beperkingen en 
voorwaarden aan de versoepeling van de kwaliteitseisen gesteld, om aan ‘standstill’ zoveel 
mogelijk recht te doen, bijvoorbeeld door dit op gebiedsniveau te hanteren. Aan het toestaan van 
maatwerk dat het mogelijk maakt om sterk verontreinigde grond of baggerspecie toe te passen, 
zijn aanvullende beperkingen gekoppeld, met name dat het zich uitsluitend beperkt tot locaties die 
diffuus verontreinigd zijn. 
Onder het Besluit bodemkwaliteit (oud) is het niet mogelijk om voor grootschalige toepassingen 
(incl. diepe plassen) gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. 

Art. 4.1278 (milieu: verspreiden baggerspecie)  Maatwerkregels mogelijk (zie bij versoepeling 
kwaliteitseisen art 4.1279). 

Strengere en soepelere kwaliteitseisen zijn mogelijk. Bij het versoepelen van  kwaliteitseisen 
gelden de extra randvoorwaarden van artikel 4.1279. 

Art. 4.1279 (maatwerk verspreiden 
baggerspecie) 

 Maatwerkregels mogelijk ter versoepeling van de 
kwaliteitseisen als het bodembeheergebied is 
aangewezen in het omgevingsplan op grond van 
artikel 5.89o van het Bkl en de baggerspecie 
afkomstig is uit en ook weer binnen dat gebied 
wordt toegepast. 

Het stellen van soepelere kwaliteitseisen voor het mogelijk maken van meer 
toepassingsmogelijkheden (vraag en aanbod bij elkaar brengen). Er zijn enkele beperkingen en 
voorwaarden aan de versoepeling van de kwaliteitseisen gesteld, om aan ‘standstill’ zoveel 
mogelijk recht te doen, bijvoorbeeld door dit op gebiedsniveau te hanteren. Aan het toestaan van 
maatwerk dat het mogelijk maakt om sterk verontreinigde baggerspecie toe te passen, zijn 
aanvullende beperkingen gekoppeld, met name dat het zich uitsluitend beperkt tot locaties die 
diffuus verontreinigd zijn. In de praktijk zal zich dit zelden voordoen. 
 
Onder het Besluit bodemkwaliteit (oud) is het niet mogelijk om voor verspreiden van baggerspecie 
gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. 

Art. 4.1280 (milieu: toepassen van tarragrond)  Maatwerkregels mogelijk Het stellen van strengere of soepelere kwaliteitseisen aan toe te passen tarragrond. 
Het uitbreiden (of inperken) van gebieden of locaties waar toepassing van tarragrond die is 
ontstaan bij het schoonmaken van aardappelen die zijn behandeld met chloorprofam niet is 
toegestaan.  

Omgevingsverordening 
  

Eventuele regels voor de activiteit toepassen van 
grond en baggerspecie (bijvoorbeeld ter 
bescherming van grondwaterbeschermings- en 
waterwingebieden) 

Afhankelijk van regel. De regels kunnen verschillen per provincie. 
Check de regels in jouw provincie. 

Afhankelijk van regel. De regels kunnen 
verschillen per provincie. Check de regels in jouw 
provincie. 
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Besluit kwaliteit leefomgeving 

§ 5.1.4.5.3 Aanwijzing bodembeheergebieden en indeling landbodem in 
bodemfunctieklassen 

Artikel 5.89o (aanwijzing bodembeheergebieden)  
1. In een omgevingsplan kunnen een of meer bodembeheergebieden worden aangewezen voor: het met een 

maatwerkregel of maatwerkvoorschrift afwijken van de kwaliteitseisen voor:  
a. het toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem, bedoeld in artikel 4.1273, 4.1275, 

4.1277 of 4.1279 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of  
b. het op of in de landbodem in een bij ministeriële regeling aangewezen toepassingsgebied toepassen 

van mijnsteen of vermengde mijnsteen op of in de landbodem in het toepassingsgebied, bedoeld in 
artikel 4.1289 of 4.1291 van het Besluit activiteiten leefomgeving.  

2. Bodembeheergebieden worden aangewezen met het oog op het bevorderen dat grond of baggerspecie, in 
een geval als bedoeld in het eerste lid onder a, of mijnsteen of vermengde mijnsteen, in een geval als 
bedoeld in het eerste lid, onder b, die binnen het aangewezen gebied zijn ontgraven, binnen dat gebied weer 
zo kunnen worden toegepast dat op de schaal van het gebied een goed resultaat wordt behaald uit een 
oogpunt van het zuinig gebruik van grondstoffen en het doelmatig beheer van afvalstoffen.  

3. In het omgevingsplan wordt de geometrische begrenzing van het aangewezen bodembeheergebied 
vastgesteld.  

Toelichting artikelsgewijs 

In het Besluit activiteiten leefomgeving worden kwaliteitseisen gesteld aan grond, baggerspecie en (vermengde) 

mijnsteen die worden toegepast. Met maatwerkregels of maatwerkvoorschriften kan van deze kwaliteitseisen 

worden afgeweken. Daarbij is als voorwaarde bij het toepassen van grond, baggerspecie of (vermengde) 

opgenomen mijnsteen van een mindere kwaliteit dan in het Besluit activiteiten leefomgeving voorgeschreven dat 

het toe te passen materiaal afkomstig is uit een aangewezen bodembeheergebied. Een bodembeheergebied 

wordt aangewezen in een omgevingsplan of een waterschapsverordening. In dit artikel is de aanwijzing van een 

dergelijk bodembeheergebied in het omgevingsplan geregeld.  

 

Eerste lid  

In een omgevingsplan kan een bodembeheergebied worden aangewezen. Er kunnen een of meer gebieden 

worden aangewezen. Daarnaast hoeft één bodembeheergebied niet te bestaan uit een aaneengesloten geheel.  

 

Een bodembeheergebied is niet aan de grenzen van de gemeente gebonden. Een gemeente kan een groter 

gebied aanwijzen waaruit grond, baggerspecie of (vermengde) mijnsteen afkomstig mag zijn. Ingeval van 

(vermengde) mijnsteen kunnen deze gebieden enkel in het herkomstgebied liggen. Het gaat daarbij om het 

herkomstgebied dat is gelegen in het voormalige mijnbouwgebied in de provincie Limburg. Zie hiervoor de 

toelichting bij artikel 3.48r van het Besluit activiteiten leefomgeving. 

 

Als een groter gebied dan de eigen gemeente wordt aangewezen waaruit de grond, baggerspecie of (vermengde) 

mijnsteen afkomstig mag zijn, dan betekent dit niet dat dit materiaal zondermeer ook buiten de grenzen van de 

gemeente mag worden toegepast. Dat is alleen het geval als de andere gemeente ook een bodembeheergebied 

heeft aangewezen en daarin wordt afgeweken van de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 25d van het Besluit 

bodemkwaliteit. Een gemeente heeft immers geen bevoegdheden buiten de grenzen van de eigen gemeente. Het 

is wenselijk dat, in het geval dat een bodembeheergebied wordt aangewezen of gewijzigd, dat de grens van de 

eigen gemeente overschrijdt, afstemming plaatsvindt met de andere gemeente die bevoegd is in het aangewezen 

bodembeheergebied. Deze afstemming is niet alleen van belang om alle betrokken belangen en meningen te 

inventariseren, maar ook omdat kan blijken dat er mogelijkheden zijn om het lokale beleid te optimaliseren of uit 

te breiden tot andere gemeenten. Overigens is afstemming niet alleen van belang buiten de grenzen van de eigen 

gemeente maar ook daarbinnen. Dat is het geval als de gemeente een bodembeheergebied heeft aangewezen 

dat binnen de eigen gemeente ook de beheergebieden van een of meer waterbeheerders omvat. 

 

In een aangewezen bodembeheergebied kan met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift per stof een 

kwaliteitseis worden gesteld die soepeler is dan de kwaliteitseisen bedoeld in artikel 25d van het Besluit 

bodemkwaliteit. Daarbij moet wel worden voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de artikelen 

4.1273, 4.1275, 4.1277, 4.1279, 4.1289 of 4.1291 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 
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Tweede lid  

Het aanwijzen van een bodembeheergebied gebeurt met het oog op het zuinig gebruik van grondstoffen en het 

doelmatig beheer van afvalstoffen. Er zal een motivering moeten worden opgenomen over de begrenzing van het 

bodembeheergebied.  

 

Uit het Besluit activiteiten leefomgeving volgt dat op de schaal van het aangewezen gebied de bodemkwaliteit niet 

mag verslechteren. Dit houdt in dat een kwaliteitsverbetering elders binnen het aangewezen gebied (omdat hier 

de bodemkwaliteit door activiteiten in het – verre – verleden minder is) een verslechtering kan compenseren. De 

milieuwinst die wordt gerealiseerd door toe te staan dat grond, baggerspecie of (vermengde) mijnsteen van 

mindere kwaliteit mag worden toegepast moet uiteraard wel kunnen worden aangetoond.  

 

Het is niet toegestaan bij maatwerk een soepeler kwaliteitseis voor sterk verontreinigde grond, baggerspecie of 

(vermengde) mijnsteen op te nemen waarbij de verontreiniging afkomstig is van een puntbron. Het is niet 

wenselijk dat dit bodemmateriaal elders in het beheergebied wordt toegepast omdat verontreinigingen van 

puntbronnen in tegensteling tot diffuse verontreinigingen goed zijn te localiseren en zo nodig moeten worden 

aangepakt in plaats van verder verspreid. Alleen voor grond, baggerspecie of (vermengde) mijnsteen afkomstig 

van een locatie waar sprake is van een diffuse verontreiniging kan een afwijkende kwaliteitseis worden 

opgenomen en kan het materiaal elders in het beheergebied worden toegepast. Dit vloeit logischerwijs voort uit 

de zorgplicht.  

 

Derde lid  

Een bodembeheergebied wordt in het omgevingsplan vastgelegd. Het gaat om de geometrische begrenzing. Het 

is aan de gemeente te bepalen hoe dit wordt vastgelegd, bijvoorbeeld door de grenzen op een kaart vast te 

leggen. Als maatwerkregels of maatwerkvoorschriften worden gesteld, is het met het oog op de kenbaarheid 

wenselijk dat het gebied waar de regels of voorschriften gelden (het bodembeheergebied) op een kaart is 

aangegeven. Deze kaart wordt opgenomen in het omgevingsplan. 

Artikel 5.89p (indeling landbodem in bodemfunctieklassen) 
1. In een omgevingsplan wordt de landbodem in bodemfunctieklassen ingedeeld voor:  

a. het toepassen van grond of baggerspecie, bedoeld in artikel 4.1265 van het Besluit activiteiten 
leefomgeving; en  

b. het in het bij ministeriële regeling aangewezen toepassingsgebied toepassen van mijnsteen of 
vermengde mijnsteen, bedoeld in artikel 4.1281 van het Besluit activiteiten leefomgeving.  

2. Bij de indeling in bodemfunctieklassen wordt rekening gehouden met de functie die in het omgevingsplan 
aan de locatie is toegedeeld.  

3. De landbodem kan worden ingedeeld in de bodemfunctieklassen landbouw/natuur, wonen en industrie, 
bedoeld in artikel 25d, vierde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit.  

Toelichting artikelsgewijs 

Het is alleen toegestaan grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteenop of in de landbodem toe te 

passen als deze van een bepaalde kwaliteit is, die aansluit bij de kwaliteitsklasse van de ontvangende landbodem 

(feitelijke kwaliteit) en de bodemfunctieklasse waarin deze ontvangende bodem is ingedeeld (beoogde kwaliteit). 

Dit is de zogenaamde dubbele toets voor toepassen op de landbodem.  

 

De gemeente legt de bodemfunctieklassen vast in het omgevingsplan. De bodemfunctieklasse beschrijft de 

kwaliteit die past bij het gewenste gebruik van de bodem. Er wordt uitgegaan van de indeling in drie klassen van 

de bodem die de verschillende bodemfuncties omvatten: landbouw/natuur, wonen en industrie. Bij het aanwijzen 

van deze klassen wordt rekening gehouden met de functie die in het omgevingsplan aan die locatie is 

toegedeeld. Bijvoorbeeld: wonen met tuin wordt ingedeeld in de bodemfunctieklasse wonen.  
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Besluit activiteiten leefomgeving 

§ 3.2.26 Toepassen van grond of baggerspecie 

Artikel 3.48o (aanwijzing activiteiten) 
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het op of in de bodem toepassen 

van grond of baggerspecie.  
2. Als lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het in een 

oppervlaktewaterlichaam toepassen van grond of baggerspecie. 
3. Onder de aanwijzing vallen niet:  

a. het toepassen van grond of baggerspecie als die is verwerkt in een product dat als meststof op grond 
van hoofdstuk III van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet mag worden verhandeld;  

b. het tijdelijk uitnemen van grond, volgens artikel 4.1222a of 4.1230a;, voor zover het gaat om het 
terugbrengen van grond op of in de bodem; en   

c. het onder dezelfde omstandigheden en zonder te zijn bewerkt terugbrengen van baggerspecie op of in 
de bodem na het tijdelijk uitnemen daarvan. 

4. In deze paragraaf wordt verstaan onder:  
a. baggerspecie: baggerspecie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit; en  
b. grond: grond als bedoeld in artikel 1 het Besluit bodemkwaliteit.  

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid  

Dit artikel geeft aan dat toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem of in een 

oppervlaktewaterlichaam een milieubelastende activiteit is waarvoor de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het 

Besluit activiteiten leefomgeving gelden. Via de combinatie van dit artikel met artikel 3.1 is het lozen bij deze 

activiteit een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk waarvoor deze 

hoofdstukken gelden.   
 
Het regelen van deze activiteit is nodig om een gelijk speelveld en een gelijk beschermingsniveau te waarborgen. 
De nadelige gevolgen voor het milieu die deze activiteit kan veroorzaken betreffen bodemverontreiniging, het 
verspreiden van partijen grond van verschillende kwaliteitsklassen en een ondoelmatig beheer van afvalstoffen. 
De regels bestaan vooral uit implementatie van Europese regels (kaderrichtlijn afvalstoffen) en uit een nationale 
uitwerking van passende preventieve maatregelen en beste bestaande technieken.  
 
Het toepassen van grond en baggerspecie omvat zowel het aanbrengen als het daarna aangebracht houden 
hiervan. Er is geen inhoudelijke wijziging van de term «toepassen» beoogd ten opzichte van eerdere regelgeving. 
Toepassen van grond en baggerspecie op een oppervlaktewaterlichaam komt in Nederland zeer vaak voor, zoals 
in infrastructurele projecten, bij ophogingen, dempingen of verondiepingen, en bij de verspreiding van 
baggerspecie.  
 
De milieubelastende activiteit betreft het op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toepassen van 
grond of baggerspecie. Hiermee is bijvoorbeeld uitgesloten dat het verwerken van grond en baggerspecie tot 
product onder het bereik van de milieubelastende activiteit valt. 
 

Tweede lid (nieuw, toelichting uit Verzamelbesluit Omgevingswet 2022) 

Met het Aanvullingsbesluit bodem in combinatie met het Aanvullingsbesluit grondeigendom is ten aanzien van de 

activiteiten opslaan en toepassen in een oppervlaktewaterlichaam ongewild een verschuiving van bevoegdheden 

opgetreden ten opzichte van de bevoegdheidsverdeling in het Besluit bodemkwaliteit zoals dat luidt voor 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de betreffende paragrafen van het Bal waren hiermee de algemene 

regels van hoofdstuk 4 abusievelijk alleen expliciet op de milieubelastende activiteit van toepassing verklaard, ook 

waar het opslaan en toepassen in een oppervlaktewaterlichaam betreft. Dit gebrek wordt met het onderhavige 

besluit hersteld door de regels over het opslaan en toepassen in een oppervlaktewaterlichaam uitsluitend van 

toepassing te verklaren op de in hoofdstuk 3 aangewezen lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en 

niet langer op de milieubelastende activiteit. Hiermee blijft de waterbeheerder, in lijn met het vigerende Besluit 

bodemkwaliteit, het enige bevoegd gezag voor deze rijksregels. Voor toepassen op de landbodem verandert er 

niets en blijft de gemeente, en waar ook sprake is van een lozingsactiviteit op een oppervlaktewater-lichaam de 

waterbeheerder, het bevoegd gezag voor deze rijksregels. In verband hiermee was het bij nader inzien tevens 

nodig om in hoofdstuk 4 in een aantal artikelen het oogmerk ervan te wijzigen. 
 
Derde lid (was tweede lid) 
In het derde lid, onder a, is een uitzondering gemaakt voor meststoffen. Op basis van de Meststoffenwet zijn in 
hoofdstuk III van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet onder meer de landbouwkundige en milieukundige eisen 
gesteld waaraan meststoffen moeten voldoen, om als meststof verhandeld te mogen worden. Op het gebruik van 
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meststoffen op of in de bodem is naast de gebruiksvoorschriften van paragraaf 4.116 van het Besluit activiteiten 
leefomgeving, het stelsel van gebruiksnormen van de Meststoffenwet van toepassing. De meststoffenregels en 
de regels over het toepassen van grond en baggerspecie zijn op elkaar afgestemd. Dit betekent dat de regels 
voor toepassen niet gelden als de stoffen op grond van hoofdstuk III van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet als 
meststof mogen worden verhandeld. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat meststoffen onder de noemer van 
grond of baggerspecie worden toegepast om zo niet te hoeven voldoen aan het stelsel van gebruiksnormen. Een 
voorbeeld hiervan is compost. Dit materiaal kan aan de definitie van grond voldoen, terwijl het in het Besluit 
activiteiten leefomgeving ook aangewezen is als meststof. Als compost wordt gebruikt met het oogmerk om 
meststoffen op of in de bodem te brengen, zijn de meststoffenregels van toepassing. Compost valt dan niet onder 
de milieubelastende activiteit van paragraaf 3.2.26 het toepassen van grond en baggerspecie.  
 
Grond of baggerspecie die bij het toepassen een zekere mate van bemesting van de bodem tot gevolg kunnen 
hebben, maar die niet vallen onder de landbouwkundige en milieukundige eisen van hoofdstuk III van het 
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, moeten op hun beurt voldoen aan de toepassingseisen die in deze paragraaf 
worden gesteld. Enkele voorbeelden hiervan zijn de samengestelde grondproducten, waaronder boomgrond en 
teelaarde. Dergelijke producten worden geproduceerd onder BRL 9335, protocol 9335-4. Ook deze BRL stelt als 
voorwaarde dat dierlijke meststoffen niet zijn toegestaan als groenproduct. Het tweede lid onder a heeft 
nadrukkelijk niet als doel om materiaal dat de 20% grens voor overige organische meststoffen overschrijdt 
automatisch als meststof te beschouwen. Dergelijk materiaal moet als grond kunnen worden toegepast. Een 
voorbeeld hiervan is veen.  
 
In het derde lid, onder b, is bepaald dat paragraaf 3.2.26 niet van toepassing is op het terugbrengen van grond na 
het tijdelijk uitnemen hiervan. Het terugplaatsen van grond na tijdelijk uitnemen is geregeld in de paragrafen 
3.2.21 en 3.2.22 als het bodemvolume waarin wordt gegraven meer is dan 25 kubieke meter. Het tijdelijk 
uitnemen moet wel voldoen aan de voorschriften in de genoemde artikelen (namelijk terugplaatsen op of nabij het 
ontgravingsprofiel ingeval van onder de interventiewaarde en in hetzelfde ontgravingsprofiel bij boven de 
interventiewaarde. Als het daar niet aan voldoet, valt het niet onder deze uitzondering. In dat geval gaat het niet 
meer om tijdelijk uitnemen maar om een nieuwe toepassing, die dus wél moet voldoen aan de voorschriften voor 
de milieubelastende activiteit toepassen. Als het bodemvolume gelijk is aan of minder is dan 25 kubieke meter 
valt dit niet onder rijksregels maar is wel de wettelijke zorgplicht van toepassing. 
 

In het derde lid, onder c, is een uitzondering gemaakt voor het onder dezelfde omstandigheden en zonder te zijn 

bewerkt terugbrengen van baggerspecie op of in de bodem. Hoewel het tijdelijk uitnemen van baggerspecie 

nauwelijks voorkomt is toch besloten dit uit te zonderen van het toepassingsbereik van de regels voor toepassen. 

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij kabels en leidingen in waterbodem. 
 
Vierde lid (was derde lid) 
In het vierde lid is aangegeven wat onder de begrippen «grond» en «baggerspecie» moet worden verstaan bij de 
toepassing van paragraaf 3.2.26. De begrippen worden gebruikt in de betekenis die ze hebben in het Besluit 
bodemkwaliteit.  
 
Baggerspecie wordt hierin gedefinieerd 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 mm 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 mm».  
  
Grond is in het Besluit bodemkwaliteit gedefinieerd als «vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een 
maximale korrelgrootte van 2 mm 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 mm en ten hoogste 20% bodemvreemd materiaal, niet zijnde baggerspecie» 
 

De definitieomschrijvingen van grond en baggerspecie hebben betrekking op het fijne bodemmateriaal (maximale 

korrelgrootte van 2 mm) en ook op van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind (2–63 mm). Ook 

natuurlijke mengsels van fijn bodemmateriaal en schelpen en grind vallen onder deze begrippen. Het fijne 

bodemmateriaal bestaat doorgaans uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en 

organische stof. In uitzonderingsgevallen komt ook grond of baggerspecie voor met vrijwel geen organische stof 

(bijvoorbeeld dekzanden) of vrijwel geen minerale delen (bijvoorbeeld mineraalarm veen). Schelpen en grind zijn 

in de definities opgenomen omdat zij regelmatig in de bodem voorkomen, en toepassing ervan geen bezwaren uit 

milieuoogpunt kent. Bovendien zou uitsluiting van deze materialen het toepassen van grond en baggerspecie 

nodeloos beperken. Natuurlijke bodemmaterialen groter dan 63 mm worden in de bodemkunde beschouwd als 

stenen en worden niet gerekend tot de grondmatrix. 
 
Het begrip baggerspecie is uitgezonderd van de definitieomschrijving van grond. Baggerspecie is bodemmateriaal 
dat vrijkomt uit het oppervlaktewater of de ruimte die voor oppervlaktewater is bestemd.  
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De plaats waar het materiaal vrijkomt bepaalt of er sprake is van baggerspecie. Baggerspecie wordt ontgraven uit 

de waterbodem of oeverbodem van een oppervlaktewaterlichaam. Tijdens de behandeling, bewerking of tijdelijke 

opslag van het materiaal is nog steeds sprake van baggerspecie. Pas nadat de baggerspecie op de landbodem is 

aangebracht, is niet langer sprake van baggerspecie. Het materiaal gaat dan deel uitmaken van de bodem omdat 

het vereiste van terugneembaarheid, anders dan bij het toepassen van bouwstoffen, niet geldt. 
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Artikel 3.48p (aanwijzing vergunningplichtige gevallen) 

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit 

op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het brengen van grond of baggerspecie in een 

oppervlaktewaterlichaam, bedoeld in artikel 3.48o, tweede lid, voor zover het gaat om het opvullen van een diepe 

plas voor het bevorderen van de natuurwaarde of recreatieve waarde van de diepe plas, het ontwikkelen tot 

landbodem voor het verwezenlijken van bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, landbouwgronden, 

natuurgronden of recreatieterreinen of het stabiliseren van wanden. 

Toelichting artikelsgewijs 

Voor het opvullen van een diepe plas moet een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit worden 

aangevraagd. Een diepe plas is in bijlage I gedefinieerd als een oppervlaktewaterlichaam, ontstaan als gevolg 

van zandwinning, grindwinning of kleiwinning of een dijkdoorbraak. Grond en baggerspecie kunnen worden 

toegepast om een diepe plas op te vullen (te verondiepen) in verband met de herinrichting van de diepe plassen 

naar een natuur- of recreatiegebied. Het verondiepen van een diepe plas is een complexe en omvangrijke 

activiteit waarvoor een integrale beoordeling noodzakelijk is en waarbij sprake kan zijn van aanzienlijke 

milieueffecten. Daarom is naast de omgevingsvergunning voor de lozingsactiviteit ook een mer-beoordelingsplicht 

ingesteld door het verondiepen van diepe plassen toe te voegen aan bijlage V bij het Omgevingsbesluit. Bij de 

mer-beoordelingsplicht moet rekening worden gehouden met alle gevolgen die het project voor het milieu kan 

hebben, ook als die gevolgen zouden vallen buiten het oogmerk van de wateractiviteit waaraan de 

vergunningplicht is gekoppeld. Voor alle milieugevolgen kunnen in het kader van de mer-beoordeling 

voorschriften aan de vergunning worden verbonden, de waterbeheerder is daarvoor het aanspreekpunt. Voor de 

beoordeling van de lokale hinder is het noodzakelijk dat de waterbeheerder afstemt met de gemeente. Mocht in 

een specifiek geval blijken dat beoordeling van andere dan wateraspecten doorslaggevend zijn en het meer voor 

de hand ligt dat de gemeente die integrale milieubeoordeling uitvoert en de vergunning verleent, kan gebruikt 

worden gemaakt van de flexibiliteitsregeling van artikel 5.16 van de wet, die het mogelijk maakt dat de 

waterbeheerder de bevoegdheid voor de vergunning voor de wateractiviteiten, inclusief de bijbehorende mer-

beoordeling, aan de gemeente overdraagt. Een nadere toelichting op de vergunningplicht en de daaraan 

gekoppelde mer-beoordeling is te vinden in hoofdstuk 11 van het algemeen deel van de toelichting bij dit 

aanvullingsbesluit. 

 

Er is een vergunning vereist voor het opvullen van een diepe plas voor «het bevorderen van de natuurwaarde of 

recreatieve waarde van de diepe plas, het ontwikkelen tot landbodem voor het verwezenlijken van 

bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, landbouwgronden, natuurgronden of recreatieterreinen of het 

stabiliseren van wanden». Hiermee is aangesloten bij de aanwijzing van de functionele toepassing die is 

opgenomen in artikel 4.1269, tweede lid, onder i, van dit besluit. Van een dergelijke functionele toepassing is 

uiteraard geen sprake als slechts één schep grond of baggerspecie in de diepe plas wordt gebracht. Er zullen 

gedurende een bepaalde looptijd meerdere partijen grond of baggerspecie in een diepe plas worden gebracht. 

Daarbij hoeft niet voor elke afzonderlijke partij opnieuw een vergunning te worden aangevraagd. De vergunning 

moet worden verleend voordat de eerste partij grond van het project in de diepe plas wordt gebracht. 

Artikel 3.48q (algemene regels) 

Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.48o, wordt voldaan aan de regels over het toepassen 

van grond of baggerspecie, bedoeld in paragraaf 4.124. 

Toelichting artikelsgewijs 

In dit artikel is opgenomen welke paragraaf met regels in hoofdstuk 4 van toepassing is. Het gaat om de regels in 

paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving.  

 

Voor het deel van de activiteit in dit hoofdstuk waarvoor geen specifieke regels in hoofdstuk 4 van het Besluit 

activiteiten leefomgeving zijn opgenomen, geldt in ieder geval de specifieke zorgplicht van artikel 2.11 van dat 

besluit. 
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§ 4.124 Toepassen van grond of baggerspecie 

Toelichting artikelsgewijs 

Paragraaf 4.124 geeft regels voor de activiteit toepassen van grond of baggerspecie. 

De voorschriften van paragraaf 4.124 richten zich tot degene die de grond of baggerspecie feitelijk toepast, 

degene die daartoe opdracht heeft gegeven en de eigenaar en de beheerder van de landbodem of het 

oppervlaktewaterlichaam waarop of waarin de grond of baggerspecie is toegepast. Wie bij overtreding van de 

bepalingen van dit besluit zal worden aangesproken, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval en 

de fase waarin de toepassing zich bevindt. 

 

De bepalingen van paragraaf 4.124 richten zich ook tot «particulieren», te weten: natuurlijke personen die de 

grond of baggerspecie anders dan in het kader van de uitoefening van hun beroep of bedrijf toepassen. Zij 

hoeven echter niet aan alle bepalingen van deze paragraaf te voldoen. Voor hen gelden verschillende 

uitzonderingen, die vooral tot doel hebben om de kosten en andere lasten die het toepassen van kleine 

hoeveelheden grond en baggerspecie anders zou meebrengen, te beperken. Vergelijkbare uitzonderingen gelden 

voor landbouwers die grond en baggerspecie binnen hun eigen bedrijf uit landbouwgronden ontgraven en daarop 

ook weer toepassen. In al deze gevallen moet bij het toepassen van grond of baggerspecie wel worden voldaan 

aan de inhoudelijke bepaling, zoals de artikelen 4.1269 (functionele toepassing), 4.1270 (functionele hoeveelheid) 

en 4.1272 (kwaliteitseisen). 

Artikel 4.1265 (toepassingsbereik) 
1. Deze paragraaf is van toepassing op het op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toepassen 

van grond of baggerspecie.  
2. De regels van deze paragraaf gelden voor het toepassen van partijen  afzonderlijk, tenzij anders is bepaald.  
3. In deze paragraaf wordt verstaan onder:  

a. afleverbon: afleverbon als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit; 
b. baggerspecie: baggerspecie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit;  
c. aangewezen bodembeheergebied: bodembeheergebied dat is aangewezen bij ministeriële regeling, in 

het omgevingsplan of in de waterschapsverordening op grond van artikel 5.89o of 6.3 van het Besluit 
kwaliteit leefomgeving;; en  

d. grond: grond als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit; en 
e. partij: hoeveelheid materiaal die volgens de bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit gestelde regels 

als partij wordt aangemerkt. 

Toelichting artikelsgewijs 

Dit artikel bepaalt de reikwijdte van paragraaf 4.124. Deze paragraaf stelt regels aan het toepassen van grond of 

baggerspecie op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam. 

 

Eerste lid 

Het toepassen van grond of baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam omvat ook het toepassen van grond of 

baggerspecie op of in de bodem onder oppervlaktewater (waterbodem) of op of in de oeverbodem. In het 

algemeen zal grond of baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam op of in de waterbodem of oeverbodem 

worden toegepast. Het is bovendien mogelijk dat de baggerspecie in het oppervlaktewater wordt verspreid, 

bijvoorbeeld vanuit een schip. Ook deze vorm van toepassing valt onder de regels van paragraaf 4.124. 

Het toepassen van grond en baggerspecie is alleen toegestaan als sprake is van het toepassen in bepaalde 

functionele toepassingen, die zijn gespecificeerd in artikel 4.1269, tweede lid. 

 

Tweede lid 

Het tweede lid regelt dat het bij het toepassen van grond of baggerspecie steeds om het toepassen van 

afzonderlijke partijen gaat. Door dit aan het begin van de paragraaf te regelen, is herhaling bij de artikelen in de 

rest van de paragraaf niet nodig. 

 

Als een regel niet behoort te gelden voor een afzonderlijke partij, is dat niet steeds expliciet aangegeven. Dit is 

ook niet altijd mogelijk. De activiteit «toepassen van grond of baggerspecie» kan zowel het toepassen van een 

afzonderlijke partij als het toepassen van meerdere partijen betreffen. Uit de formulering van de artikelen van de 

paragraaf is wel steeds duidelijk of een regel voor een afzonderlijke partij geldt of voor meerdere partijen. In 

artikel 4.1267, vijfde lid, is bijvoorbeeld bepaald dat bepaalde gegevens en bescheiden niet nogmaals verstrekt 

hoeven worden als deze al eerder voor de functionele toepassing in het kader waarvan wordt toegepast zijn 

verstrekt en zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan. Hiermee is duidelijk dat als in het kader van een 
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functionele toepassing meerdere partijen worden toegepast niet per afzonderlijke partij die gegevens hoeven 

worden aangeleverd. 

 

Derde lid 

In het derde lid is aangegeven wat onder een aantal begrippen moet worden verstaan bij de toepassing van 

paragraaf 4.124. 

 

De begrippen «afleverbon», «grond» en «baggerspecie» worden gebruikt in de betekenis die ze hebben in het 

Besluit bodemkwaliteit. Een afleverbon is daarin gedefinieerd als een begeleidend document bij een partij van 

een bouwstof of een partij grond of baggerspecie dat bij de afgifte van een milieuverklaring bodemkwaliteit wordt 

verstrekt en dat tot doel heeft de partij te identificeren als partij waarop de verklaring betrekking heeft. 

Baggerspecie wordt in het Besluit bodemkwaliteit gedefinieerd 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 verhouden 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 is in het Besluit bodemkwaliteit gedefinieerd 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 en ten hoogste 20% bodemvreemd 

materiaal, niet zijnde baggerspecie. 

 

De definitieomschrijvingen van grond en baggerspecie hebben betrekking op het fijne bodemmateriaal (maximale 

korrelgrootte van 2 millimeter) alsmede op van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind (2–63 mm). 

Ook natuurlijke mengsels van fijn bodemmateriaal en schelpen en grind vallen onder deze begrippen. Het fijne 

bodemmateriaal bestaat doorgaans uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en 

organische stof. In uitzonderingsgevallen komt ook grond of baggerspecie voor met vrijwel geen organische stof 

(bijvoorbeeld dekzanden) of vrijwel geen minerale delen (bijvoorbeeld mineraalarm veen). Schelpen en grind zijn 

in de definitie opgenomen omdat zij regelmatig in de bodem voorkomen, en toepassing ervan als bodem geen 

bezwaren uit milieuoogpunt kent. Uitsluiting van deze materialen zou het toepassen van grond of baggerspecie 

nodeloos beperken. Natuurlijke bodemmaterialen groter dan 63 mm worden in de bodemkunde beschouwd als 

stenen en worden niet gerekend tot de grondmatrix. 

 

Het begrip baggerspecie is uitgezonderd van de definitieomschrijving van grond. Baggerspecie is bodemmateriaal 

dat vrijkomt uit het oppervlaktewater of de ruimte die voor dat oppervlaktewater is bestemd. 

De plaats waar het materiaal vrijkomt bepaalt of er sprake is van baggerspecie. Baggerspecie wordt ontgraven uit 

de waterbodem of oeverbodem van een oppervlaktewaterlichaam. Tijdens de behandeling, bewerking of tijdelijke 

opslag van het materiaal is nog steeds sprake van baggerspecie. Pas nadat de baggerspecie op de landbodem is 

aangebracht, is niet langer sprake van baggerspecie. Het materiaal gaat dan deel uitmaken van de bodem omdat 

het vereiste van terugneembaarheid, anders dan bij het toepassen van bouwstoffen, niet geldt. 

 

Een aangewezen bodembeheergebied is eveneens gedefinieerd. In een omgevingsplan of 

waterschapsverordening kunnen een of meerdere bodembeheergebieden worden aangewezen. Het aanwijzen 

van dit gebied is een voorwaarde voor het stellen van maatwerk aan kwaliteitseisen. Het bodembeheergebied is 

niet bij voorbaat aan de grenzen van de gemeente gebonden. Een gemeente kan, onder voorwaarden, een groter 

gebied aanwijzen, waaruit grond of baggerspecie afkomstig mag zijn. Meer uitleg is opgenomen in de 

artikelsgewijze toelichting bij artikel 5.89o en 6.3 die met dit besluit in het Besluit kwaliteit leefomgeving worden 

opgenomen. 

 

Onder partij wordt in deze paragraaf verstaan een hoeveelheid (bodem)materiaal die volgens de bij of krachtens 

het Besluit bodemkwaliteit gestelde regels als partij wordt aangemerkt. Hoewel in artikel 1, tweede en 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 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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Artikel 4.1265a (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift) 
Met een maatwerkvoorschrift wordt de uitvoering van een vastgesteld projectbesluit niet belemmerd. 

Toelichting artikelsgewijs 

Het volledig uitzetten van maatwerk (dus zowel maatwerkregels als maatwerkvoorschriften) is niet wenselijk 

omdat zich ook bij projecten waarvoor een projectbesluit is vastgesteld, zoals de aanleg of versterking van 

primaire waterkeringen, in de praktijk situaties kunnen voordoen waarin het generieke beschermingsniveau van 

de rijksregels niet voldoet en de zorgplicht om alle passende preventieve maatregelen toe te passen en geen 

significante verontreiniging te veroorzaken tot noodzaak van verdergaande maatregelen kan leiden. Gedacht kan 

bijvoorbeeld worden aan een situatie waarin een werk een grondwaterbeschermingsgebied of ander zeer 

kwetsbaar gebied raakt. Het draagt bij aan inzichtelijkheid van regelgeving als aanscherping ten opzichte van de 

generieke norm in dergelijke gevallen zo vroeg mogelijk bekend is, en daarin kan juist een maatwerkregel 

voorzien, of bij afwezigheid daarvan een voorschrift gesteld in het projectbesluit zelf. 

 

Mocht maatwerk op deze regels in een enkel geval nodig zijn, dan is het van belang dat het op een geëigend 

moment aan de orde komt, zo vroeg mogelijk in de besluitvorming. Voor veel van de projecten is een 

projectbesluit nodig, en dat is het moment waarop noodzaak van maatwerk zou moeten worden afgestemd. Met 

de Unie van waterschappen is de regering van oordeel dat het niet zou passen dat de uitvoering van een 

vastgesteld projectbesluit met maatregelen wordt belemmerd. Dat past in algemene zin niet bij de verplichting van 

artikel 2.2 van de wet om rekening te houden met taken (in dit geval het beheer van watersystemen en 

rijksinfrastructuur) van andere bestuursorganen. Ook bij andere projecten moet overigens ingrijpend maatwerk op 

het geëigend moment en zo vroeg mogelijk worden toegepast, bijvoorbeeld bij het vaststellen van het 

omgevingsplan of bij de vergunningprocedure. Om aan deze zorgen tegemoet te komen is evenwel besloten om 

dit bij de bovengenoemde activiteiten via een expliciete begrenzing van maatwerkvoorschriften te benadrukken. 

Artikel 4.1266 (melding) 

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.1265, te verrichten zonder dit ten minste een week voor het 

begin ervan te melden. 
2. Een melding bevat: 

a. de aanduiding van de functionele toepassing, bedoeld in artikel 4.1269, in het kader waarvan de grond 

of baggerspecie wordt toegepast, en een onderbouwing van de functionaliteit van de toepassing; 
b. de dimensionering van de functionele toepassing in het kader waarvan de grond of baggerspecie wordt 

toegepast; 
c. de hoeveelheid grond of baggerspecie in kubieke meters die in totaal in het kader van de functionele 

toepassing wordt toegepast; 
d. de verwachte datum waarop voor het eerst grond of baggerspecie in het kader van de functionele 

toepassing wordt toegepast; 
e. de coördinaten van de ontvangende landbodem, tenzij het adres daarvan is vermeld, of de coördinaten 

van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam; 
f. als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid toe te passen in het kader van grootschalig toepassen 

als bedoeld in artikel 4.1274, eerste lid: de vermelding daarvan; 

g. als sprake is van toepassen in het kader van een opvulling van een diepe plas als bedoeld in 

artikel 4.1269, tweede lid, onder i: de vermelding daarvan; en 

h. als sprake is van toepassen in het kader van verspreiding van baggerspecie als bedoeld in 

artikel 4.1269, derde lid: de vermelding daarvan, met aanduiding van het toepasselijke onderdeel. 

3. Ten minste een week of ten minste vier weken als het gaat om het toepassen, bedoeld in het vijfde lid, 
voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een 
melding gedaan, met dien verstande dat een vermelding als bedoeld in het tweede lid, onder f, dat gebruik 

wordt gemaakt van de mogelijkheid van grootschalig toepassen volgens artikel 4.1274, eerste lid, niet kan 

worden gewijzigd. 
4. Het eerste lid is niet van toepassing als: 

a. de grond of baggerspecie wordt toegepast door een natuurlijk persoon, anders dan in het uitoefenen 
van zijn beroep of bedrijf, en ten hoogste 25 m3 grond of baggerspecie in totaal in het kader van de 
functionele toepassing wordt toegepast; 

b. de grond of baggerspecie wordt toegepast op een bedrijf voor het telen van gewassen in de openlucht 
als bedoeld in paragraaf 3.6.3 en de grond wordt ontgraven uit en toegepast op tot dat bedrijf 
behorende landbouwgronden; 

c. in het kader van de functionele toepassing in totaal ten hoogste 50 m3 grond die voldoet aan de 
kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit 
bodemkwaliteit wordt toegepast en dat kan worden aangetoond met een milieuverklaring 
bodemkwaliteit; 
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d. in het kader van de functionele toepassing in totaal ten hoogste 50 m3 baggerspecie van een kwaliteit 
die voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar, bedoeld in artikel 25d 
van het Besluit bodemkwaliteit wordt toegepast en dat kan worden aangetoond met een milieuverklaring 
bodemkwaliteit, tenzij de activiteit wordt verricht in de territoriale zee of in de exclusieve economische 
zone; 

e. baggerspecie wordt toegepast in het kader van de verspreiding over aan een oppervlaktewaterlichaam 
grenzende terreinen, bedoeld in artikel 4.1269, derde lid, onder a; 

f. de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3; en 
g. voor de functionele toepassing in het kader waarvan de grond of baggerspecie wordt toegepast, al 

eerder een melding is gedaan. 
5. In afwijking van het eerste lid geldt een termijn van vier weken voor: 

a. het toepassen van grond of baggerspecie die overeenkomstig BRL SIKB 7500 is bewerkt in een 
grondreinigingsinstallatie; en 

b. het grootschalig toepassen van grond of baggerspecie, bedoeld in artikel 4.1274, eerste lid. 

Toelichting artikelsgewijs 

Dit artikel regelt de eisen aan de melding voorafgaand aan de activiteit. De meldingsplicht moet worden 

onderscheiden van de verplichting die is opgenomen in artikel 4.1267 om bepaalde gegevens en bescheiden aan 

het bevoegd gezag toe te zenden. 

 

Eerste lid 

Volgens het eerste lid is het verboden grond of baggerspecie toe te passen zonder dit ten minste een week voor 

het begin van het toepassen te melden. Een melding is pas compleet als alle gegevens die worden gevraagd zijn 

versterkt. De meldingsplicht heeft niet tot doel om beoordeling van de activiteit vooraf door het bevoegd gezag 

mogelijk te maken. Als de melding is gedaan, mag de activiteit onder de gestelde voorwaarden plaatsvinden 

(Stb. 2018, 293). Het bevoegd gezag controleert het meldingsformulier en bij behorende rapporten en 

documenten. De controle wordt niet gevolgd door een formeel besluit (beschikking) in de zin van de Algemene 

wet bestuursrecht. Het bevoegd gezag gaat alleen na of de melding al dan niet voldoet aan de eisen van dit 

artikel. Het is het bevoegd gezag niet toegestaan andere eisen toe te voegen (er is geen maatwerk mogelijk op 

meldplichten). Als de melding niet conform de vereisten is ingediend, kan het bevoegd gezag in het kader van de 

handhaving aan de initiatiefnemer meedelen aan welke eisen van het Besluit activiteiten leefomgeving niet is 

voldaan. Deze mededeling is geen besluit (beschikking) in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet 

bestuursrecht. Zie voor bepalingen over de bekendmaking van meldingen door het bevoegd gezag afdeling 10.5 

van het Omgevingsbesluit (Stb. 2018, 290). 

 

Als het voornemen om grond of baggerspecie toe te passen niet is gemeld, is het toepassen niet toegestaan. Het 

achterwege laten van een melding heeft dus grote gevolgen. Dit is een verschil met de meldingsplicht die in het 

Besluit bodemkwaliteit was opgenomen, toen met het niet naleven van die meldingsplicht alleen een 

administratief voorschrift was overtreden. Dit had geen gevolgen voor het toepassen als zodanig, dat was 

toegestaan zolang aan de inhoudelijke voorschriften van het Besluit bodemkwaliteit werd voldaan. De reden van 

deze wijziging is dat de melding onmisbaar is voor het houden van (risico)gestuurd toezicht. 

Met een termijn van een week is een evenwicht beoogd tussen enerzijds de wens van het bedrijfsleven om de 

melding zo kort mogelijk voordat de activiteit plaatsvindt te mogen indienen (omdat men de grond en 

baggerspecie na de verkrijging graag meteen wil toepassen of het moment van toepassing kan wijzigen) en de 

wens van het bevoegd gezag om enige tijd te hebben om de ingediende melding te controleren (onder andere 

met het oog op het (risicogestuurd) toezicht, in het bijzonder het fysieke toezicht op de locatie van toepassen). 

 

Tweede lid 

In het tweede lid is aangegeven welke informatie de melding bevat, naast de algemene informatie die een 

melding bevat op grond van afdeling 2.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Gelet op het toegenomen 

belang van de melding is kritisch gekeken welke informatie behoort tot de meldingsplicht van artikel 4.1266, en 

welke informatie behoort tot de informatieplicht van artikel 4.1267. 

De melding bevat informatie die bepalend is of het toepassen van grond en baggerspecie in de voorgenomen 

vorm op de voorgenomen locatie als zodanig is toegestaan. De gegevens die de melding bevat, stelt het bevoegd 

gezag in staat om tijdig in te grijpen als het toepassen niet (op de beoogde locatie of in de beoogde vorm) is 

toegestaan. Mocht het bevoegd gezag op grond van de melding hierover twijfels hebben, dan kan het deze 

twijfels met de initiatiefnemer bespreken, voordat het toepassen plaatsvindt. Het brengt veel onnodige moeite en 

kosten mee om een toepassing achteraf weer te verwijderen wanneer blijkt dat zij in de voorgenomen vorm op de 

voorgenomen locatie niet is toegestaan. Specifieke informatie over de afzonderlijke partijen die worden 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-293.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-290.html
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toegepast, is minder cruciaal voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van de beoogde toepassing als 

zodanig. Daarom geldt voor de afzonderlijke partijen alleen de informatieplicht op grond van artikel 4.1267. 

 

Onder a 

De functionele toepassingen die zijn toegestaan, zijn in artikel 4.1269 limitatief opgesomd. In de melding wordt 

aangegeven welke van de opgesomde functionele toepassing wordt gerealiseerd met een onderbouwing waarom 

de initiatiefnemer de toepassing als functioneel ziet. Het gaat bij de onderbouwing om de vraag of de toepassing 

volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats of onder de omstandigheden waar deze plaatsvindt. Veelal is 

het realiseren van een functionele toepassing het gevolg van een ruimtelijk besluit, zoals bijvoorbeeld bij de 

aanleg van een weg. 

 

Onder b 

Ook de dimensionering moet worden gemeld. Hieruit kan worden opgemaakt of er inderdaad sprake is van een 

functionele toepassing en niet meer grond of baggerspecie wordt toepast dan noodzakelijk is voor het realiseren 

van de functionele toepassing (artikel 4.1270 functionele hoeveelheid). 

 

Onder c 

De hoeveelheid grond of baggerspecie die zal worden toegepast stelt het bevoegd gezag in staat om zich een 

oordeel te vormen of inderdaad sprake is van een functionele toepassing en in het bijzonder of daarbij wordt 

voldaan aan artikel 4.1270 (functionele hoeveelheid). Het gaat om de hoeveelheid grond of baggerspecie die in 

totaal in het kader van de beoogde functionele toepassing zal worden toegepast. Het toepassen kan eventueel in 

fasen plaatsvinden, maar de melding bevat de hoeveelheid van al deze fasen samen. 

 

Onder d 

De verwachte datum van het begin van het toepassen is belangrijk om zicht te hebben op de termijn van 

uitvoering en de toezichtmomenten te kunnen bepalen. Het stelt het bevoegd gezag in staat op de locatie te 

kijken of daadwerkelijk de functionele toepassing en de omvang zoals gemeld wordt gerealiseerd. 

 

Onder e 

Dit meldingsvereiste vult artikel 2.16 van het Besluit activiteiten leefomgeving aan, waarin is bepaald dat in de 

melding van de activiteit het adres van de voorgenomen activiteit moet worden vermeld. Locaties waar grond en 

baggerspecie worden toegepast, bevinden zich vaak in het buitengebied en hebben niet altijd een adres. Daarom 

moeten bij de melding de gegevens over de coördinaten van hetzij de ontvangende landbodem hetzij het 

ontvangende oppervlaktewaterlichaam worden verstrekt. Mocht van de ontvangende landbodem het adres 

vermeld zijn, dan kunnen de coördinaten achterwege worden gelaten. 

De informatie over de locatie waar de grond of baggerspecie zal worden toegepast stelt het bevoegd gezag in 

staat zich een beeld vormen of de voorgenomen toepassing van grond of baggerspecie op de beoogde locatie is 

toegestaan. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als de activiteit waarbij de grond of de baggerspecie wordt toegepast 

niet in overeenstemming is met de functie die de locatie in het omgevingsplan is toegewezen. 

 

Onder f 

Als de initiatiefnemer ervoor kiest om bij grootschalig toepassen van grond of baggerspecie gebruik te maken van 

artikel 4.1274, moet worden vermeld dat het toepassen zal plaatsvinden in overeenstemming met artikel 4.1274. 

Het is van belang dat voordat met het toepassen van grond of baggerspecie wordt aangevangen, duidelijk wordt 

gemaakt onder welke regime dit zal gebeuren en dus welke regels gelden. 

 

Onder g en h 

Tot slot moet uit een melding blijken of sprake is van een bijzondere categorie van toepassen van grond of 

baggerspecie als bedoeld in artikel 4.1276 (toepassen van grond en baggerspecie in een diepe plas) of 

artikel 4.1278 (verspreiden van baggerspecie). Voor het toepassen van grond en baggerspecie in een diepe plas 

en het verspreiden gelden namelijk afwijkende regels. 

 

Derde lid 

Als het toepassen op een andere manier wordt gedaan dan in de melding is aangegeven moet dit in een melding 

tenminste een week voorafgaand aan die wijziging worden gemeld. In het vijfde lid is voor enkele situaties een 

meldtermijn van vier weken ingesteld. Die termijn geldt eveneens voor de het op een andere manier toepassen 

dan in de oorspronkelijke melding is aangegeven. De keuze om grootschalig toe te passen kan niet meer worden 
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gewijzigd. Dit is gedaan omdat er andere eisen gelden voor grootschalig toepassen dan voor niet-grootschalig 

toepassen. 

 

Vierde lid 

Om de administratieve lasten te beperken in situaties waarin het toepassen alleen geringe gevolgen voor de 

fysieke leefomgeving meebrengt zijn enkele uitzonderingen op de meldingsplicht gemaakt. Deze uitzonderingen 

waren ook al opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Dit betekent niet dat voor het toepassen van grond of 

baggerspecie in de uitgezonderde gevallen geen inhoudelijke regels gelden, maar alleen dat het toepassen niet 

vooraf hoeft te worden gemeld. Evenmin betekent dit dat er geen toezicht mogelijk is of gehouden zal worden op 

de naleving van die regels als hiertoe aanleiding bestaat. 

 

Onder a 

Er hoeft niet te worden gemeld als grond of baggerspecie wordt toegepast door particulieren, dat wil zeggen 

natuurlijke personen die dit niet doen in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf. Het gaat vaak om het 

toepassen van geringe hoeveelheden grond of baggerspecie, veelal in tuinen. Naar aanleiding van recente 

ontwikkelingen (Raad van State 7 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018-784) is de afbakening verder verduidelijkt door 

de invoering van een maximum hoeveelheid toe te passen grond of baggerspecie van ten hoogste 25 m3. Als 

meer grond of baggerspecie wordt toegepast, is er in de regel geen sprake van toepassen door een natuurlijk 

persoon, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

 

Onder b 

De meldingsplicht geldt niet voor bedrijven voor het telen van gewassen in de openlucht als bedoeld in 

paragraaf 3.6.3, voor zover zij grond toepassen op landbouwgronden binnen hun bedrijf, die is ontgraven uit 

landbouwgronden binnen hun bedrijf. Een goede bedrijfsvoering vergt dat bij deze bedrijven veelvuldig 

grondbewerking en grondverzet plaatsvinden. Een meldingsplicht voor deze activiteiten zou ook onevenredig 

hoge administratieve lasten meebrengen, terwijl de risico’s voor de ontvangende bodem beperkt zijn. De 

formulering van de uitzondering bevat enkele wijzigingen ten opzichte van het voormalige artikel 42 van het 

Besluit bodemkwaliteit. Zo wordt niet meer de eis gesteld dat de grond wordt toegepast op landbouwgronden 

waarop vergelijkbare gewassen worden geteeld als op de landbouwgronden waaruit de grond of baggerspecie is 

ontgraven. Deze bepaling gaf in de praktijk aanleiding tot discussie omdat niet duidelijk was wat onder 

«vergelijkbare gewassen» werd verstaan. Het gaat in het vierde lid, onder b, om «landbouwgronden». De 

uitzondering op de meldingsplicht geldt niet voor andere terreinen binnen het bedrijf, zoals het erf rondom 

bedrijfsgebouwen. Op dergelijke terreinen worden vaak bedrijfsactiviteiten verricht die wel tot verontreiniging 

kunnen leiden. 

 

Onder c en d 

Er hoeft geen melding te worden gedaan als in totaal ten hoogste 50 m3 grond of baggerspecie van de 

kwaliteitsklasse «landbouw/natuur» of baggerspecie van de kwaliteitsklasse «algemeen toepasbaar» wordt 

toegepast. Er bestaat bij een dergelijke hoeveelheid in beginsel geen risico voor de ontvangende bodem. Dat de 

grond of baggerspecie aan de kwaliteitsklasse voldoet, moet worden aangetoond met en milieuverklaring 

bodemkwaliteit. Op grond van internationale verplichtingen in het kader van het London Protocol is het niet 

toegestaan deze uitzondering op de meldingsplicht ook te maken voor activiteiten in de territoriale zee of in de 

exclusieve economische zone. 

 

Onder e 

Een melding is ook niet vereist, als het voornemen bestaat om baggerspecie toe te passen in een functionele 

toepassing als bedoeld in artikel 4.1269, derde lid, onder a. Het betreft de verspreiding, met inbegrip van 

verspreiding in een weilanddepot, van baggerspecie die, door afspoeling en afkalving van materiaal van gronden 

die liggen aan of in het oppervlaktewaterlichaam, terecht is gekomen in een oppervlaktewaterlichaam dat behoort 

tot de regionale wateren. De verspreiding dient voor het herstellen of verbeteren van de bodemgesteldheid van 

die gronden of de verspreiding vindt plaats op landbouwgronden tot ten hoogste 10 kilometer afstand van de 

plaats van vrijkomen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor dit onderhoud van watergangen en overleggen 

jaarlijks hun onderhoudsplannen aan de gemeente, ook omdat verspreiding vaak op gemeentelijke percelen 

plaatsvindt. De gemeente is bekend met het tijdstip waarop de activiteit gaat plaatsvinden. Wel moet ook in dit 

geval een milieuverklaring beschikbaar zijn waaruit blijkt dat sprake is van voor verspreiden geschikte 

baggerspecie. Dit is geregeld in artikel 4.1268, tweede lid. 
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Onder f 

Een melding is niet vereist als voor de activiteit een vergunning is verplicht op grond van hoofdstuk 3 van het 

Besluit activiteiten leefomgeving. De gegevens die een melding volgens artikel 4.1266, tweede lid, bevat, maken 

in dat geval onderdeel uit van de vergunningaanvraag. 

 

Onder g 

Een melding is eveneens niet vereist als al eerder een melding is gedaan voor de functionele toepassing waarin 

de grond of baggerspecie wordt toegepast. Er hoeft niet iedere keer opnieuw te worden gemeld in het kader van 

dezelfde functionele toepassing meerdere partijen grond en baggerspecie worden toegepast. Er kan dan worden 

volstaan met specifieke informatie die op die partijen betrekking heeft (informatieplicht van artikel 4.1267). 

 

Vijfde lid 

Voor het toepassen van grond of baggerspecie die in overeenstemming met BRL SIKB 7500 is bewerkt in een 

grondreinigingsinstallatie geldt geen meldingstermijn van een week, maar van vier weken (onder a). Bij 

toezichthouders bestaat de behoefte om enerzijds specifiek toezicht te houden op de kwaliteit van gereinigde 

grond die wordt toegepast en anderzijds om te kunnen toetsen of de specifieke eigenschappen van gereinigde 

grond, haar geschikt maken voor toepassing op de beoogde locatie van toepassing. Zo kan thermisch gereinigde 

grond niet altijd in of nabij oppervlaktewater worden toegepast. Sommige stoffen, met name zware metalen en 

sulfaat, kunnen in hogere concentraties voorkomen en de zuurgraad van thermisch gereinigde grond kan sterk 

afwijken van normale waarden, waardoor de grond ongeschikt is voor de beoogde toepassing. Ook zijn in 

thermisch gereinigde grond stoffen aangetroffen, die normaal niet in relevante contracties in grond voorkomen en 

waarvoor in het Besluit bodemkwaliteit nog geen kwaliteitseisen zijn opgenomen. Sulfaat is daarvan een 

voorbeeld. 

 

Door in afwijking van de informatieplicht voor grond en baggerspecie voor de eerste toepassing van gereinigde  

grond geen termijn van een week maar vier weken in te stellen, wordt het bevoegd gezag in staat gesteld om 

voor gereinigde grond en baggerspecie te onderzoeken of toepassen van gereinigde grond op de locatie van 

toepassing mogelijk is en of eventuele aanvullende maatwerkvoorschriften nodig zijn ter bescherming van bodem 

en oppervlaktewater. 

 

Ook bij het grootschalig toepassen van grond of baggerspecie geldt een termijn van vier weken (onder b). Gezien 

de grote hoeveelheden grond of baggerspecie die hierbij worden toegepast, wordt het bevoegd gezag ruim de tijd 

gegeven om de melding te kunnen beoordelen. 

Artikel 4.1267 (gegevens en bescheiden: voor het begin van de activiteit) 
1. Ten minste een week voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 4.1265, worden de volgende 

gegevens en bescheiden verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2:  
a. de verwachte datum van het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 4.1265;  
b. de verwachte datum waarop de functionele toepassing in het kader waarvan de grond of baggerspecie 

wordt toegepast, zal zijn voltooid of beëindigd;  
c. een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de toe te passen grond of baggerspecie; 
d. de herkomst van de toe te passen grond of baggerspecie;  
e. een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de ontvangende bodem;  
f. als sprake is van het toepassen van grond of baggerspecie in een afdeklaag op grootschalig toegepaste 

grond of baggerspecie, bedoeld in artikel 4.1274, vierde lid, onder b, onder 1° of in situaties als bedoeld 
in artikel 4.1276, derde lid: de kwaliteitsklasse van de aangrenzende landbodem;  

g. als sprake is van het toepassen van grond of baggerspecie in een afdeklaag op grootschalig toegepaste 
grond of baggerspecie, bedoeld in artikel 4.1274, vierde lid, onder b, onder 2°: de kwaliteitsklasse van 
de aangrenzende waterbodem; en 

h. als bij het toepassen van baggerspecie in een zoet oppervlaktewaterlichaam zout of brak water in het 
oppervlaktewaterlichaam terecht kan komen: de hoeveelheid in liters en het zoutgehalte in milligram per 
liter van dat water.  

2. Het eerste lid is niet van toepassing als:  
a. de grond of baggerspecie wordt toegepast door een natuurlijk persoon, anders dan in het uitoefenen 

van zijn beroep of bedrijf, en in het kader van de functionele toepassing in totaal ten hoogste 25 m3 
grond of baggerspecie wordt toegepast;  

b. de grond of baggerspecie wordt toegepast op een bedrijf voor het telen van gewassen in de openlucht 
als bedoeld in paragraaf 3.6.3 en de grond wordt ontgraven uit en toegepast op tot dat bedrijf 
behorende landbouwgronden;  

c. in het kader van de functionele toepassing op of in de landbodem alleen grond of baggerspecie van een 
kwaliteit die voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur als bedoeld in het 
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Besluit bodemkwaliteit wordt toegepast en dat kan worden aangetoond met een milieuverklaring 
bodemkwaliteit; 

d. in het kader van de functionele toepassing in een oppervlaktewaterlichaam alleen grond of 
baggerspecie van een kwaliteit die voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse algemeen 
toepasbaar als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit wordt toegepast en dat kan worden aangetoond 
met een milieuverklaring bodemkwaliteit, tenzij de activiteit wordt verricht in de territoriale zee of in de 
exclusieve economische zone; en 

e. baggerspecie wordt toegepast in het kader van de verspreiding over aan een oppervlaktewaterlichaam 
grenzende terreinen, bedoeld in artikel 4.1269, derde lid, onder a.  

3. Het eerste lid, aanhef en onder c, e, f en g is niet van toepassing op het toepassen van baggerspecie in het 
kader van een functionele toepassing als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder g, als de baggerspecie 
afkomstig is uit de territoriale zee en uit een vooronderzoek overeenkomstig NEN 5717 geen indicatie volgt 
dat de zeebodem waaruit de baggerspecie afkomstig is, is verontreinigd.  

4. Het eerste lid, aanhef en onder f en g, is niet van toepassing op:  
a. het toepassen van grond of baggerspecie in het kader van opvulling van een diepe plas als bedoeld in 

artikel 4.1269, tweede lid, onder i;  
b. het toepassen van baggerspecie in het kader van verspreiding daarvan als bedoeld in artikel 4.1269, 

derde lid; en  
c. grootschalig toepassen van grond of baggerspecie als bedoeld in artikel 4.1274, eerste lid.  

5. Het eerste lid, onder b, d, e, f en g, is niet van toepassing als de gegevens en bescheiden voor de functionele 
toepassing in het kader waarvan de grond of baggerspecie wordt toegepast al eerder zijn verstrekt en zich 
geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan.  

6. In afwijking van het eerste lid geldt een termijn van vier weken voor:  
a. het toepassen van grond of baggerspecie die volgens BRL SIKB 7500 is bewerkt in een 

grondreinigingsinstallatie, als voor het toepassen van grond of baggerspecie die in die installatie is 
bewerkt voor de functionele toepassing in het kader waarvan de grond of baggerspecie wordt toegepast 
niet al eerder gegevens en bescheiden zijn verstrekt;  

b. het toepassen van grond in het kader van opvulling van een diepe plas als bedoeld in artikel 4.1269, 
tweede lid, onder i; en  

c. het toepassen van baggerspecie in het kader van opvulling van een diepe plas als bedoeld in artikel 
4.1269, tweede lid, onder i, als de baggerspecie niet afkomstig is uit hetzelfde oppervlaktewaterlichaam 
waarin de diepe plas ligt.  

7. Als sprake is van toepassen van grond of baggerspecie die volgens BRL SIKB 7500 is bewerkt in een 
grondreinigingsinstallatie, wordt dit vermeld bij het verstrekken van de gegevens en bescheiden volgens het 
eerste lid en wordt ook aangegeven volgens welke reinigingsmethode de grond of baggerspecie is gereinigd, 
tenzij deze informatie in de milieuverklaring bodemkwaliteit is vermeld.  

Toelichting artikelsgewijs 

Deze bepaling bevat een informatieverplichting per toe te passen partij grond of baggerspecie. Deze moet 

worden onderscheiden van de meldingsplicht (zie toelichting op artikel 4.1266). 

 

Eerste lid 

De informatie moet ten minste een week voor het begin van de activiteit (lees: per toe te passen partij) worden 

verstrekt. Met een termijn van een week is een evenwicht beoogd tussen enerzijds de wens van het bedrijfsleven 

om de melding zo kort mogelijk voordat de activiteit plaatsvindt te mogen indienen (omdat men de grond of 

baggerspecie na de verkrijging graag meteen wil toepassen of het moment van toepassing kan wijzigen) en de 

wens van het bevoegd gezag om enige tijd te hebben om de ingediende informatie te beoordelen (onder andere 

met het oog op een beter (risicogestuurd) toezicht, in het bijzonder het fysieke toezicht op de locatie van 

toepassen). 

 

Als uit de informatie die op grond van dit artikel is verstrekt, blijkt dat het toepassen in strijd is met bepaalde 

verplichtingen, dan kan de strijdigheid vaak nog worden opgeheven zonder dat de functionele toepassing als 

geheel in gevaar komt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de grond of baggerspecie niet voldoet aan de 

toepasselijke kwaliteitseisen. In dat geval kunnen andere partijen grond of baggerspecie worden toegepast in 

plaats van de partijen die niet voldoen. Deze informatie hoeft niet in de melding te worden opgenomen, omdat het 

de bedoeling is dat in beginsel met een eenmalige melding voor een functionele toepassing kan worden volstaan 

en op dat moment nog niet voor alle partijen grond en baggerspecie die zullen worden toegepast, een 

milieuverklaring kan worden verstrekt. De verstrekking van een milieuverklaring voor elke partij grond of 

baggerspecie die wordt toegepast, is daarom opgenomen in de (telkens terugkerende) informatieverplichting op 

grond van dit artikel. 

 

Onder a en b 
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Informatie over de verwachte data waarop het toepassen zal beginnen en eindigen is van belang voor het houden 

van fysiek toezicht. Het bevoegd gezag kan langsgaan op de locatie waar de toepassing plaatsvindt. In deze 

bepaling is duidelijk gemaakt dat het verstrekken van de verwachte einddatum (van voltooiing dan wel 

beëindiging) ziet op de functionele toepassing als geheel. Het is niet de bedoeling dat de informatie onder a en b 

voor iedere partij afzonderlijk wordt verstrekt. Dit volgt ook uit het vijfde lid, waarin is geregeld dat bepaalde 

gegevens en bescheiden niet onnodig meerdere keren moeten worden verstrekt. 

 

Onder c 

Een milieuverklaring bodemkwaliteit, afgegeven op grond van het Besluit bodemkwaliteit, geeft informatie over de 

kwaliteit van elke partij. Hierin wordt bijvoorbeeld aangegeven in welke kwaliteitsklasse de grond of baggerspecie 

is ingedeeld. De wijze waarop een milieuverklaring moet worden afgegeven en het daarvoor benodigde 

onderzoek, is niet in het Besluit activiteiten leefomgeving opgenomen, maar blijft geregeld in het Besluit 

bodemkwaliteit. De reden hiervan is dat de initiatiefnemer doorgaans niet degene is die het onderzoek doet en op 

grond daarvan een milieuverklaring afgeeft. Deze ondernemingen die milieuverklaringen afgeven, passen geen 

grond of baggerspecie toe en verrichten ook geen andere activiteiten die van invloed zijn op de fysieke 

leefomgeving. Zij zijn daarom geen normaddressaten van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar van het 

Besluit bodemkwaliteit, dat is gebaseerd op hoofdstuk 11a van de Wet milieubeheer. De regels van dit hoofdstuk 

hebben tot doel om de deskundigheid en betrouwbaarheid van de personen en instellingen die bepaalde 

gevoelige werkzaamheden verrichten, te waarborgen. Zie ook paragraaf 11.2 van het algemeen deel van de 

toelichting. 

 

Onder d 

Informatie over de herkomst van elke partij grond of baggerspecie geeft zicht op de «grondstromen» en is nodig 

met het oog op de ketenhandhaving. Dit houdt in dat duidelijk moet zijn waar de grond of baggerspecie wordt 

ontgraven en waar deze naartoe gaat. Verder is deze informatie nodig om te kunnen beoordelen of voor de 

milieuverklaring toereikend onderzoek heeft plaatsgevonden. Als grond bijvoorbeeld uit een boomgaard afkomstig 

is, moet in het onderzoek worden nagegaan of in de grond bestrijdingsmiddelen voorkomen waarvan in de 

boomgaard gebruik is gemaakt. 

 

Onder e 

Voor de meeste toepassingen van grond of baggerspecie is het noodzakelijk om voor het bepalen van de 

kwaliteitseisen die aan grond of baggerspecie worden gesteld, ook de kwaliteit van de ontvangende bodem te 

kennen. Bij de informatieplicht wordt daarom ook gevraagd om een milieuverklaring bodemkwaliteit van de 

ontvangende bodem. In het tweede tot en met vijfde lid wordt voor die gevallen waarin het niet noodzakelijk is om 

de ontvangende bodemkwaliteit te kennen of waarvoor een milieuverklaring bodemkwaliteit van de ontvangende 

bodem al eerder is verstrekt, vrijstelling gegeven van de plicht om de milieuverklaring bodemkwaliteit van de 

ontvangende bodem (nogmaals) te verstrekken. 

 

Onderdeel f (afleverbon) vervalt, onder verlettering van onderdeel g tot onderdeel f. 

Toelichting uit Verzamelbesluit Omgevingswet 2022: Naar aanleiding van de inspraakreactie van de Vereniging 

afvalbedrijven en de VNG op artikel 4.1258, eerste lid, van het Bal, is in artikel 4.1267, eerste lid, van het Bal de 

verplichting om bij het doen van een melding van het voornemen om een partij grond of baggerspecie toe te 

passen een afleverbon mee te sturen, geschrapt. Op het moment waarop de melding wordt gedaan is namelijk 

nog geen afleverbon beschikbaar omdat deze pas aan de toepasser wordt verstrekt wanneer de partij aan hem 

wordt geleverd. In plaats daarvan is nu in artikel 4.1268, eerste lid, van het Bal bepaald dat een afleverbon 

beschikbaar moet zijn tijdens het toepassen van de partij. 

 

Onder f (nieuw, was g) 

Als de kwaliteitseis die voor de toegepaste grond of baggerspecie geldt aan de kwaliteit van de aangrenzende 

landbodem is gerelateerd, moet informatie worden verstrekt over de kwaliteitsklasse van de aangrenzende 

landbodem. Dit is het geval bij toepassen van grond en baggerspecie in een afdeklaag op een grootschalige 

toepassing als bedoeld in artikel 4.1274, vierde lid, onder b, (gelet op Verzamelbesluit Omgevingswet 2022: 

onder 1°) en bij toepassen in een diepe plas waarbij de plas tot landbodem wordt ontwikkeld als bedoeld in 

artikel 4.1276, derde lid. 

 

Onder g (nieuw) 

In geval van grootschalig toepassen moet er op de functionele toepassing waarin de grond of baggerspecie 

grootschalig is toegepast, na de aanleg een afdeklaag worden aangebracht. In artikel 4.1274, vierde lid, onder b, 



Juridisch frame voor het Omgevingsplan 
 

19/72 100%-versie op basis van Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (Staatsblad, 25 februari 2021) 
 laatst bijgewerkt 24 mei 2022 

is bepaald dat deze afdeklaag dezelfde kwaliteit moet hebben als de aangrenzende landbodem of, als sprake is 

van een oppervlaktewaterlichaam dat na het grootschalig toepassen geen landbodem is geworden maar 

oppervlaktewater blijft, de aangrenzende waterbodem. In het laatste geval moeten geen gegevens over de 

aangrenzende landbodem, maar over de aangrenzende waterbodem, worden verstrekt.  

Noot: onderdeel g ziet na aanpassing door het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 alleen op de kwaliteit van de 

afdeklaag bij grootschalig toepassen in een oppervlaktewaterlichaam op de waterbodem. De kwaliteit van de 

afdeklaag bij grootschalig toepassen op de landbodem is geregeld in het onderdeel f (nieuw). De toelichting uit 

het Aanvullingsbesluit bodem zoals hier weergegeven slaat nog op het oude onderdeel g van voor de 

aanpassing. De toelichting is dus alleen nog relevant voor zover het gaat om toepassen van grond en 

baggerspecie in een afdeklaag op een grootschalige toepassing als bedoeld in artikel 4.1274, vierde lid, onder b, 

onder 2°. 

 

Toelichting uit Verzamelbesluit Omgevingswet 2022: Voorts is een omissie hersteld in onderdeel g. In geval van 

grootschalig toepassen moet er op de functionele toepassing waarin de grond of baggerspecie grootschalig is 

toegepast, na de aanleg een afdeklaag worden aangebracht. In artikel 4.1274, vierde lid, onder b, is bepaald dat 

deze afdeklaag dezelfde kwaliteit moet hebben als de aangrenzende landbodem of, als sprake is van een 

oppervlaktewaterlichaam dat na het grootschalig toepassen geen landbodem is geworden maar oppervlaktewater 

blijft, de aangrenzende waterbodem. In artikel 4.1267, eerste lid, onder g, is over het hoofd gezien dat ook 

laatstbedoelde situatie zich kan voordoen en dat in dat geval geen gegevens over de aangrenzende landbodem, 

maar over de aangrenzende waterbodem, moeten worden verstrekt. Met de wijziging wordt deze omissie 

verholpen. De wijziging leidt niet tot verandering van de bestaande praktijk en heeft geen gevolgen voor de uit het 

besluit voortvloeiende lasten omdat sprake is van een precisering van een verplichting om gegevens te 

verstrekken waarbij rekening wordt gehouden met alle situaties die zich kunnen voordoen. Naar aanleiding van 

de wijzigingen heeft een verlettering van enkele onderdelen van het eerste lid plaatsgevonden. 

 

Onder h 

Als bij het toepassen van baggerspecie in een zoet oppervlaktewaterlichaam brak of zout water kan 

terechtkomen, moet ook informatie worden verstrekt over de hoeveelheid water die wordt meegevoerd met de 

baggerspecie en het zoutgehalte van het water, uitgedrukt in milligram per liter. Wanneer in een zoet 

oppervlaktewaterlichaam baggerspecie wordt toegepast dat met behulp van water via transportleidingen vanuit 

zee wordt aangevoerd, kan dit het ecosysteem negatief beïnvloeden. 

 

Het gaat niet alleen om het toepassen van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam, maar ook om het 

toepassen van baggerspecie op de landbodem. In het laatste geval kan ook brak of zout water in 

oppervlaktewaterlichamen terechtkomen, door water dat uit de baggerspecie loopt en nalevering door uitspoeling 

na neerslag. 

 

De informatieplicht is beperkt tot het zoutgehalte van (transport)water dat met de baggerspecie in het 

oppervlaktewater kan terechtkomen. De baggerspecie (zand) zelf kan ook zouthoudend zijn. Voor de leveranciers 

daarvan geldt op grond van het Besluit bodemkwaliteit een normdocument dat voorschrijft dat het zand geen 

hoger gehalte dan 200 mg/kg mag bevatten. 

 

Tweede lid 

Om de administratieve lasten te beperken in situaties waarin het toepassen alleen geringe gevolgen voor de 

fysieke leefomgeving meebrengt zijn enkele uitzonderingen op de informatieplicht voor het begin van de activiteit 

gemaakt. Deze uitzonderingen op de informatieverplichting zijn vergelijkbaar met de uitzonderingen op de 

meldingsplicht van artikel 4.1266. 

 

Onder a 

Er hoeft geen informatie voor het begin van de activiteit te worden verstrekt als grond of baggerspecie wordt 

toegepast door particulieren, dat wil zeggen natuurlijke personen die dit niet doen in het kader van de uitoefening 

van beroep of bedrijf. Het gaat vaak om het toepassen van geringe hoeveelheden grond of baggerspecie, veelal 

in tuinen. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen is de afbakening verder verduidelijkt door de invoering van 

een maximum hoeveelheid toe te passen grond of baggerspecie van ten hoogste 25 m3 (Raad van State 7 maart 

2018, ECLI:NL:RVS:2018-784). Als meer grond of baggerspecie wordt toegepast, is er in de regel geen sprake 

van toepassen door een natuurlijk persoon, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

 

Onder b 
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De informatieplicht geldt niet voor bedrijven die gewassen in de openlucht telen, als bedoeld in paragraaf 3.6.3, 

voor zover zij grond of baggerspecie die is ontgraven uit landbouwgronden binnen hun bedrijf, vervolgens weer 

op die landbouwgronden toepassen. Een goede bedrijfsvoering vergt dat bij deze bedrijven veelvuldig 

grondbewerking en grondverzet plaatsvinden. Een informatieplicht voor deze activiteiten zou ook onevenredig 

hoge administratieve lasten meebrengen, terwijl de risico’s beperkt zijn. 

 

De formulering van de uitzondering bevat enkele wijzigingen ten opzichte van het voormalige artikel 42 van het 

Besluit bodemkwaliteit. Zo wordt niet meer de eis gesteld dat de grond wordt toegepast op landbouwgronden 

waarop vergelijkbare gewassen worden geteeld als op de landbouwgronden waaruit de grond of baggerspecie is 

ontgraven. Deze bepaling gaf in de praktijk aanleiding tot discussie omdat niet duidelijk was wat onder 

«vergelijkbare gewassen» werd verstaan. Het gaat in het tweede lid, onder b, om «landbouwgronden». De 

uitzondering op de informatieplicht geldt niet voor andere terreinen binnen het bedrijf, zoals het erf rondom 

bedrijfsgebouwen. Op dergelijke terreinen worden vaak bedrijfsactiviteiten verricht die wel tot verontreiniging 

kunnen leiden. 

 

Onder c 

De informatieplicht uit het eerste lid is niet van toepassing als in het kader van de gehele functionele toepassing 

uitsluitend grond of baggerspecie wordt toegepast die voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse 

«landbouw/natuur». Als naast grond van de kwaliteitsklasse «landbouw/natuur» in het kader van de gehele 

functionele toepassing ook grond of baggerspecie van een andere kwaliteitsklasse wordt toegepast, geldt de 

informatieplicht van het eerste lid ook voor grond of baggerspecie met de kwaliteitsklasse «landbouw/natuur». Dat 

de grond of baggerspecie voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse «landbouw/natuur» moet 

kunnen worden aangetoond met een milieuverklaring bodemkwaliteit. 

 

Onder d 

De informatieplicht uit het eerste lid is niet van toepassing als in het kader van de gehele functionele toepassing 

uitsluitend grond of baggerspecie wordt toegepast die voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse 

«algemeen toepasbaar». Als naast grond of baggerspecie van de kwaliteitsklasse «algemeen toepasbaar» in het 

kader van de gehele toepassing ook grond of baggerspecie van een andere kwaliteitsklasse wordt toegepast, 

blijft de informatieplicht uit het eerste lid gelden en is deze uitzondering niet van toepassing. Dat de grond of 

baggerspecie voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse «algemeen toepasbaar» moet kunnen 

worden aangetoond met een milieuverklaring bodemkwaliteit. 

 

Op grond van internationale verplichtingen in het kader van het London Protocol is het niet toegestaan deze 

uitzondering op de informatieplicht ook te maken voor activiteiten in de territoriale zee of in de exclusieve 

economische zone. 

 

Onder e 

De informatieplicht is ook niet van toepassing, als het voornemen bestaat om baggerspecie toe te passen in een 

functionele toepassing als bedoeld in artikel 4.1269, derde lid, onder a. Het gaat daarbij om het gelijkmatig 

toepassen (verspreiden) op de landbodem van baggerspecie die is vrijgekomen uit een watergang. Deze 

toepassing moet plaatsvindt op ten hoogste 10 kilometer afstand van de plaats van vrijkomen en het toepassen 

moet tot doel hebben de bodemgesteldheid van landbouwgronden of natuurgronden te herstellen of verbeteren. 

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor dit onderhoud van watergangen en overleggen jaarlijks hun 

onderhoudsplannen aan de gemeente, ook omdat verspreiding vaak ook op gemeentelijke percelen plaatsvindt. 

De gemeente is bekend met het tijdstip waarop de activiteit gaat plaatsvinden. Wel moet ook in dit geval een 

milieuverklaring beschikbaar zijn waaruit blijkt dat sprake is van voor verspreiden geschikte baggerspecie. Dit is 

geregeld in artikel 4.1268, tweede lid. 

 

Derde lid 

Dit lid regelt een uitzondering op de in het eerste lid genoemde informatieverplichtingen. Het betreft baggerspecie 

afkomstig uit de territoriale zee, wanneer uit een vooronderzoek NEN 5717 aangenomen kan worden dat de 

zeebodem waaruit de baggerspecie afkomstig is, niet is verontreinigd. De milieuverklaring bodemkwaliteit voor de 

baggerspecie, de kwaliteit van de baggerspecie en een milieuverklaring bodemkwaliteit waarin de kwaliteitsklasse 

van de ontvangende bodem is vermeld hoeven niet te worden verstrekt. 

 

Vierde lid 
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De uitzonderingen die in het vierde lid zijn opgenomen betreft gevallen waarin geen milieuverklaring over 

ontvangende bodem of de aangrenzende landbodem hoeft te worden verstrekt. Het gaat om het toepassen van 

grond of baggerspecie in opvullingen van een diepe plas als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder i of voor 

het verspreiden of toepassen van baggerspecie in een functionele toepassing als bedoeld in artikel 4.1269, derde 

lid. 

 

Een milieuverklaring over de ontvangende bodem of de aangrenzende landbodem hoeft ook niet te worden 

verstrekt bij grootschalige toepassingen bedoeld in artikel 4.1274, eerste lid. Bij dergelijke activiteiten is de 

kwaliteit van de ontvangende bodem namelijk niet van belang voor de toelaatbaarheid van het toepassen van 

grond of baggerspecie. Alleen de kwaliteit van de grond of baggerspecie zelf is bepalend. 

 

Vijfde lid 

Wanneer informatie over de verwachte datum waarop de functionele toepassing zal zijn voltooid of beëindigd, de 

herkomst van de grond of baggerspecie, de kwaliteit van de grond of baggerspecie, de kwaliteitsklasse waarin de 

van de ontvangende landbodem of waterbodem is ingedeeld al eerder is verstrekt, dan hoeven deze gegevens 

niet nogmaals een week voor het begin van de activiteit aan het bevoegd gezag te worden verstrekt. 

 

Zesde lid 

Dit lid geeft aan in welke gevallen een termijn van vier weken geldt in plaats van een week. 

 

Onder a 

Voor het toepassen van grond of baggerspecie die in overeenstemming met BRL SIKB 7500 is bewerkt in een 

grondreinigingsinstallatie geldt geen termijn van een week, maar van vier weken. Bij toezichthouders bestaat de 

behoefte om enerzijds specifiek toezicht te houden op de kwaliteit van gereinigde grond die wordt toegepast en 

anderzijds om te kunnen toetsen of de specifieke eigenschappen van gereinigde grond, haar geschikt maken 

voor toepassing op de beoogde locatie van toepassing. Zo heeft bijvoorbeeld thermisch gereinigde grond in een 

aantal gevallen eigenschappen die toepassing in of nabij oppervlaktewater belemmeren. Door in afwijking van de 

informatieplicht voor grond en baggerspecie voor de eerste toepassing van gereinigde grond geen termijn van 

een week maar vier weken in te stellen, wordt het bevoegd gezag in staat gesteld om voor gereinigde grond en 

baggerspecie te onderzoeken of toepassen van gereinigde grond op de locatie van toepassing mogelijk is en of 

eventuele aanvullende maatwerkvoorschriften nodig zijn ter bescherming van bodem en oppervlaktewater. Voor 

navolgende partijen gereinigde grond die worden toegepast geldt de normale termijn van een week, maar moet 

wel specifiek per toe te passen partij onder de aandacht van het bevoegd gezag worden gebracht dat het om 

gereinigde grond of baggerspecie gaat. 

 

Onder b en c 

Voor het toepassen van grond (onder b) in een diepe plas en baggerspecie die niet afkomstig is uit hetzelfde 

oppervlaktewaterlichaam waarin de diepe plas ligt (onder c) geldt geen termijn van een week maar van vier 

weken. Dit is nodig omdat het bevoegd gezag meer tijd nodig heeft dan bij gebiedseigen baggerspecie om te 

kunnen beoordelen of de kwaliteit van de gebiedsvreemde grond of baggerspecie kan leiden tot ongewenste 

effecten op de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewaterlichaam. 

 

Zevende lid 

Dit lid bevat een extra informatieplicht als sprake is van grond of baggerspecie die volgens BRL SIKB 7500 is 

bewerkt in een grondreinigingsinstallatie. Bij de gegevens en bescheiden die worden verstrekt volgens 

artikel 4.1267, eerste lid, wordt aangegeven met welke reinigingsmethode de grond of baggerspecie gereinigd is, 

tenzij deze informatie in de milieuverklaring bodemkwaliteit is vermeld. 

Artikel 4.1268 (gegevens en bescheiden: tijdens en na afloop van het aanbrengen)  
1. Tijdens het aanbrengen van grond of baggerspecie zijn de volgende gegevens en bescheiden beschikbaar: 

a. de gegevens en bescheiden, bedoeld in de artikelen 4.1266 en 4.1267; en 
b. als deze op grond van het Besluit bodemkwaliteit bij de afgifte van de milieuverklaring bodemkwaliteit 

moet worden verstrekt: een afleverbon.  
2. Als op grond van artikel 4.1267, tweede lid, onder c, d of e, of artikel 4.1267, derde lid, geen gegevens en 

bescheiden hoeven te worden verstrekt, is voor de grond of baggerspecie die wordt toegepast, een 
milieuverklaring bodemkwaliteit beschikbaar, en ook een afleverbon, als deze op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit bij de afgifte van de milieuverklaring bodemkwaliteit moet worden verstrekt.  

3. Milieuverklaringen bodemkwaliteit en afleverbonnen worden ten minste vijf jaar na het  aanbrengen van 
grond of baggerspecie bewaard.  
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Toelichting artikelsgewijs 

Dit artikel regelt dat bepaalde gegevens en bescheiden aanwezig moeten zijn tijdens en na afloop van het 

aanbrengen van grond of baggerspecie. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat deze gegevens bij toezicht en 

handhaving op de locatie van toepassen beschikbaar zijn. 

 

Eerste lid 

Met het oog op het toezicht en de handhaving is het wenselijk dat de informatie die op grond van artikel 4.1266 

en artikel 4.1267 vooraf aan het bevoegd gezag moet worden verstrekt, beschikbaar is tijdens het toepassen van 

grond en baggerspecie. Daarom is in het eerste lid een bepaling opgenomen die daartoe verplicht.  

 

Toelichting uit Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 op het nieuwe onderdeel b in het eerste lid: Deze wijziging 

houdt verband met het schrappen van de verplichting die was opgenomen in artikel 4.1267, eerste lid, van het Bal 

om bij het doen van een melding van het voornemen om een partij grond of baggerspecie toe te passen een 

afleverbon mee te sturen. In plaats daarvan is nu in artikel 4.1268, eerste lid, van het Bal bepaald dat een 

afleverbon beschikbaar moet zijn tijdens het toepassen van de partij. 

 

Een afleverbon is een begeleidend document bij een partij grond of baggerspecie dat bij de afgifte van een 

milieuverklaring bodemkwaliteit wordt verstrekt als het gaat om de in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen 

gevallen en dat tot doel heeft de partij te identificeren als partij waarop de verklaring betrekking heeft. 

 

Tweede lid 

Als op grond van artikel 4.1267, tweede lid, onder c, d of e, of artikel 4.1267, derde lid, geen informatie hoeft te 

worden verstrekt, moet, voor de grond of baggerspecie die wordt toegepast, wel een milieuverklaring 

bodemkwaliteit aanwezig zijn en ook een afleverbon als deze op grond van het Besluit bodemkwaliteit bij de 

afgifte van een milieuverklaring moet worden verstrekt. 

 

Derde lid 

Met het oog op het toezicht en de handhaving moeten milieuverklaringen bodemkwaliteit en afleverbonnen ten 

minste vijf jaar na het toepassen van een partij grond of baggerspecie worden bewaard. De kwaliteit van de grond 

en baggerspecie die is toegepast, is achteraf niet altijd meer goed vast te stellen. Anders dan voor het toepassen 

van bouwstoffen geldt voor het toepassen van grond en baggerspecie niet de eis van terugneembaarheid. Grond 

en baggerspecie gaan onderdeel van de bodem uitmaken. 
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Artikel 4.1269 (milieu: functionele toepassing)  
1. Met het oog op het beschermen van het milieu wordt grond of baggerspecie alleen toegepast:  

a. voor het aanleggen, in stand houden, herstellen, veranderen of uitbreiden van een werk dat als 
functionele toepassing is aangewezen in het tweede lid; of  

b. in het kader van een functionele toepassing die is aangewezen in het derde lid.  
2. Als functionele toepassing worden de volgende werken aangewezen:  

a. wegen of spoorwegen, met inbegrip van bijbehorende geluidswallen, en bouwwerken en dijken;  
b. ophogingen op of in de landbodem voor het verwezenlijken van bedrijventerreinen, 

woningbouwlocaties, landbouwgronden, natuurgronden, tuinen of recreatieterreinen;  
c. ophogingen op of in de landbodem voor het herstellen of verbeteren van de bodemgesteldheid van een 

terrein of het bevorderen van de landbouwkundige waarde, natuurwaarde of recreatieve waarde van 
een terrein;  

d. afdeklagen op saneringslocaties, bovenafdichtingen op stortplaatsen, gesloten stortplaatsen en 
voormalige stortplaatsen en afdeklagen op grootschalig toegepaste grond of baggerspecie als bedoeld 
in artikel 4.1274, vierde lid, onder b, of in situaties als bedoeld in artikel 4.1276, derde lid;  

e. herinrichtingen van winplaatsen of voormalige winplaatsen voor delfstoffen, met uitzondering van 
winplaatsen en voormalige winplaatsen in oppervlaktewaterlichamen, voor het verwezenlijken van 
bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, landbouwgronden, natuurgronden, tuinen of recreatieterreinen 
of het stabiliseren van wanden;  

f. voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen, met uitzondering van diepe plassen, voor het voorkomen of 
beperken van overstromingen of wateroverlast, het bevorderen van de natuurwaarde of recreatieve 
waarde daarvan, het bevorderen van de doorvaart van de scheepvaart of het herstellen of verbeteren 
van de ligging, vorm, afmeting en constructie van een waterstaatswerk;  

g. suppleties van baggerspecie langs de kustlijn voor het herstellen of verbeteren van de kustverdediging;  
h. opvullingen van oppervlaktewaterlichamen, met uitzondering van diepe plassen, tot landbodem voor het 

verwezenlijken van bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, landbouwgronden, natuurgronden of 
recreatieterreinen; en  

i. opvullingen van diepe plassen voor het bevorderen van de natuurwaarde of recreatieve waarde van de 
diepe plas, het ontwikkelen tot landbodem voor het verwezenlijken van bedrijventerreinen, 
woningbouwlocaties, landbouwgronden, natuurgronden of recreatieterreinen of het stabiliseren van 
wanden.  

3. Als functionele toepassingen worden ook aangewezen:  
a. de verspreiding, met inbegrip van verspreiding in een weilanddepot, van baggerspecie die in een 

oppervlaktewaterlichaam dat behoort tot de regionale wateren, is terechtgekomen door afspoeling en 
afkalving van materiaal van gronden die liggen aan of in het oppervlaktewaterlichaam:  

1°. voor het herstellen of verbeteren van de bodemgesteldheid van die gronden; of  
2°. op landbouwgronden tot ten hoogste 10 km afstand van de plaats van vrijkomen;  

b. de verspreiding van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van uiterwaarden, 
gorzen, slikken, stranden of platen, voor het herstellen of verbeteren van de ecologische en 
morfologische functies van het sediment; of  

c. de verspreiding van baggerspecie afkomstig uit een watergang die ligt in tot een 
oppervlaktewaterlichaam behorende uiterwaarden, gorzen, slikken, stranden of platen, voor het 
herstellen of verbeteren van de bodemgesteldheid van die gronden.  

4. Grond of baggerspecie wordt, voor zover de grond of baggerspecie een afvalstof is, alleen toegepast als 
sprake is van een nuttige toepassing. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

Dit artikel regelt dat grond of baggerspecie alleen mogen worden toegepast in een in het tweede lid aangewezen 

werk of in een in het derde lid opgesomde functionele toepassing. 

 

Onder a en b 

Het toepassen van grond of baggerspecie betreft niet alleen de aanleg van de functionele toepassing maar ook 

de instandhouding, het herstel, de verandering en de uitbreiding daarvan. Het opnemen van deze termen is 

bedoeld als een verduidelijking ten opzichte van de voormalige regels uit het Besluit bodemkwaliteit, waarmee 

geen inhoudelijke wijziging is beoogd. 

 

Het is niet altijd de bedoeling om de aangebrachte grond of baggerspecie in de functionele toepassing 

aangebracht te houden. Zo zal baggerspecie die in oppervlaktewater is verspreid (functionele toepassing als 

bedoeld in artikel 4.1269, derde lid, onder a), in het algemeen niet op de locatie van de toepassing blijven liggen. 

Paragraaf 4.124 verplicht niet om grond of baggerspecie na het aanbrengen ook aangebracht te houden. Wel 

geldt paragraaf 4.124 ook na het aanbrengen, zo lang er sprake is van functionele toepassing en de grond of 

baggerspecie daarin blijft aangebracht. Als niet langer van een functionele toepassing sprake is, hoeft de grond of 

baggerspecie, anders dan bij bouwstoffen het geval is, niet te worden verwijderd. De grond of baggerspecie gaat 
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na de toepassing namelijk deel uitmaken van de bodem. Bij de vaststelling van de kwaliteitseisen waaraan grond 

of baggerspecie bij het toepassen moet voldoen, is daarmee rekening gehouden. 

 

Om te voorkomen dat er discussie ontstaat over de vraag of grond of baggerspecie in een werk of een functionele 

toepassing zijn toegepast, bevat het tweede lid een limitatief aantal werken en het derde lid een limitatieve 

opsomming van toepassingen die als functioneel worden aangemerkt. Een functionele toepassing kan een 

zichtbaar resultaat zijn, zoals een geluidswal. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn, omdat voor het 

toepassen van grond of baggerspecie niet de eis van terugneembaarheid geldt. Als sprake is van een toepassing 

die niet in het tweede of derde lid is genoemd, is er doorgaans sprake van het storten of verwijderen van 

afvalstoffen en kan niet worden gesproken van een nuttige toepassing in de zin van de Wet milieubeheer. Het 

toepassen is dan in beginsel niet toegestaan. 

 

Sommige categorieën van activiteiten vertonen overlap en zouden kunnen worden samengevoegd in een 

algemene categorie-omschrijving. Toch zijn zij als afzonderlijke categorieën onderscheiden, omdat voor 

specifieke categorieën in paragraaf 4.124 soms specifieke bepalingen gelden. Een algemene categorie-

omschrijving bemoeilijkt dit. 

 

Tweede lid 

Onder a 

Deze functionele toepassing betreft het toepassen van grond en baggerspecie in wegen of spoorwegen, 

bouwwerken en dijken. In deze opsomming zijn dijken ter verduidelijking specifiek benoemd. Uit de omschrijving 

van het begrip weg (weg: weg met inbegrip van de daarin gelegen kunstwerken en wat verder naar zijn aard 

daartoe behoort) in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving volgt dat onder wegen ook de grondlichamen 

vallen waarop wegen zijn aangelegd. Voor geluidswallen is uitdrukkelijk vermeld dat zij ook tot de weg of 

spoorweg behoren. 

 

Onder b 

Als gevolg van inklinking treedt vooral in het veenweidegebied bodemdaling op. Om in die gebieden 

bedrijventerreinen of woningbouwlocaties te kunnen verwezenlijken is het door een hoge grondwaterstand vaak 

noodzakelijk om eerst de bodem op te hogen. Het opnemen van het ophogen van tuinen en recreatieterreinen als 

functionele toepassing is een verduidelijking van de bestaande praktijk. Onder recreatieterreinen vallen 

bijvoorbeeld golf- en crossbanen. 

De omschrijving onder b omvat niet het na ophoging toepassen van grond of baggerspecie in het kader van de 

(her)inrichting van het terrein; dit valt onder c. 

 

Onder c 

Ophoging van de landbodem kan noodzakelijk zijn voor het herstel of verbetering van de bodemgesteldheid van 

een terrein of om de landbouwkundige, de natuurwaarde of de recreatieve waarde van een terrein te bevorderen. 

In natuurgebieden kan grondverzet nodig zijn, met het oog op natuurontwikkeling, bijvoorbeeld om variëteit in 

biotopen te krijgen. Niet iedere ophoging van natuurgronden is een functionele toepassing. Dit is alleen het geval 

als hierdoor de natuurwaarde wordt verhoogd. 

Onder de omschrijving van deze functionele toepassing valt ook het aanvullen van een gat dat is ontstaan als 

gevolg van het saneren van de bodem, de sloop van een kelder of de aanleg van een ondergrondse 

parkeergarage. Het aanvullen van een dergelijk gat is niet gelijk aan het aanbrengen van een afdeklaag, het 

aanbrengen hiervan valt onder de functionele toepassing bedoeld onder d. 

 

Onder d 

Saneringslocaties en stortplaatsen worden doorgaans afgedekt met een afdeklaag, zoals een leeflaag of 

bovenafdichting. Een afdeklaag omvat niet de onderliggende egalisatie- of steunlaag. Deze laag wordt als 

onderdeel van het stortlichaam gezien. Hierop zijn de voorschriften van paragraaf 4.124 niet van toepassing, 

maar gelden de regels voor het storten van afvalstoffen. 

Ook op grootschalige toepassingen en bij het toepassen in diepe plassen moet een afdeklaag worden 

aangebracht. Deze afdeklaag is geen onderdeel van de grootschalige toepassing en valt onder de algemene 

regels voor het toepassen van grond en baggerspecie. 

 

Onder e 
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Om het mogelijk te maken dat voormalige winplaatsen van delfstoffen na beëindiging van de winning een nieuwe 

functie kunnen gaan vervullen, is het vaak nodig dat zij met het oog op de veiligheid en herinrichting worden 

gestabiliseerd en aangevuld. Het stabiliseren is bedoeld om de veiligheid te waarborgen. 

 

Onder f 

Ophogingen, verondiepingen en dempingen in oppervlaktewaterlichamen houden verband met de 

water(bodem)opgave. Het gaat hierbij om het klimaatbestendig maken van oppervlaktewaterlichamen ter 

bescherming tegen overstromingen en wateroverlast, het bevorderen van natuurwaarden en recreatieve 

waarden, waaronder het verwezenlijken van de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden, en het 

in stand houden van de afvoer- en scheepvaartfunctie van watersystemen. Ten opzichte van het voormalige 

artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit zijn recreatieve waarden toegevoegd. In het Besluit bodemkwaliteit 

omvatte deze categorie ook «de toepassing van grond of baggerspecie in ophogingen in waterbouwkundige 

constructies». Deze activiteit valt nu onder a. 

 

Onder g 

Suppleties van de kustlijn voor het herstellen en verbeteren van de kustverdediging zijn vaak omvangrijke 

toepassingen die worden uitgevoerd met zand dat specifiek voor dat doel wordt gewonnen uit de zee. Het 

betreffende zand is vaak niet verontreinigd, waardoor er specifiek voor deze toepassing in artikel 4.1267, derde 

lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving een vrijstelling is gegeven van enkele informatieplichten. Om dit 

mogelijk te maken is onderdeel g als nieuwe specifieke toepassing opgenomen. 

 

Onder h 

Voor het verwezenlijken van bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, landbouwgronden, natuurgronden of 

recreatieterreinen kan het nodig zijn om oppervlaktewaterlichamen te dempen («ontwikkelen tot landbodem»). Dit 

betreft bijvoorbeeld oppervlaktewaterlichamen in voormalige havengebieden of watergangen in polders. Voor het 

toepassen van grond en baggerspecie in diepe plassen is een afzonderlijke categorie i opgenomen, omdat 

hiervoor een afzonderlijk regime geldt (dat is opgenomen in artikel 4.1276). 

 

Onder i 

Als gevolg van het opnemen van de Circulaire diepe plassen is in de regelgeving deze functionele toepassing 

toegevoegd. Deze afzonderlijke categorie onder i is opgenomen omdat hiervoor in artikel 4.1276 specifieke 

bepalingen zijn opgenomen. Stabiliseren van diepe plassen vindt onder andere plaats met het oog op de 

veiligheid. Er wordt voorkomen dat oevers instorten doordat de wanden ervan te steil zijn. 

 

Derde lid 

Voor het verspreiden van baggerspecie is een nieuw lid opgenomen. Bij werkzaamheden voor het waterbeheer, 

zoals het op diepte brengen en houden van havens en vaarwegen, komt sediment vrij dat aan het watersysteem 

wordt onttrokken. Dit sediment wordt in het watersysteem teruggebracht, zodat het de ecologische en 

(hydro)morfologische functies die het in een natuurlijke sedimenthuishouding heeft zo goed mogelijk kan blijven 

vervullen. De aanleg van havengebieden en vaarwegen heeft bijvoorbeeld in beginsel een verstorende invloed op 

de sedimenthuishouding en hiermee op de optimale vervulling van de sedimentfuncties. Verstorend in de zin dat 

in havengebieden en een aantal vaarwegen veel grotere hoeveelheden sediment worden «ingevangen» dan 

onder meer natuurlijke omstandigheden het geval zou zijn. Het periodiek baggeren van havens en vaarwegen en 

het weer in oppervlaktewater verspreiden van de hierbij vrijkomende baggerspecie bevordert zoveel mogelijk de 

natuurlijke sedimenthuishouding: ingevangen riviersediment kan zijn riviergang verder vervolgen, vanuit 

zeehavengebieden alsnog de zee bereiken en de extra onttrokken hoeveelheden zeesediment worden weer 

toegevoegd aan de kuststroom. Hiermee kan het sediment zijn natuurlijke ecologische en (hydro)morfologische 

functies weer ten volle vervullen. Zo is de kraamkamerfunctie van Waddenzee, Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta 

afhankelijk van voldoende natuurlijke slibtoevoer. Tevens wordt door het verspreiden van baggerspecie de zand- 

en slibhonger van het water beperkt, hetgeen bijdraagt aan de bescherming van het achterland bij hoogwater. 

Behalve in rivieren en de kustgebieden wordt baggerspecie ook verspreid in meren en plassen. Dit gebeurt op 

veel kleinere schaal, maar wel met vergelijkbare ecologische en morfologische oogmerken. 

De handelingen in dit derde lid zijn als functionele toepassing aangewezen, omdat deze ook met primaire 

grondstoffen ondernomen zouden kunnen worden en baggerspecie deze grondstoffen kan vervangen. 
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Onder a 

De omschrijving van de aanwijzing van de functionele toepassing verspreiding is verduidelijkt. 

Door aan te geven dat een oppervlaktewaterlichaam «behoort tot de regionale wateren» wordt uitgesloten dat 

verspreiden van baggerspecie uit de rijkswateren (bijvoorbeeld uit de Rijn of uit de Noordzee) op de landbodem 

onder deze functionele toepassing valt. 

 

Onder verspreiden van baggerspecie valt expliciet ook het verspreiden in een weilanddepot. Dit is een 

voorziening die voorkomt dat de opgebrachte baggerspecie vanwege de hoeveelheid vocht in de baggerspecie 

wegvloeit van het perceel waar het is opgebracht en zo de sloten van dat perceel vult. Hiervoor worden kades 

opgetrokken met grond afkomstig uit de bouwvoor. Daarna wordt de baggerspecie ingebracht; de kades zorgen 

ervoor dat de baggerspecie niet kan wegvloeien. Als de baggerspecie vervolgens is ontwaterd en gerijpt blijft 

deze op de plek van het weilanddepot liggen en wordt de gerijpte baggerspecie omgeploegd om weer als weiland 

te kunnen worden gebruikt. 

Naar aanleiding van de evaluatie van het Besluit bodemkwaliteit is het eerder gehanteerde begrip «aangrenzende 

percelen», aangevuld met landbouwgronden die zijn gelegen op een afstand van maximaal 10 kilometer van de 

plaats van vrijkomen van de baggerspecie. Zo wordt discussie voorkomen over wat precies onder aangrenzend 

perceel wordt verstaan. De grens van 10 kilometer is gekoppeld aan het verspreiden op landbouwgronden omdat 

de normstelling voor het verspreiden van baggerspecie is afgestemd op het landbouwkundig gebruik. Zie hierover 

ook hoofdstuk 11 van het algemeen deel van deze toelichting. 

 

Onder b 

Het gaat onder b om het verspreiden voor het herstellen of verbeteren van de ecologische of morfologische 

functies van het sediment. Het verspreiden van baggerspecie op de tot het oppervlaktewaterlichaam behorende 

uiterwaarden, gorzen, slikken, stranden en platen, is uitgezonderd. Deze vallen (deels) onder c van het derde lid. 

Als in bedoelde gebieden (kleine) watergangen liggen, is het wel toegestaan om (onderhouds)baggerspecie die 

daaruit vrijkomt, op de oeverbodem en aangrenzende percelen te verspreiden (zie onder c, respectievelijk onder 

a). Er moet dan wel sprake zijn van het herstellen of verbeteren van de bodemgesteldheid van die gronden. 

 

Onder c 

Onder «watergang» wordt een smal lijnvormig oppervlaktewaterlichaam verstaan, zoals een sloot. Het gaat bij 

deze functionele toepassing dus niet om baggerspecie uit grote oppervlaktewaterlichamen, waaruit bij het 

baggeren veel grotere hoeveelheden vrijkomen. De reden hiervan is dat er geen noodzaak voor het opbrengen 

van dit soort hoeveelheden onderhoudsbaggerspecie ten behoeve van de verbetering van de 

bodemvruchtbaarheid, of het herstel van de uiterwaarden. Bovendien kan het (ongecontroleerd) verspreiden van 

grote hoeveelheden baggerspecie schadelijk zijn voor de aanwezige natuur door afdekking ervan. In onderdeel c 

gaat het om het verspreiden van baggerspecie op de tot het oppervlaktewaterlichaam behorende uiterwaarden, 

gorzen, slikken, stranden en platen, voor het herstellen of verbeteren van de bodemgesteldheid van die gronden. 

 

Vierde lid 

In het vierde lid is opgenomen dat grond of baggerspecie die als afvalstoffen moeten worden aangemerkt, kunnen 

worden toegepast mits sprake is van een nuttige toepassing van afvalstoffen. Nuttige toepassing is gedefinieerd 

als een nuttige toepassing als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer 

 

Bij de functionele toepassingen die in artikel 4.1269 zijn opgenomen, is meestal sprake van een nuttige 

toepassing als bedoeld in categorie R5 van bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen («Recycling/terugwinning 

van anorganische materialen») of categorie R11 van bijlage II (Gebruik van afvalstoffen die bij een van de onder 

R 1 tot en met R 10 genoemde handelingen vrijkomen, in casu herstellen van de natuurlijke functies van het 

sediment in watersystemen). 

Artikel 4.1270 (grondstof, afvalstof en water: functionele hoeveelheid) 

Met het oog op het zuinig gebruik van grondstoffen, het doelmatig beheer van afvalstoffen en het voorkomen of 

beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt grond of baggerspecie niet toegepast in 

een grotere hoeveelheid dan voor het voltooien van de functionele toepassing in het kader waarvan de grond of 

baggerspecie wordt toegepast, volgens gangbare civieltechnische, bouwtechnische, milieuhygiënische, 

ecologische of esthetische maatstaven redelijkerwijs nodig is. 
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Toelichting artikelsgewijs 

De toepassing van grond of baggerspecie moet niet alleen als zodanig functioneel zijn, maar er mag ook, met het 

oog op het zuinig gebruik van grondstoffen, niet meer grond en baggerspecie worden toegepast dan nodig is om 

de functionele toepassing aan haar functie te laten voldoen. De hoeveelheid grond of baggerspecie die nodig is 

om een functionele toepassing aan haar functie te laten voldoen, verschilt van geval tot geval en wordt 

beoordeeld aan de hand van civieltechnische, bouwtechnische, ecologische of esthetische maatstaven. Zo mag 

een geluidswal in beginsel niet hoger worden dan nodig is voor de bescherming tegen de geluidsoverlast. Dit 

artikel is vooral bedoeld om te kunnen optreden in situaties waarin het duidelijk is dat een te grote hoeveelheid 

grond of baggerspecie is toegepast. 

 

Bij toepassing van een te grote hoeveelheid grond of baggerspecie kan zowel sprake zijn van overtreding van 

artikel 4.1270 als van artikel 4.1269. Dit hangt af van de situatie. Als er weliswaar te veel grond en baggerspecie 

zijn toegepast, maar het geheel op zichzelf nog wel overwegend als een functionele toepassing kan worden 

aangemerkt, ligt het meer voor de hand om op te treden op grond van artikel 4.1270. Handhaving is er dan op 

gericht dat het teveel aan grond en baggerspecie wordt verwijderd, waarbij de functionele toepassing als zodanig 

kan blijven bestaan. 

 

Als een te grote, niet functionele hoeveelheid grond of baggerspecie wordt gebruikt, worden de grond of 

baggerspecie als afvalstoffen aangemerkt, omdat de initiatiefnemer zich dan feitelijk van de grond of 

baggerspecie ontdoet door middel van verwijderen. Dit is ongewenst met het oog op zowel het zuinig gebruik van 

grondstoffen als het doelmatig beheer van afvalstoffen. Er is dan sprake van handelen in strijd met artikel 4.1269 

en artikel 4.1270. 

Artikel 4.1271 (milieu: bodemvreemd materiaal) 
1. Met het oog op het beschermen van het milieu wordt alleen grond of baggerspecie toegepast als:  

a. daarin ten hoogste 20 gewichtsprocent steenachtig materiaal of hout voorkomt en dat bodemvreemde 
materiaal al voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de bodem aanwezig was en vermenging 
daarmee redelijkerwijs niet kon worden voorkomen; en  

b. daarin alleen sporadisch ander bodemvreemd materiaal dan steenachtig materiaal of hout voorkomt en 
dat bodemvreemde materiaal al voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de bodem aanwezig 
was, voor zover redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het uit de grond of baggerspecie wordt 
verwijderd voordat de grond of baggerspecie wordt toegepast.  

2. Als in grond of baggerspecie bodemvreemd materiaal voorkomt, is tijdens het toepassen van de grond of 
baggerspecie bewijs voorhanden dat het materiaal al voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de 
bodem aanwezig was. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

In grond of baggerspecie bevindt zich vaak bodemvreemd materiaal, zoals puin, hout of baksteenscherven. 

Doorgaans is de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal in grond of baggerspecie niet bezwaarlijk, maar het 

is wel noodzakelijk dit met het oog op de bescherming van het milieu te begrenzen. Als er onnodig bodemvreemd 

materiaal in grond of baggerspecie voorkomt, is sprake van een afvalstof die niet geschikt is voor nuttige 

toepassing, omdat zij dan kan leiden tot verontreiniging van de (water)bodem en het milieu. Deze bepaling regelt 

dat in dergelijke gevallen de grond of baggerspecie niet mag worden toegepast. Hierbij is een onderscheid 

gemaakt tussen steenachtig materiaal en hout (onder a) en ander bodemvreemd materiaal (onder b), zoals 

plastic en piepschuim. 

 

Voor steenachtig materiaal en hout geldt dat bij normaal gebruik van de bodem niet altijd is te voorkomen dat dit 

in de bodem terechtkomt en daarvan deel gaat uitmaken. Steenachtig materiaal en hout mag tot ten hoogste 20 

gewichtsprocent in de ontgraven grond of baggerspecie aanwezig zijn, maar alleen als het al voorafgaand aan 

het ontgraven of bewerken in de grond of baggerspecie aanwezig was en vermenging daarmee redelijkerwijs niet 

kon worden voorkomen. Als er in een partij meer dan 20 gewichtsprocent steenachtig materiaal zit kan dit 

bodemvreemde materiaal door middel van zeven worden verwijderd waardoor de partij weer geschikt wordt voor 

toepassing op grond van deze paragraaf. 

 

Wat betreft ander bodemvreemd materiaal dan steenachtig materiaal of hout, zoals plastics, geldt dat het alleen 

sporadisch in de ontgraven grond of baggerspecie mag voorkomen. Bij normaal gebruik van de bodem raakt dit 

materiaal doorgaans niet met de bodem vermengd, maar blijft het eventueel op de bodem liggen. Bij zorgvuldig 

ontgraven of bewerken van de grond of baggerspecie en eerst afvoeren van het verzamelde bodemvreemde 

materiaal hoort dit niet alsnog in de grond of baggerspecie terecht te komen. Het begrip «sporadisch» geeft in dit 
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verband aan dat in toe te passen grond of baggerspecie geringe hoeveelheden ander bodemvreemd materiaal 

aanwezig mogen zijn, omdat dit niet altijd is te voorkomen. Er is voor het begrip sporadisch gekozen omdat er 

geen precieze criteria zijn, zoals een bepaald gewichtspercentage, om te bepalen hoeveel ander bodemvreemd 

materiaal er in grond of baggerspecie ten hoogste mag voorkomen. Plastics en piepschuim bijvoorbeeld zijn zeer 

lichte materialen waarvoor het gewichtspercentage geen geschikt criterium is. Bovendien wordt de inhoud van dit 

begrip ook bepaald door wat redelijkerwijs kan worden verwijderd bij het zorgvuldig ontgraven of voor het 

toepassen. Het gaat er echter in de praktijk niet zozeer om dat de grens wat in dit verband al dan niet sporadisch 

is scherp kan worden vastgesteld, maar dat doeltreffend kan worden opgetreden in gevallen waarin het evident is 

dat meer dan sporadisch bodemvreemd materiaal in grond of baggerspecie voorkomt. 

 

Op grond van milieuhygiënische overwegingen kan in het omgevingsplan door maatwerkregels de grens voor 

bodemvreemd materiaal voor specifieke toepassingen lager worden vastgesteld dan 20 gewichtsprocent, 

bijvoorbeeld voor gebieden met een bijzonder beschermingsniveau. Dit betekent dat de grond of baggerspecie in 

de gegeven context niet mag worden toegepast. 

 

Tweede lid 

Het eerste lid betreft bodemvreemd materiaal dat al in de bodem zit als het wordt afgegraven. Het gaat 

nadrukkelijk niet om het bijmengen van bodemvreemd materiaal in grond of baggerspecie. Om die reden is het 

van belang dat aangetoond kan worden dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken al bodemvreemd 

materiaal in de bodem aanwezig was. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit het vooronderzoek bij de milieuverklaring, de 

milieuverklaring zelf of uit foto’s. 

Artikel 4.1272 (milieu: kwaliteitseisen) 
1. Met het oog op het beschermen van het milieu wordt in het kader van functionele toepassingen als bedoeld 

in artikel 4.1269, tweede lid, a tot en met e en g, en derde lid, onder a en c, op de landbodem alleen grond of 
baggerspecie toegepast die voldoet aan de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 25d, vierde lid, van het Besluit 
bodemkwaliteit, die gelden voor:  
a. de kwaliteitsklasse waarin de ontvangende landbodem volgens dat besluit is ingedeeld; en  
b. de bodemfunctieklasse landbouw/natuur, wonen of industrie, waarin de ontvangende landbodem 

volgens artikel 5.89p van het Besluit kwaliteit leefomgeving is ingedeeld, of de bodemfunctieklasse 
landbouw/natuur als de ontvangende landbodem niet in de bodemfunctieklasse wonen of industrie is 
ingedeeld.  

2. Met het oog op het beschermen van het milieu wordt in het kader van een functionele toepassing als bedoeld 
in artikel 4.1269, tweede lid, a, d en f tot en met h, en artikel 4.1269, derde lid, onder b en c, in een 
oppervlaktewaterlichaam alleen grond of baggerspecie toegepast die voldoet aan:  
a. de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 25d, vierde lid, van het Besluit bodemkwaliteit, die gelden voor de 

kwaliteitsklasse waarin de ontvangende waterbodem volgens dat besluit is ingedeeld;  
b. de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 25d, tweede lid, van het Besluit bodemkwaliteit, die gelden voor 

grond van de kwaliteitsklasse industrie als sprake is van toepassen van grond in een 
oppervlaktewaterlichaam; en  

c. de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 25d, derde lid, van het Besluit bodemkwaliteit, die gelden voor 
baggerspecie van de kwaliteitsklasse matig verontreinigd als sprake is van toepassen van baggerspecie 
in een oppervlaktewaterlichaam. 

3. Met een milieuverklaring bodemkwaliteit wordt aangetoond dat aan het bepaalde in het eerste en tweede lid 
wordt voldaan. 

Toelichting artikelsgewijs 

Het eerste lid bevat de kwaliteitseisen die zijn gesteld voor de functionele toepassingen op de landbodem 

bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder a tot en met e, en g, en het derde lid, onder a en c. De kwaliteitseisen 

hebben betrekking op twee uitgangspunten: het toepassen van grond of baggerspecie mag niet leiden tot 

verslechtering van de actuele kwaliteit van de bodem (onder a) en het toepassen van grond of baggerspecie moet 

in overeenstemming zijn met de kwaliteitseisen die gelden voor de beoogde functie van de landbodem (onder b). 

De kwaliteit van de grond of baggerspecie die wordt toegepast, moet voldoen aan de strengste van beide eisen. 

Dit werd in het generieke toetsingskader onder het voormalige Besluit bodemkwaliteit ook wel de «dubbele toets» 

genoemd. 

 

Bodemfunctieklassen hebben alleen betrekking op de landbodem. Voor de waterbodem zijn geen 

bodemfunctieklassen vastgesteld en wordt alleen met kwaliteitsklassen gewerkt. In het Besluit bodemkwaliteit 

worden de volgende kwaliteitsklassen en functieklassen onderscheiden. 
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In de toelichting op het Besluit bodemkwaliteit en vooral de daarop gebaseerde Regeling bodemkwaliteit is 

ingegaan op de uitgangspunten bij de vaststelling van de kwaliteitseisen voor de onderscheiden parameters. 

 

Uit de combinatie van kwaliteitseisen in het eerste lid, onder a en b, volgt in feite al (zie het schema) dat het niet 

is toegestaan grond of baggerspecie toe te passen die niet minimaal voldoet aan de kwaliteitseisen voor een 

landbodem die is ingedeeld in de bodemfunctieklasse industrie. Er bestaat namelijk geen bodemfunctieklasse van 

de landbodem die correspondeert met de kwaliteitsklasse «matig verontreinigd» of «sterk verontreinigd» van 

grond. 

 

De kwaliteit van de ontvangende bodem is het uitgangspunt. De bodemfunctieklasse van de ontvangende bodem 

wordt bepaald aan de hand van de bodemfunctiekaart. In artikel 5.89p van het Besluit kwaliteit leefomgeving is 

bepaald dat in het omgevingsplan de landbodem wordt ingedeeld in bodemfunctieklassen voor het toepassen van 

grond, baggerspecie of (vermengde) mijnsteen. Bij het toepassen van grond of baggerspecie moet de kwaliteit 

van de grond of baggerspecie die wordt toegepast, worden afgestemd op de kwaliteit van de ontvangende bodem 

en op de functieklasse waarin de ontvangende bodem is ingedeeld. Voor de kwaliteit van grond die op 

landbodem wordt toegepast, is het eenvoudig. Grond en landbodem zijn namelijk onderverdeeld in 

overeenkomende kwaliteitsklassen. 

 

De systematiek voor de indeling van de waterbodem in een kwaliteitsklasse is deels op andere uitgangspunten 

gebaseerd dan de indeling van de landbodem in een kwaliteitsklasse. Hierdoor worden er voor het toepassen van 

baggerspecie op de landbodem of het toepassen van grond of baggerspecie in of op de waterbodem andere 

kwaliteitsklassen onderscheiden dan voor het toepassen van grond op de landbodem. Bij het toepassen van 

grond op de waterbodem moet worden getoetst of de grond voldoet aan de kwaliteitseisen voor de waterbodem. 

Bij het toepassen van baggerspecie op de landbodem moet worden getoetst of de baggerspecie voldoet aan de 

kwaliteitseisen voor de landbodem. 

Als bijvoorbeeld licht verontreinigde baggerspecie op de landbodem wordt toegepast moet uit vergelijking van de 

kwaliteit van de baggerspecie (die die voor de onderscheiden parameters is aangegeven in de milieuverklaring 

die voor de baggerspecie is afgegeven), met de bodemfunctieklasse waarin de ontvangende landbodem is 

ingedeeld, worden afgeleid of de baggerspecie mag worden toegepast. De kwaliteit van de baggerspecie moet 

voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor de kwaliteitsklasse waarin de ontvangende landbodem is 

ingedeeld. 

De initiatiefnemer kan worden aangesproken als een partij toegepaste grond of baggerspecie die hij toepast niet 

voldoet aan de toepasselijke kwaliteitseisen. Doorgaans heeft namelijk (alleen) de initiatiefnemer het in zijn macht 

om maatregelen te nemen om de overtreding ongedaan te maken. De onderneming die de milieuverklaring 

bodemkwaliteit heeft afgegeven of het onderzoek heeft verricht, kan dergelijke maatregelen niet nemen omdat het 

geen zeggenschap heeft over het terrein waar de grond of baggerspecie is toegepast. Degene die de grond 

toepast, wordt dus ook aangesproken als ten onrechte een milieuverklaring is afgegeven. In dat geval is het van 

belang dat de initiatiefnemer als opdrachtgever afspraken maakt die hem in staat stellen de kosten van eventueel 

noodzakelijke maatregelen als gevolg van een verkeerde milieuverklaring te verhalen op de onderneming van wie 

hij de bij de milieuverklaring horende grond of baggerspecie ontvangt. 

 

Tweede lid 
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Het eerste lid bevat de kwaliteitseisen die zijn gesteld voor de functionele toepassingen in een 

oppervlaktewaterlichaam bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder a, d en f tot en met h, en derde lid, onder b 

en c. 

 

Voor het toepassen van grond of baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam gelden met het oog op het 

beschermen van het milieu andere kwaliteitseisen dan voor toepassen van grond of baggerspecie op de 

landbodem. Het toepassen van grond of baggerspecie mag niet leiden tot verslechtering van de actuele kwaliteit 

van de waterbodem (onder a).  

Onder b is aangegeven dat als grond in een oppervlaktewaterlichaam wordt toegepast de kwaliteit, onverminderd 

de kwaliteitseisen onder a, ook moet voldoen aan de kwaliteitsklasse «industrie». Onder c is aangegeven dat als 

baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam wordt toegepast de kwaliteit, onverminderd de kwaliteitseisen 

onder a, ook moet voldoen aan de kwaliteitsklasse «matig verontreinigd». 

 

 
 

Voor oppervlaktewaterlichamen bestaan geen bodemfunctieklassen. Daarom zou het op grond van het eerste lid, 

onder a, mogelijk zijn dat grond met de kwaliteit «matig verontreinigd» of «sterk verontreinigd» in een 

oppervlaktewaterlichaam met een waterbodem van dezelfde kwaliteit wordt toegepast. Dat is echter niet 

wenselijk. Het tweede lid voorkomt dat. Ook sterk verontreinigde baggerspecie mag volgens deze bepaling niet 

op een waterbodem van dezelfde kwaliteit worden toegepast. 

 

Op een matig verontreinigde waterbodem mag matig verontreinigde baggerspecie worden toegepast. Het is 

echter niet wenselijk dat op een matig verontreinigde waterbodem matig verontreinigde grond wordt toegepast. 

Dit komt omdat matig verontreinigde grond ook niet op de landbodem mag worden toegepast. Voorkomen moet 

worden dat matig verontreinigde grond die in het kader van saneringen vrijkomt bij ontgravingen uit de 

landbodem, en die niet op de landbodem mag worden toegepast, wel in oppervlaktewaterlichamen wordt 

toegepast. Hierdoor zou de beoogde kwaliteitsverbetering van de waterbodem en het watersysteem worden 

belemmerd. In het tweede lid, onderdelen b en c, is daarom de kwaliteitseisen voor het toepassen van grond 

strenger dan de kwaliteitseis voor het toepassen van baggerspecie. 

 

Derde lid 

Met een milieuverklaring bodemkwaliteit moet worden aangetoond dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. 

Zoals al aangegeven in de toelichting op het eerste lid ontslaat dit de initiatiefnemer niet van de 

verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de grond of baggerspecie aan de kwaliteitseisen voldoet. 

Artikel 4.1273 (maatwerk kwaliteitseisen)  
1. Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift kan het toepassen van grond of baggerspecie van een 

kwaliteit die niet voldoet aan de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 4.1272, eerste of tweede lid, alleen worden 
toegestaan als de toe te passen grond of baggerspecie afkomstig is uit een aangewezen 
bodembeheergebied en ook weer binnen dat gebied wordt toegepast. 

2. Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift als bedoeld in het eerste lid kan het toepassen van grond of 
baggerspecie waarin een verontreinigende stof aanwezig is in een zodanige concentratie dat de grond of 
baggerspecie volgens de voor die stof geldende kwaliteitseis, bedoeld in artikel 25d, tweede of derde lid, van 
het Besluit bodemkwaliteit, als sterk verontreinigde grond of sterk verontreinigde baggerspecie moet worden 
aangemerkt, alleen worden toegestaan als:  
a. de toe te passen grond of baggerspecie is ontgraven uit een locatie waar de bodem diffuus sterk met de 

stof is verontreinigd; en  
b. de grond of baggerspecie wordt toegepast op een locatie waar de bodem al voor het toepassen diffuus 

sterk met de stof was verontreinigd. 
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Toelichting artikelsgewijs 

In het artikel zijn enkele specifieke voorwaarden en beperkingen opgenomen voor het stellen van maatwerkregels 

en maatwerkvoorschriften waar kwaliteitseisen waaraan grond of baggerspecie bij het toepassen moeten 

voldoen, worden versoepeld. Er kan slechts gebruik worden gemaakt van soepelere eisen als de grond of 

baggerspecie afkomstig is uit een aangewezen bodembeheergebied. 

 

In artikel 2.12 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn algemene bepalingen opgenomen over het stellen van 

maatwerkregels en in artikel 2.13 over het stellen van maatwerkvoorschriften. Hieruit blijkt dat maatwerkregels en 

maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld, waarin wordt afgeweken van de hoofdstukken 3 tot en met 5, 

tenzij in die hoofdstukken anders is bepaald. De eisen kunnen bijvoorbeeld worden aangescherpt als het 

wenselijk is om lokaal verdergaande bescherming te bieden. Het is echter niet wenselijk dat kwaliteitseisen 

zonder meer – binnen de kaders van artikel 2.11 en 2.12 – kunnen worden versoepeld. Daarom zijn hiervoor in 

artikel 4.1273 specifieke voorwaarden en beperkingen opgenomen. Dit zijn «andere bepalingen» in de zin van 

artikel 2.12, respectievelijk 2.13. 

 

Er mogen met maatwerk alleen soepeler kwaliteitseisen aan toegepaste grond of baggerspecie worden gesteld in 

een op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving aangewezen beheergebied. De grond of baggerspecie moet 

ook afkomstig zijn uit dit gebied. Op deze manier zal de bodemkwaliteit in dat beheergebied niet verslechteren. 

Dit wordt ook wel «standstill» genoemd. Met de mogelijkheid tot het stellen van maatwerk kunnen specifieke 

problemen die zich in een bodembeheergebied voordoen worden opgelost door binnen het gebied 

toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie toe te staan die buiten het gebied niet worden geboden. 

 

De aanleiding voor locatie specifieke regels is meestal dat de vraag naar en het aanbod van grond en 

baggerspecie in een bepaald gebied beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Als er sprake is van 

verontreinigde grond of baggerspecie die op een bepaalde locatie in overeenstemming met de algemene regels 

van paragraaf 4.124 niet kan worden toegepast, omdat voor een of meer stoffen niet wordt voldaan aan de 

kwaliteitseisen die daarvoor gelden op grond van artikel 4.1272, eerste lid, kan dit door versoepeling van de 

kwaliteitseisen voor die stoffen alsnog mogelijk worden gemaakt. In veel binnensteden is bijvoorbeeld sprake van 

te hoge gehalten aan lood en cadmium, die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die op grond van het Besluit 

bodemkwaliteit voor die stoffen zijn gesteld. Wanneer dergelijke verontreinigde grond of baggerspecie die in het 

gebied vrijkomt, ook weer binnen dat gebied wordt toegepast, kan dit uit het belang van een doelmatig beheer 

van afvalstoffen wenselijk zijn. Zo wordt voorkomen dat de grond of baggerspecie over grotere afstanden moet 

worden vervoerd om elders wel volgens de regels te kunnen worden toegepast of om op een andere (lager in de 

voorkeursvolgorde voor afvalverwerking) wijze moeten worden verwerkt. Ook wordt door het toepassen van deze 

grond of baggerspecie het gebruik van primaire grondstoffen beperkt. Doordat de grond of baggerspecie uit het 

gebied afkomstig is en ook weer binnen het gebied wordt toegepast, is er op gebiedsniveau sprake van 

«standstill». 

 

In het tweede lid wordt onder voorwaarden toegestaan dat sterk verontreinigde grond of sterk verontreinigde 

baggerspecie afkomstig uit diffuus sterk verontreinigde gebieden via maatwerkregels of maatwerkvoorschriften 

toch wordt toegepast. Als voorwaarde wordt gesteld dat de grond of baggerspecie weer wordt toegepast op een 

locatie waar de bodem al voor het toepassen diffuus sterk met de stof was verontreinigd. In dat geval is er binnen 

de diffuse verontreiniging sprake van «standstill» zonder dat de sterke verontreiniging verder wordt verspreid. 

 

Maatwerkregels of maatwerkvoorschriften met soepeler kwaliteitseisen mogen alleen gelden in een 

bodembeheergebied. Een bodembeheergebied wordt aangewezen in het omgevingsplan, als sprake is van 

toepassen op de landbodem, of in de waterschapsverordening, als sprake is van toepassen in een 

oppervlaktewaterlichaam.  

Dit is geregeld in de artikelen 5.89o (omgevingsplan) en 6.3 (waterschapsverordening) van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving. De grond of baggerspecie die volgens de soepeler normen wordt toegepast moet afkomstig zijn uit 

het bodembeheergebied en ook weer binnen dat gebied worden toegepast. In het omgevingsplan of de 

waterschapsverordening wordt voor een stof waarvoor een afwijkende kwaliteitseis geldt de aangescherpte of 

versoepelde eis opgenomen. 

 

Het bodembeheergebied is niet bij voorbaat aan de grenzen van de gemeente of het beheergebied van de 

waterbeheerder gebonden. Een gemeente of waterbeheerder kan een groter gebied aanwijzen, waaruit grond of 

baggerspecie afkomstig mag zijn. Dit betekent niet dat de grond of baggerspecie ook buiten de grenzen van de 

gemeente of het beheergebied mag worden toegepast. Toepassen van grond of baggerspecie uit het 
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aangewezen bodembeheergebied is alleen toegestaan als de gemeente of waterbeheerder die daarover gaat 

eveneens een bodembeheergebied heeft aangewezen waarin toepassen op de voorgenomen locatie is 

toegestaan. Een gemeente of waterbeheerder heeft geen bevoegdheid om te bepalen wat er buiten de grenzen 

van de eigen gemeente of het eigen beheergebied (niet) is toegestaan.  

Artikel 4.1274 (milieu: grootschalig toepassen) 
1. Grond of baggerspecie mag in afwijking van artikel 4.1272, eerste en tweede lid, ook volgens het bepaalde in 

het tweede, derde en vierde lid van dit artikel worden toegepast als sprake is van toepassen in het kader 
van:  
a. het aanleggen van een functionele toepassing als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder a, als het 

een weg of spoorweg betreft, waarin ten minste 5.000 m3 grond of baggerspecie in een laagdikte van 
ten minste 0,5 m zal worden toegepast;  

b. het aanleggen van een functionele toepassing als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder a, als het 
een bouwwerk of dijk betreft, of een functionele toepassing als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, 
onder e of f, waarin ten minste 5.000 m3 grond of baggerspecie in een laagdikte van ten minste 2 m zal 
worden toegepast; of  

c. het in stand houden, herstellen, veranderen of uitbreiden van een functionele toepassing als bedoeld 
onder a of b, die is aangelegd:  

1° na 1 januari 2008 als sprake is van het toepassen in een oppervlaktewaterlichaam; of  
2° na 1 juli 2008 als sprake is van het toepassen op of in de landbodem.  

2. Met het oog op het beschermen van het milieu worden alleen grond en baggerspecie toegepast van een 
kwaliteit die voldoet aan: 
a.  de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 25d, vijfde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, die gelden 

voor de kwaliteit emissiearme grond of de kwaliteit emissiearme baggerspecie; en 
b. de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 25d, tweede en derde lid, van dat besluit, die gelden voor:  

1° grond van de kwaliteitsklasse industrie als sprake is van het op of in de landbodem toepassen van 
grond of baggerspecie;  
2° grond van de kwaliteitsklasse industrie als sprake is van het in een oppervlaktewaterlichaam 
toepassen van grond; of  
3° baggerspecie van de kwaliteitsklasse matig verontreinigd als sprake is van het in een 
oppervlaktewaterlichaam toepassen van baggerspecie.  

3. In een geval als bedoeld in het eerste lid, onder a of c in samenhang met a:  
a. wordt op de toegepaste grond of baggerspecie, met uitzondering van grond of baggerspecie die in 

bermen en taluds wordt toegepast, een aaneengesloten laag bouwstoffen aangebracht en in stand 
gehouden; en  

b. worden in de bermen en taluds tot de dichtst bijgelegen fysieke afscheiding met een afstand van ten 
hoogste 10 m vanaf de rand van de verharding van de weg of het ballastbed van de spoorweg alleen 
grond of baggerspecie toegepast van een kwaliteit die voldoet aan de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 
25d, tweede lid, van het Besluit bodemkwaliteit, die gelden voor grond van de kwaliteitsklasse industrie.  

4. In een geval als bedoeld in het eerste lid, onder b of c in samenhang met b, wordt op de toegepaste grond of 
baggerspecie:  
a. een aaneengesloten laag bouwstoffen aangebracht en in stand gehouden; of  
b. een afdeklaag van grond of baggerspecie aangebracht en in stand gehouden met een laagdikte van ten 

minste 0,5 m waarin alleen grond of baggerspecie wordt toegepast van een kwaliteit die voldoet aan de 
eisen die volgens artikel 4.1272, eerste of tweede lid, gelden voor:  

1° het toepassen van grond of baggerspecie op of in de aangrenzende landbodem; of  
2° het toepassen van grond of baggerspecie op of in de aangrenzende waterbodem als sprake is van 
toepassen in een oppervlaktewaterlichaam en dat oppervlaktewaterlichaam niet tot landbodem wordt 
ontwikkeld.  

5. Dit artikel is niet van toepassing op het toepassen van grond of baggerspecie in de territoriale zee of in de 
exclusieve economische zone. 

Toelichting artikelsgewijs 

Dit artikel bevat de regels voor het toepassen van grote hoeveelheden grond of baggerspecie. 

 

Voorwaarde om van artikel 4.1274 gebruik te mogen maken is dat de initiatiefnemer bij de melding op grond van 

artikel 4.1266 aangeeft dat sprake is van grootschalig toepassen en dat wordt voldaan aan de voorwaarden die in 

dit artikel zijn gesteld Het is niet wenselijk dat voor een en dezelfde functionele toepassing tegelijkertijd 

verschillende regels gelden. De initiatiefnemer moet vooraf een keuze maken welk regime hij wil toepassen. Dit 

was onder het Besluit bodemkwaliteit ook al het geval. 

 

Eerste lid 

Onder grootschalig toepassen wordt verstaan het toepassen van een hoeveelheid van ten minste 5000 m3 grond 

of baggerspecie in een laagdikte van ten minste 2 meter (voor de aanleg van wegen en spoorwegen geldt een 
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laagdikte van 0,5 meter). Het gaat om de totale hoeveelheid grond of baggerspecie die bij de aanleg in de 

functionele toepassing wordt aangebracht. 

 

De functionele toepassingen waarvoor van de regeling voor grootschalig toepassen gebruik kan worden gemaakt, 

zijn de omschreven in artikel 4.1269, tweede lid, onder a, b, e of f. 

 

Ook bij andere functionele toepassingen dan bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder a, b, e of f, kan sprake 

zijn van het toepassen van grond of baggerspecie in een hoeveelheid die voldoet aan de criteria voor grootschalig 

toepassen. In die gevallen kan echter geen gebruik worden gemaakt van de specifieke regeling voor grootschalig 

toepassen in artikel 4.1274, omdat voor deze toepassingen het ongewenst is dat in afwijking van de eisen uit 

artikel 4.1272 wordt gewerkt. De hoofdregel is dat bij toepassingen, die onderdeel van de bodem worden, de 

kwaliteit van de grond en baggerspecie aansluit bij zowel de kwaliteit van de ontvangende bodem en (ingeval 

toepassing op de landbodem) de bodemfunctieklasse. 

 

Onder b zijn afdeklagen op saneringslocaties, bovenafdichtingen op stortplaatsen, gesloten stortplaatsen en 

voormalige stortplaatsen uitgezonderd. Bij een grootschalige toepassing moet immers ten minste 5.000 m3 grond 

of baggerspecie in een laagdikte van ten minste twee meter worden toegepast. Een dergelijke dikte als afdeklaag 

of bovenafdichting is in strijd met de functionele hoeveelheid. Overigens kan na het afdekken van een 

saneringslocatie of het afdichten van een (gesloten of voormalige) stortplaats hierop wel weer een functionele 

toepassing worden gerealiseerd. Deze functionele toepassing op de afdeklaag kan ook volgens de voorwaarden 

van grootschalig toepassen plaatsvinden. 

 

Het afwijkende kader voor grootschalig toepassen geldt ook voor het toepassen van grond of baggerspecie in een 

grootschalige toepassing in het kader van de instandhouding, het herstel, de verandering of de uitbreiding van die 

toepassing, ook als het toepassen van grond of baggerspecie zelf daarbij niet voldoet aan het vereiste dat ten 

minste 5.000 m3 grond of baggerspecie in een laagdikte van ten minste 2 meter (wegen en spoorwegen: 0,5 

meter) wordt toegepast. Het gaat hierbij alleen om de instandhouding, het herstel, de verandering of de 

uitbreidingen van toepassingen die al bij de aanleg voldeden aan de eisen voor grootschalig toepassen en 

waarbij toen gebruik is gemaakt van de specifieke regeling voor grootschalig toepassen (het betreft toepassingen 

vanaf 1 juli 2008, de datum van inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit). 

 

Tweede lid 

Als is voldaan aan de voorwaarden voor grootschalige toepassing, zijn niet de kwaliteitseisen van artikel 4.1272, 

eerste lid, Besluit activiteiten leefomgeving, van toepassing maar de kwaliteitseisen die op grond van artikel 25d 

van het Besluit bodemkwaliteit gelden voor de kwaliteit emissiearme grond of emissiearme baggerspecie. 

 

Bij deze kwaliteitseisen gaat het erom dat de emissies (uitloging van metalen en anorganische stoffen) van 

verontreinigende stoffen die in de grond of baggerspecie voorkomen niet te hoog zijn. Deze kwaliteitseis is niet 

gerelateerd aan de kwaliteit van de ontvangende bodem, omdat de kwaliteitseis op zichzelf al voldoende 

verzekert dat het grondwater – ook als er geen sprake is van standstill – niet met verontreinigende stoffen wordt 

belast. De indeling in kwaliteitseisen doorkruist niet de indeling in kwaliteitsklassen waarin grond en baggerspecie 

zijn ingedeeld. De grond of baggerspecie moet daarnaast voldoen aan de kwaliteitsklasse «industrie» als sprake 

is van toepassing op de landbodem (onder a), voldoen aan de kwaliteitsklasse «industrie» als sprake is van 

toepassing van grond in een oppervlaktewaterlichaam (onder b) of voldoen aan de kwaliteitsklasse «matig 

verontreinigd» als sprake is van toepassing van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam (onder c). 

 

In de formulering onder c is er rekening mee gehouden dat er voor baggerspecie geen kwaliteitsklasse 

«industrie» bestaat en ook geen daarmee corresponderende kwaliteitsklasse. De kwaliteitsklasse «matig 

verontreinigd» van baggerspecie valt weliswaar (ten dele) samen met de kwaliteitsklasse «industrie» van grond, 

maar komt daarmee niet overeen. Daarom is bepaald dat baggerspecie bij het toepassen op de landbodem de 

kwaliteit moet hebben die overeenkomt met de kwaliteitsklasse «industrie» van grond. Bij het toepassen van 

grond in een oppervlaktewaterlichaam doet zich dat probleem niet voor, omdat de kwaliteitseisen waaraan de 

grond moet voldoen, niet zijn gerelateerd aan de kwaliteit van de baggerspecie die mag worden toegepast of de 

kwaliteit van de ontvangende waterbodem. Om redenen vermeld in de toelichting op artikel 4.1272, tweede lid, 

mag in een oppervlaktewaterlichaam alleen grond van de kwaliteitsklasse industrie worden toegepast. 
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Derde lid 

In het derde lid is bepaald dat bij een grootschalige toepassing van grond en baggerspecie ter verwezenlijking 

van een weg of spoorweg (eerste lid, onder a) of na de aanleg van een dergelijk werk op toepassingen voor de 

instandhouding, het herstel, de verandering of de uitbreiding van een dergelijke toepassing (eerste lid, onder c 

juncto a) een aaneengesloten laag bouwstoffen moet worden aangebracht en in stand moet worden gehouden. 

Dat geldt echter niet voor de bijbehorende bermen en taluds. Op bermen en taluds mag grond van de 

kwaliteitsklasse industrie of baggerspecie van de kwaliteit die overeenkomt met de kwaliteitsklasse industrie van 

grond, worden toegepast. Bermen en taluds raken door afspoeling van verontreinigingen op de weg langzaam 

verontreinigd, waardoor het niet zinvol is om een afdeklaag aan te brengen van een schonere kwaliteit dan de 

kwaliteit industrie. Afdekken van de bermen en taluds heeft geen zin omdat de verontreinigingen van de weg dan 

op de afdeklaag terecht komen. Voor een berm of talud wordt gerekend tot de dichtst bijgelegen fysieke 

afscheiding, met een afstand van ten hoogste 10 meter vanaf de rand van de verharding van de weg of het 

ballastbed van de spoorweg. In tegenstelling tot het Besluit bodemkwaliteit gelden de regels uit het derde lid nu 

ook voor gemeentelijke wegen. Als omwille van het gebruik van de bermen en taluds van gemeentelijke wegen 

de behoefte bestaat om daar schonere kwaliteit dan de kwaliteit industrie toe te passen, kan de gemeente dat via 

maatwerkregels in het omgevingsplan vastleggen. 

 

Vierde lid 

In het vierde lid is bepaald dat op andere grootschalige toepassingen dan ter verwezenlijking van een weg of 

spoorweg (eerste lid, onder b) of na de aanleg van een dergelijk werk op toepassingen voor de instandhouding, 

het herstel, de verandering of de uitbreiding van een dergelijke toepassing (eerste lid, onder c juncto b) een 

aaneengesloten laag bouwstoffen moet worden aangebracht en in stand gehouden of een afdeklaag van grond of 

baggerspecie met een laagdikte van 0,5 meter. In die afdeklagen van grond of baggerspecie mogen alleen 

partijen worden toegepast die voldoen aan de kwaliteitseisen die volgens artikel 4.1272, eerste en tweede lid, van 

het Besluit activiteiten leefomgeving gelden voor de aangrenzende landbodem of, bij toepassen in een 

oppervlaktewaterlichaam, dat niet tot landbodem wordt ontwikkeld, de kwaliteitseisen van de aangrenzende 

waterbodem. Door het aanbrengen van de afdeklaag wordt de blootstelling in het gebied aan verontreinigingen 

niet gewijzigd en wordt de grootschalige toepassing ingepast in de omgeving. 

 

Vijfde lid 

De regels voor grootschalig toepassen zijn niet van toepassing op het toepassen van grond en baggerspecie in 

de territoriale zee of in de exclusieve economische zone. Deze beperking vloeit voort uit afspraken die gemaakt 

zijn in het London Protocol. 

Artikel 4.1275 (maatwerk grootschalig toepassen) 
1. Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift kan het grootschalig toepassen van grond of baggerspecie 

van een kwaliteit die niet voldoet aan de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 4.1274, tweede lid, alleen worden 
toegestaan als de toe te passen grond of baggerspecie afkomstig is uit een aangewezen 
bodembeheergebied en ook weer binnen dat gebied wordt toegepast.  

2. Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift als bedoeld in het eerste lid kan het toepassen van grond of 
baggerspecie waarin een verontreinigende stof aanwezig is in een zodanige concentratie dat de grond of 
baggerspecie volgens de voor die stof geldende kwaliteitseis, bedoeld in artikel 25d, tweede of derde lid, van 
het Besluit bodemkwaliteit, als sterk verontreinigde grond of sterk verontreinigde baggerspecie moet worden 
aangemerkt, alleen worden toegestaan als:  
a. de toe te passen grond of baggerspecie is ontgraven uit een locatie waar de bodem diffuus sterk met de 

stof is verontreinigd; en  
b. de grond of baggerspecie wordt toegepast op een locatie waar de bodem al voor het toepassen diffuus 

sterk met de stof was verontreinigd. 

Toelichting artikelsgewijs 

In het artikel zijn enkele specifieke voorwaarden en beperkingen opgenomen voor het stellen van maatwerkregels 

en maatwerkvoorschriften waarbij kwaliteitseisen waaraan grond en baggerspecie bij het grootschalig toepassen 

moeten voldoen, worden versoepeld. Er kan slechts gebruik worden gemaakt van soepelere eisen als de grond of 

baggerspecie afkomstig is uit een aangewezen bodembeheergebied. 

 

Er mogen met maatwerk alleen soepeler kwaliteitseisen aan toegepaste grond of baggerspecie worden toegepast 

in een aangewezen beheergebied. De grond of baggerspecie moet afkomstig zijn uit dit gebied, en daarin ook 

weer worden toegepast. Op deze manier zal de bodemkwaliteit in dat beheergebied niet verslechteren. Dit wordt 

ook wel «standstill» genoemd. 
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Maatwerkregels of maatwerkvoorschriften met soepeler kwaliteitseisen mogen alleen gelden in een 

beheergebied. Een beheergebied wordt aangewezen in het omgevingsplan, als sprake is van toepassen op de 

landbodem, of in de waterschapsverordening, als sprake is van toepassen in een oppervlaktewaterlichaam. Dit is 

geregeld in de artikelen 5.89o (omgevingsplan) en 6.3 (waterschapsverordening) van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving. In het omgevingsplan of de waterschapsverordening wordt voor een stof waarvoor een afwijkende 

kwaliteitseis geldt de aangescherpte of versoepelde eis opgenomen. 

 

Het bodembeheergebied is niet bij voorbaat aan de grenzen van de gemeente of het beheergebied van de 

waterbeheerder gebonden. Een gemeente of waterbeheerder kan een groter gebied aanwijzen, waaruit grond of 

baggerspecie afkomstig mag zijn. Dit betekent niet dat de grond of baggerspecie ook buiten de grenzen van de 

gemeente of het beheergebied mag worden toegepast. 

Artikel 4.1276 (milieu: toepassen in een diepe plas)  
1. Met het oog op het beschermen van het milieu wordt, in afwijking van artikel 4.1272, tweede lid, in het kader 

van het toepassen van grond of baggerspecie in opvullingen van een diepe plas als bedoeld in artikel 
4.1269, tweede lid, onder i, alleen grond of baggerspecie toegepast die voldoet aan de kwaliteitseisen, 
bedoeld in artikel 25d, vijfde lid, onder c, van het Besluit bodemkwaliteit, die gelden voor de kwaliteit voor 
toepassen in een diepe plas geschikte grond of de kwaliteit voor toepassen in een diepe plas geschikte 
baggerspecie.  

2. Op de toegepaste grond of baggerspecie wordt binnen een jaar nadat het toepassen is voltooid of 
onderbroken een aaneengesloten afdeklaag met een laagdikte van 0,5 m aangebracht en in stand gehouden 
van grond of baggerspecie die voldoet aan de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 25d, vijfde lid, onder d, van 
het Besluit bodemkwaliteit, die gelden voor:  
a. als het grond betreft: de kwaliteit voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond; en  
b. als het baggerspecie betreft: de kwaliteit voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte 

baggerspecie.  
3. Als de diepe plas bij de herinrichting geheel of gedeeltelijk tot landbodem is ontwikkeld, wordt binnen een 

jaar na de beëindiging van het toepassen een aaneengesloten afdeklaag met een laagdikte van 0,5 m 
aangebracht en in stand gehouden van grond of baggerspecie die voldoet aan de kwaliteitseisen die volgens 
artikel 4.1272, gelden voor het toepassen van grond of baggerspecie op of in de aangrenzende landbodem. 

4. Met een milieuverklaring bodemkwaliteit wordt aangetoond dat aan het bepaalde in het eerste, tweede of 
derde lid wordt voldaan. 

Toelichting artikelsgewijs 

Dit artikel geeft de regels voor toepassen van grond of baggerspecie in een diepe plas. Voor het toepassen van 

grond of baggerspecie is een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam 

vereist, zie de toelichting bij artikel 3.48p. De eisen die aan het toepassen van grond of baggerspecie worden 

gesteld in artikel 4.1276 gelden, tenzij in die vergunning anders is bepaald. 

 

Eerste lid 

Deze bepaling heeft betrekking op het toepassen van grond of baggerspecie in een diepe plas. Dit is een activiteit 

als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder i. Met het oog op de vereiste functionaliteit van de activiteit en de 

omvang van een diepe plas gaat het hier altijd om hoeveelheden die voldoen aan de vereisten voor grootschalige 

toepassingen als bedoeld in artikel 4.1274. Voor toepassing van grond of baggerspecie in diepe plassen geldt 

echter met het oog op het beschermen van het milieu een afzonderlijk toetsingskader. 

 

Bij toepassen van grond of baggerspecie in een diepe plas zijn de algemene bepalingen voor het toepassen van 

grond of baggerspecie (artikel 4.1272) en die voor grootschalig toepassen (artikel 4.1274) niet van toepassing, 

omdat bij een diepe plas sprake is van een bijzondere situatie. De diepe plas staat namelijk in verbinding met het 

(diepere) grondwater en soms in verbinding met andere oppervlaktewaterlichamen. Daarmee is rekening 

gehouden bij het stellen van kwaliteitseisen waaraan de grond of baggerspecie moet voldoen bij toepassen in een 

diepe plas. Voor de kwaliteitseisen «voor toepassen in een diepe plas geschikte grond» en «voor toepassen in 

een diepe plas geschikte baggerspecie» is verwezen naar het Besluit bodemkwaliteit. 

 

De specifieke kwaliteitseisen in combinatie met de onderzoeksmethode zijn zo vastgesteld dat bij het toepassen 

van grond of baggerspecie in een diepe plas wordt voldaan aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn water voor 

de kwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewaterlichaam. 

 

In artikel 4.1269, tweede lid, onder i, is bepaald dat als functionele toepassing wordt aangewezen het opvullen 

van diepe plassen om de wanden van de plas te stabiliseren, om de plas te verondiepen voor de bevordering van 

de natuurwaarde of recreatieve waarde van de plas of om de plas tot landbodem te ontwikkelen voor de 
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verwezenlijking van bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, landbouwgronden, natuurgronden of 

recreatieterreinen. Als in een diepe plas voor andere doeleinden grond of baggerspecie wordt toegepast, dan valt 

de activiteit niet onder artikel 4.1275. Meestal is dan echter geen sprake van een functionele toepassing, maar 

van het verwijderen van afvalstoffen wat op grond van paragraaf 4.124 niet is toegestaan. 

 

Tweede lid 

Nadat een activiteit als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder i, heeft plaatsgevonden moet op de 

aangebrachte grond of baggerspecie binnen een jaar een afdeklaag van grond of baggerspecie worden 

aangebracht. Er kunnen daarbij twee situaties worden onderscheiden, namelijk de situatie dat nog steeds sprake 

is van een oppervlaktewaterlichaam (tweede lid) en de situatie dat de diepe plas tot landbodem is ontwikkeld en 

niet langer sprake is van een oppervlaktewaterlichaam (derde lid). 

 

Als na het toepassen van de grond of baggerspecie sprake blijft van een oppervlaktewaterlichaam moet een 

afdeklaag worden aangebracht die tot doel heeft de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam te beschermen. De 

grond of baggerspecie die in de afdeklaag wordt toegepast, moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor «voor 

toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond» en «voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas 

geschikte baggerspecie». Voor de kwaliteitseisen wordt verwezen naar het Besluit bodemkwaliteit 

 

De afdeklaag moet worden aangebracht binnen een jaar na voltooiing van de activiteit waarvoor een melding is 

gedaan. De afdeklaag moet ook worden aangebracht als de activiteit voor een periode van langer dan een jaar 

wordt onderbroken. Het is niet wenselijk dat het oppervlaktewater na een jaar nog langer wordt blootgesteld aan 

de grond of baggerspecie die in de diepe plas is toegepast. De activiteit moet zo snel mogelijk worden afgerond 

en niet voor langere duur worden onderbroken. 

 

Om te voorkomen dat na verloop van tijd de toegepaste grond of baggerspecie vrij komt te liggen, waardoor het 

oppervlaktewater verontreinigd kan worden, moet de laagdikte van de afdeklaag ten minste 0,5 meter zijn. 

 

Derde lid 

Als de diepe plas bij de herinrichting geheel of gedeeltelijk tot landbodem is ontwikkeld en dus niet langer sprake 

is van een oppervlaktewaterlichaam, moet eveneens een afdeklaag worden aangebracht. Het aanbrengen van de 

afdeklaag moet binnen een jaar na de beëindiging van de activiteit plaatsvinden en de laagdikte van de afdeklaag 

moet ten minste 0,5 meter zijn. De kwaliteit van de grond of baggerspecie die in de afdeklaag wordt toegepast, 

moet dan overeenkomen met de kwaliteitseisen die volgens artikel 4.1272, eerste lid, gelden voor het toepassen 

van grond en baggerspecie op of in de aangrenzende landbodem. Op deze wijze wordt de nieuw ontwikkelde 

landbodem ingepast in de omgeving. 

 

Vierde lid 

Met een milieuverklaring bodemkwaliteit moet worden aangetoond dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Dit 

ontslaat de initiatiefnemer niet van de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de grond of baggerspecie aan de 

kwaliteitseisen voldoet. Een milieuverklaring bodemkwaliteit wordt afgegeven op grond van een onderzoek dat 

door een onderneming met een erkenning is verricht in overeenstemming met het Besluit bodemkwaliteit en de 

Regeling bodemkwaliteit. 
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Artikel 4.1277 (maatwerk toepassen in een diepe plas) 
1. Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift kan het in een diepe plas toepassen van grond of 

baggerspecie van een kwaliteit die niet voldoet aan de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 4.1276, alleen 
worden toegestaan als de toe te passen grond of baggerspecie afkomstig is uit een aangewezen 
bodembeheergebied en ook weer binnen dat gebied wordt toegepast.  

2. Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift als bedoeld in het eerste lid kan het toepassen van grond of 
baggerspecie waarin een verontreinigende stof aanwezig is in een zodanige concentratie dat de grond of 
baggerspecie volgens de voor die stof geldende kwaliteitseis, bedoeld in artikel 25d, tweede of derde lid, van 
het Besluit bodemkwaliteit, als sterk verontreinigde grond of sterk verontreinigde baggerspecie moet worden 
aangemerkt, alleen worden toegestaan als:  
a. de toe te passen grond of baggerspecie is ontgraven uit een locatie waar de bodem diffuus sterk met de 

stof is verontreinigd; en  
b. de grond of baggerspecie wordt toegepast op een locatie waar de bodem al voor het toepassen diffuus 

sterk met de stof was verontreinigd. 

Toelichting artikelsgewijs 

In het artikel zijn enkele specifieke voorwaarden en beperkingen opgenomen voor het stellen van maatwerkregels 

en maatwerkvoorschriften waarbij kwaliteitseisen waaraan grond of baggerspecie bij het toepassen in een diepe 

plas moeten voldoen, worden versoepeld. Er kan slechts gebruik worden gemaakt van soepelere eisen als de 

grond of baggerspecie afkomstig is uit een aangewezen bodembeheergebied. 

 

Er mogen met maatwerk alleen soepeler kwaliteitseisen aan toegepaste grond of baggerspecie worden toegepast 

in een aangewezen beheergebied. De grond of baggerspecie moet afkomstig zijn uit dit gebied, en daarin ook 

weer worden toegepast. Op deze manier zal de bodemkwaliteit in dat beheergebied niet verslechteren. Dit wordt 

ook wel «standstill» genoemd. 

 

Maatwerkregels of maatwerkvoorschriften met soepeler kwaliteitseisen mogen alleen gelden in een 

beheergebied. Een beheergebied wordt aangewezen in het omgevingsplan, als sprake is van toepassen op de 

landbodem, of in de waterschapsverordening, als sprake is van toepassen in een oppervlaktewaterlichaam. Dit is 

geregeld in de artikelen 5.89o (omgevingsplan) en 6.3 (waterschapsverordening) van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving. In het omgevingsplan of de waterschapsverordening wordt voor een stof waarvoor een afwijkende 

kwaliteitseis geldt de aangescherpte of versoepelde eis opgenomen. 

 

Het bodembeheergebied is niet bij voorbaat aan de grenzen van de gemeente of het beheergebied van de 

waterbeheerder gebonden. Een gemeente of waterbeheerder kan een groter gebied aanwijzen, waaruit grond of 

baggerspecie afkomstig mag zijn. Dit betekent niet dat de grond of baggerspecie ook buiten de grenzen van de 

gemeente of het beheergebied mag worden toegepast. 

Artikel 4.1278 (milieu: verspreiden baggerspecie) 
1. Met het oog op het beschermen van het milieu wordt, in afwijking van artikel 4.1272, eerste en tweede lid, in 

het kader van verspreiding van baggerspecie, bedoeld in artikel 4.1269, derde lid, alleen baggerspecie 
toegepast die voldoet aan de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 25d, vijfde lid, onder b, c of d, van het Besluit 
bodemkwaliteit, die gelden voor de kwaliteit voor verspreiden geschikte baggerspecie. 

2. Met een milieuverklaring bodemkwaliteit wordt aangetoond dat aan het bepaalde in het eerste lid wordt 
voldaan. 

Toelichting artikelsgewijs 

Dit artikel bevat een specifieke regeling voor het verspreiden (met inbegrip van verspreiden in een weilanddepot) 

van baggerspecie in functionele toepassingen als bedoeld in artikel 4.1269, derde lid. 

 

In afwijking van artikel 4.1272, eerste en derde lid, gelden voor verspreiden van baggerspecie specifieke 

kwaliteitseisen voor de baggerspecie die wordt verspreid. Deze kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 25d, vijfde lid, 

onder b, c of d, van het Besluit bodemkwaliteit, worden aangeduid als kwaliteit «voor verspreiden geschikte 

baggerspecie». De kwaliteitseisen zijn verschillend al naar gelang de baggerspecie wordt verspreid (al dan niet 

door middel van een weilanddepot) op de landbodem of in een oppervlaktewaterlichaam (waarbij onderscheid is 

tussen zoet en zout oppervlaktewaterlichaam). 

 

Benadrukt wordt dat de kwaliteit «voor verspreiden geschikte baggerspecie» geen kwaliteitsklasse betreft. Dit is 

van belang vanwege het verbod om baggerspecie van verschillende kwaliteitsklassen met elkaar te vermengen. 
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Voor de kwaliteitseisen is verwezen naar het Besluit bodemkwaliteit. De reden daarvan is dat voor baggerspecie 

van de kwaliteit «voor verspreiden geschikt» een milieuverklaring nodig is waaruit blijkt dat de baggerspecie 

voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen. De afgifte van de milieuverklaring vindt plaats op grond van het 

Besluit bodemkwaliteit door een onderneming met een erkenning. Voor de afgifte van een milieuverklaring moet 

worden getoetst aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteit «voor verspreiden geschikte baggerspecie» die zijn 

opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Dit neemt niet weg dat de baggerspecie bij het toepassen altijd aan 

de kwaliteitseisen moet voldoen, ongeacht of daar een (eventueel ten onrechte afgegeven) milieuverklaring bij zit. 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op artikel 4.1272, eerste lid. 

 

De zinsnede «in afwijking van artikel 4.1272, eerste en tweede lid» betekent dat er bij het verspreiden van 

baggerspecie alleen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteit «voor verspreiden geschikte baggerspecie» hoeft te 

worden getoetst en niet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse en (bij toepassen op de landbodem) 

bodemfunctieklasse waarin de ontvangende bodem is ingedeeld. 

 

Op de landbodem mag baggerspecie afkomstig uit een oppervlaktewaterlichaam dat behoort tot de regionale 

wateren op bodem met de functie landbouwgrond worden verspreid tot hoogstens 10 km afstand van de plaats 

van vrijkomen. 

 

Op landbouwgrond mag in beginsel uitsluitend «voor verspreiden geschikte baggerspecie» worden verspreid. 

Voor verspreiden op landbouwgrond gelden de kwaliteitseisen voor «verspreiden geschikte baggerspecie» in 

plaats van de kwaliteitseisen die op grond van artikel 4.1272 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn gesteld. 

Dit is een gevolg van het feit dat de kwaliteitseisen voor de bodemfunctie «landbouw/natuur» zijn gebaseerd op 

de achtergrondwaarden in onbelaste gebieden en Nederland en het voor het imago van landbouwproducten 

wenselijk is dat landbouwgewassen op een «bodem van kwaliteit landbouw/natuur» worden geteeld. De 

achtergrondwaarden zijn niet opgesteld met het oog op het voorkomen van risico’s voor voedselkwaliteit, 

waardoor ook op bodems die niet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de bodemfunctie «landbouw/natuur» in 

sommige gevallen goede landbouwproducten kunnen worden geproduceerd. 

 

De meeste vrijkomende baggerspecie voldoet niet voor alle parameters aan de kwaliteitseisen voor de 

bodemfunctie «landbouw/natuur». Dat zou beperkingen voor het toepassen van baggerspecie meebrengen, 

waardoor de baggerspecie niet kan worden verspreid in de nabijheid van de plaats waar zij vrijkomt. Dit wordt 

omwille van de noodzaak van de baggerwerkzaamheden en met het oog op de circulaire economie en 

klimaatadaptatie onwenselijk geacht. Daarom zijn voor het verspreiden van baggerspecie op de landbodem 

specifieke normen afgeleid. Deze zijn gericht op mengseltoxiciteit, de ms-PAF (meerdere stoffen, Potentieel 

Aangetaste Fractie). Dit houdt in dat wordt uitgegaan van de risico’s die de relevante stoffen meebrengen in het 

mengsel waarin zij voorkomen. De kwaliteitseisen geven dus een totaalbeoordeling van de kwaliteit van het 

mengsel in verhouding tot de risico’s. Hierin is rekening gehouden met de ruimte die boven de kwaliteitseisen 

voor de functie landbouw/natuur nog aanwezig is om minder strenge kwaliteitseisen te stellen zonder dat dit ertoe 

leidt dat de bodem niet meer voor de functie landbouw geschikt is als gevolg van onacceptabele risico’s voor de 

kwaliteit van de producten of de gezondheid van het vee. 

Artikel 4.1279 (maatwerk verspreiden baggerspecie)  
1. Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift kan het verspreiden van baggerspecie van een kwaliteit die 

niet voldoet aan de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 4.1278, alleen worden toegestaan als de toe te passen 
baggerspecie afkomstig is uit een aangewezen bodembeheergebied en ook weer binnen dat gebied wordt 
verspreid.  

2. Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift als bedoeld in het eerste lid kan het verspreiden van 
baggerspecie waarin een verontreinigende stof aanwezig is in een zodanige concentratie dat baggerspecie 
volgens de voor die stof geldende kwaliteitseis, bedoeld in artikel 25d, tweede en derde lid, van het Besluit 
bodemkwaliteit, als sterk verontreinigde baggerspecie moet worden aangemerkt, alleen worden toegestaan 
als:  
a. de te verspreiden baggerspecie is ontgraven uit een locatie waar de bodem diffuus sterk met de stof is 

verontreinigd; en  
b. de baggerspecie wordt verspreid op een locatie waar de bodem al voor het verspreiden diffuus sterk 

met de stof was verontreinigd. 

Toelichting artikelsgewijs 

In het artikel zijn enkele specifieke voorwaarden en beperkingen opgenomen voor het stellen van maatwerkregels 

en maatwerkvoorschriften waarbij kwaliteitseisen waaraan baggerspecie bij het toepassen moet voldoen, worden 
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versoepeld. Er kan slechts gebruik worden gemaakt van soepelere eisen als de baggerspecie afkomstig is uit een 

aangewezen bodembeheergebied. 

 

Er mogen met maatwerk alleen soepeler kwaliteitseisen aan toegepaste baggerspecie worden toegepast in een 

aangewezen beheergebied. De baggerspecie moet afkomstig zijn uit dit gebied, en daarin ook weer worden 

toegepast. Op deze manier zal de bodemkwaliteit in dat beheergebied niet verslechteren. Dit wordt ook wel 

«standstill» genoemd. 

 

Maatwerkregels of maatwerkvoorschriften met soepeler kwaliteitseisen mogen alleen gelden in een 

beheergebied. Een beheergebied wordt aangewezen in het omgevingsplan, als sprake is van toepassen op de 

landbodem, of in de waterschapsverordening, als sprake is van toepassen in een oppervlaktewaterlichaam. Dit is 

geregeld in de artikelen 5.89o (omgevingsplan) en 6.3 (waterschapsverordening) van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving. In het omgevingsplan of de waterschapsverordening wordt voor een stof waarvoor een afwijkende 

kwaliteitseis geldt de aangescherpte of versoepelde eis opgenomen. 

 

Het bodembeheergebied is niet bij voorbaat aan de grenzen van de gemeente of het beheergebied van de 

waterbeheerder gebonden. Een gemeente of waterbeheerder kan een groter gebied aanwijzen, waaruit 

baggerspecie afkomstig mag zijn. Dit betekent niet dat de baggerspecie ook buiten de grenzen van de gemeente 

of het beheergebied mag worden toegepast. 

 

Wat betreft het via maatwerk mogelijk maken van verspreiden van sterk verontreinigde baggerspecie op de 

landbodem kan nog worden opgemerkt dat dit vrijwel niet aan de orde zal zijn omdat zich doorgaans geen diffuse 

zware verontreiniging voordoet van zowel de waterbodem als de landbodem. Het kan echter wel het geval zijn, 

bijvoorbeeld als een beek door een diffuus sterk verontreinigd gebied loopt. 

Artikel 4.1280 (milieu: toepassen van tarragrond)  
1. Als sprake is van toepassen van tarragrond wordt in afwijking van artikel 4.1272, eerste lid, met het oog op 

het beschermen van het milieu alleen tarragrond toegepast die voldoet aan de kwaliteitseisen voor 
tarragrond, bedoeld in artikel 25d, vijfde lid, onder e, van het Besluit bodemkwaliteit, die gelden voor de 
kwaliteitsklasse en de bodemfunctieklasse, waarin de ontvangende landbodem is ingedeeld.  

2. Als sprake is van het grootschalig toepassen van tarragrond wordt in afwijking van artikel 4.1274, tweede lid, 
onder a, met het oog op het beschermen van het milieu alleen tarragrond toegepast die voldoet aan de 
kwaliteitseisen voor tarragrond, bedoeld in artikel 25d, vijfde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, die 
gelden voor de kwaliteit emissiearme grond en voor de kwaliteitsklasse industrie.  

3. Met een milieuverklaring bodemkwaliteit wordt aangetoond dat aan het bepaalde in het eerste en tweede lid 
wordt voldaan. 

4. Tarragrond wordt alleen op de landbodem toegepast.  
5. Tarragrond die is ontstaan bij het schoonmaken van aardappelen die zijn behandeld met chloorprofam wordt 

niet toegepast in een gebied dat op grond van artikel 7.6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is 
aangewezen als onderdeel van het natuurnetwerk Nederland. 

Toelichting artikelsgewijs 

Dit artikel bevat met het oog op het beschermen van het milieu specifieke bepalingen over het toepassen van 

tarragrond. Onder tarragrond wordt verstaan de aanhangende grond die vrijkomt bij het behandelen van het 

gewas na de oogst. Het wordt ook wel spoelgrond of zeefgrond genoemd en komt, afhankelijk van de 

oogstomstandigheden en gehanteerde scheidingstechnieken, zowel in droge vorm als in natte vorm voor. Voor 

het toepassen van tarragrond gelden in principe de regels voor het toepassen van grond, met een aantal 

verschillen die in dit artikel zijn opgenomen. 

 

Eerste en tweede lid 

Tarragrond hoeft voor enkele stoffen niet te voldoen aan de kwaliteitseisen die op grond van artikel 4.1272, eerste 

lid, en artikel 4.1274, tweede lid, onder a, gelden voor de kwaliteitsklasse en de functieklasse waarin de 

ontvangende landbodem is ingedeeld. 

 

Tarragrond kan voor bepaalde stoffen niet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse en de 

functieklasse van de ontvangende landbodem, respectievelijk de kwaliteitseisen voor de kwaliteit emissiearme 

grond in geval van grootschalig toepassen van tarragrond. Desondanks bestaan er geen milieuhygiënische 

bezwaren tegen het toepassen van tarragrond. 
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In tarragrond komt vers en onbestorven organisch materiaal van gewasresten, zoals loof en wortelen, voor. Bij de 

afbraak van dit organisch materiaal ontstaan verschillende afbraakproducten. Bij afbraak onder anaërobe 

condities ontstaan als tussenproducten onder andere stoffen als cresolen, fenol, tolueen en overige stoffen, die in 

het laboratorium als minerale olie worden gedetecteerd, in gehaltes die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die 

gelden voor de kwaliteitsklasse waarin de grond voor andere stoffen is ingedeeld. Dit verschijnsel kan zich ook 

voordoen in de bodem van landbouwpercelen, bijvoorbeeld na zware regenval of kort na het onderwerken van 

oogstrestanten. In de landbouw en in de verwerkende industrie, waar tarragrond vrijkomt, ontstaan 

vorengenoemde stoffen in de tarragrond door natuurlijke processen. Zij worden niet aan de tarragrond 

toegevoegd. Door het biologische afbraakproces zullen de stoffen in tarragrond na enige tijd niet meer boven de 

achtergrondwaarden of de maximale waarden voor de kwaliteitsklassen wonen en industrie worden aangetroffen. 

Naarmate het afbraakproces onder meer aërobe condities plaatsvindt zal het afbraakproces nog sneller verlopen. 

 

Daarom kunnen voor tarragrond hogere waarden voor genoemde stoffen worden toegestaan dan op grond van 

het Besluit bodemkwaliteit voor grond gelden. 

 

Voor de kwaliteitseisen voor tarragrond is verwezen naar het Besluit bodemkwaliteit. Het onderzoek van de 

kwaliteit vindt plaats in overeenstemming met het Besluit bodemkwaliteit, evenals de afgifte van een 

milieuverklaring op grond van het onderzoek, waaruit blijkt dat de tarragrond aan de toepasselijke kwaliteitseisen 

voldoet. 

 

Toelichting uit het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022: 

In artikel 4.1280, tweede lid, van het Bal is bij de omzetting van een van de toepassingsbepalingen van het 

Besluit bodemkwaliteit naar het Bal in het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet onbedoeld een inhoudelijke 

wijziging opgetreden, in strijd met de uitgangspunten van de nieuwe regelgeving dat de omzetting, tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld, beleidsneutraal zou worden uitgevoerd. Voor tarragrond gold op grond van artikel 63 

van het Besluit bodemkwaliteit bij grootschalig toepassen dat moet worden voldaan aan de maximale 

emissiewaarden en de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse industrie. In artikel 4.1280, tweede lid, 

omvat het eerste gedeelte wel een goede omzetting, in zoverre sprake is van kwaliteitseisen voor de kwaliteit 

emissiearme grond, maar niet in zoverre sprake is van de kwaliteitsklasse waarin de ontvangende landbodem is 

ingedeeld. Dat laatste moet overeenkomstig artikel 63 van het Besluit bodemkwaliteit de kwaliteitsklasse industrie 

zijn. De onderhavige wijziging van artikel 4.1280 beoogt deze omissie te herstellen. Zij heeft ten opzichte van de 

eerdere regeling in het Besluit bodemkwaliteit geen gevolgen voor de praktijk, maar beoogt deze juist te 

voorkomen. 

 

Derde lid 

Met een milieuverklaring bodemkwaliteit moet worden aangetoond dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Dit 

ontslaat de initiatiefnemer niet van de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat tarragrond aan de kwaliteitseisen 

voldoet. 

 

Vierde lid 

Tarragrond mag alleen op de landbodem worden toegepast. Bij het toepassen van tarragrond in een 

oppervlaktewaterlichaam of onder grondwaterniveau kunnen door de aanwezigheid van onbestorven organisch 

materiaal ongewenste gevolgen voor de fysieke leefomgeving optreden, zoals zuurstofloosheid van het 

oppervlaktewaterlichaam. Daarom is het toepassen van de tarragrond alleen toegestaan op de landbodem. 

 

Vijfde lid 

In het vierde lid is een speciale regeling opgenomen voor tarragrond die afkomstig is van aardappelen die 

behandeld zijn met chloorprofam. Tarragrond van aardappelen is over het algemeen schone grond. Bij de opslag 

van aardappelen wordt als kiemremmer de werkzame stof chloorprofam gebruikt. In de praktijk voldoet deze 

tarragrond door de aanwezigheid van chloorprofam niet altijd aan de toepasselijke kwaliteitseisen voor grond. Als 

de tarragrond van aardappelen op de landbodem boven het grondwaterniveau wordt toegepast, verloopt de 

afbraak van chloorprofam zo snel dat er geen risico’s zijn voor de kwaliteit van het grondwater. Het beleid is erop 

gericht dat professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw zal worden verboden. In 

verband hiermee is in het vierde lid bepaald dat het toepassen van tarragrond van aardappelen in Natura 2000-

gebieden en gebieden die zijn opgenomen in de natuurnetwerk Nederland niet is toegestaan. 
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Aanvullingsbesluit bodem 

Nota van Toelichting – algemeen deel (meest relevante teksten) 

3 Hoofdkeuzes 

3.3 Algemene kenmerken normen bodemkwaliteit 

 

Toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie  

Hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie is wenselijk in het kader van de circulaire economie, mits de 

kwaliteit aan bepaalde voorwaarden voldoet om behoud van een goede bodemkwaliteit te waarborgen. De 

generieke kwaliteitseisen, waaraan bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen, zijn als kwaliteitsklasse 

beschreven in dit Aanvullingsbesluit. Voor de hierbij behorende getalswaarden wordt vervolgens verwezen naar 

het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Het achterblijven van de getalswaarden in het Besluit 

bodemkwaliteit is het gevolg van de «knip» die is aangebracht in de regels die zich richten tot degene die 

bouwstoffen, grond of baggerspecie toepast en de regels die zich tot andere actoren in de keten richten. De 

regels die zich richten tot degene die bouwstoffen, grond en baggerspecie toepast, kunnen gevolgen hebben voor 

de fysieke leefomgeving en vallen onder de scope van de Omgevingswet. De overige regels zijn de zogenaamde 

productgerelateerde eisen en die vallen niet onder de scope van de Omgevingswet (Kamerstukken II, 2013/14, 

33 962, nr. 3, pagina 29–30). Zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 11.  

 

De getalswaarden voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie zijn onveranderd; voor het 

toetsingskader voor het verspreiden van baggerspecie op de landbodem is aangesloten bij normen die passen bij 

het landbouwkundig gebruik. 

 

Voor de milieubelastende activiteit toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie wordt een landelijk kader 

gegeven. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om via maatwerk lokale waarden vast te stellen. Dit is vergelijkbaar 

met het gebiedspecifieke beleid onder het Besluit bodemkwaliteit voor grond en baggerspecie. Dit geldt ook voor 

waterschappen voor toepassingen in oppervlaktewaterlichamen van regionale oppervlaktewateren. Voor het 

toepassen van baggerspecie worden verschillende regels gesteld, afhankelijk van het soort toepassing: 

toepassen van baggerspecie op de landbodem, in een oppervlaktewaterlichaam, in grootschalige toepassingen, 

in diepe plassen en het verspreiden van baggerspecie op de landbodem, in zoet oppervlaktewater en in zout 

oppervlaktewater. 

3.4 Hoofdkeuzes besluiten onder de Omgevingswet 

 

Vergunningplichten 

Voor een aantal milieubelastende activiteiten is in dit Aanvullingsbesluit een vergunningplicht ingesteld.  

 

Voor het opvullen van een diepe plas voor het bevorderen van de natuurwaarde of recreatieve waarde van de 

diepe plas, het ontwikkelen tot landbodem voor het verwezenlijken van bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, 

landbouwgronden, natuurgronden of recreatieterreinen of het stabiliseren van wanden is eveneens een 

vergunningplicht ingesteld. Deze vergunning heeft onder meer tot doel het doelmatig beheer van afvalstoffen te 

beoordelen. Hierbij wordt vastgesteld of de verondieping gedurende de gehele looptijd van de activiteit nuttig is 

en of de verondieping recht doet aan bijvoorbeeld de ecologische randvoorwaarden en andere doelstellingen van 

de herinrichting. Het opvullen van een diepe plas is eveneens een lozingsactiviteit, waarvoor een vergunningplicht 

geldt. Zowel de gevolgen voor de waterkwaliteit als de ecologische kwaliteit moeten hiermee worden beperkt.  

 

Bodemregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving: hoofdkeuzes 

Daarnaast wordt via een instructieregel de gemeente verplicht om in het omgevingsplan een bodemfunctiekaart 

op te nemen. Op de bodemfunctiekaart wordt met het oog op het toepassen van grond en baggerspecie de 

landbodem van het gemeentelijk grondgebied ingedeeld in bodemfunctieklassen. 
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11 Milieubelastende activiteit toepassen van bouwstoffen, grond, baggerspecie of (vermengde) mijnsteen 

11.1 Inleiding 
 
De regels over het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie zijn gesteld vanuit de doelstelling 

duurzaam bodembeheer en circulaire economie. Dat wil zeggen een balans zoeken tussen enerzijds 

bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, en anderzijds gebruik maken van geschikte 

bouwstoffen, grond en baggerspecie voor de realisatie van eerdergenoemde maatschappelijke ontwikkelingen. 

De regels die gelden voor de milieubelastende activiteiten toepassen zijn grotendeels afkomstig uit het Besluit 
bodemkwaliteit. Een deel van de regels uit het Besluit bodemkwaliteit is ingebouwd in het Besluit activiteiten 
leefomgeving. De systematiek van de wet en de keuzes die daar gemaakt zijn, hebben gevolgen gehad voor de 
wijze waarop die regels zijn ingebouwd (zie paragraaf 11.2). Een ander deel is ingebouwd in het Besluit kwaliteit 
leefomgeving. Het deel van de regels dat in het Besluit bodemkwaliteit achterblijft is in dit Aanvullingsbesluit 
vernummerd, beter gestructureerd en aangevuld met een aantal regels uit de Regeling bodemkwaliteit. De regels, 
die voorheen waren opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit, zijn in principe beleidsneutraal overgezet, met 
enkele aanpassingen als gevolg van de evaluatie van het Besluit bodemkwaliteit in 2011 en als toezeggingen van 
de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in reactie op enkele recente negatieve berichten over 
grondverzet. In een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 11 december 2018 zijn 
maatregelen aangekondigd die in dit besluit zijn vastgelegd (zie paragraaf 11.1.2). 
 
Het opslaan van grond en baggerspecie is een aparte milieubelastende activiteit (zie paragraaf 3.2.23 over 
opslaan van grond en baggerspecie). Het opslaan op de locatie van ontgraven is geregeld bij de 
milieubelastende activiteit graven (zie paragrafen 3.2.21 en 3.2.22 over graven in de bodem). 

 

11.1.2 Beleidsontwikkelingen 

In het voorjaar van 2011 is het Besluit bodemkwaliteit onderwerp geweest van een evaluatie, uitgevoerd door en 
met de bij de uitvoering betrokken overheden en het bedrijfsleven. De geconstateerde knelpunten zijn aangepakt 
aan de hand van een verbeterplan. Een aantal knelpunten is opgelost door de stelselherziening van de 
Omgevingswet: het aanwijzen van een coördinerend bevoegd gezag, het verduidelijken van de normadressant en 
verduidelijking van het kader waarbinnen van de door het Rijk vastgestelde regels mag worden afgeweken. 
Andere knelpunten uit de evaluatie zijn meegenomen bij de inbouw van (een deel van) het Besluit bodemkwaliteit 
in de Omgevingswet. Dit zijn onder andere: 

• De kernbegrippen functionele toepassing waarin grond en baggerspecie kunnen worden toegepast en 

het begrip partij waarvoor een milieuverklaring wordt verstrekt zijn verduidelijkt. Hiermee wordt beoogd 

om de discussies in de praktijk te verminderen. Ook de definities van partijen bouwstoffen, grond en 

baggerspecie zijn verduidelijkt. 

• De normstelling voor het verspreiden van baggerspecie op landbouwgrond is aangescherpt en daarmee 

toegesneden op het landbouwkundig gebruik. Tegelijkertijd is voor het verspreiden van baggerspecie op 

landbouwpercelen de afstand van het landbouwperceel tot de watergang niet meer beperkt tot de 

naastliggende percelen maar tot 10 km. De gecombineerde aanpassing van de norm en afstandsmaat 

zijn doorgevoerd om discussies in de praktijk over de van toepassing zijnde regels op te heffen. 

• Voor knelpunten op het gebied van de informatiepositie van toezichthouders wordt verwezen naar 

hoofdstuk 16. 

 

Als gevolg van recente incidenten is aan de Tweede Kamer een aantal toezeggingen gedaan: 

• het overwegen van een vergunningplicht voor diepe plassen. Verondiepingen van diepe plassen zijn 

forse projecten, zowel in financieel opzicht als in volume (tot miljoenen m3), met een mogelijke invloed 

op de natuurwaarde en ecologie en een uitvoeringstermijn van 10 jaar. Met een vergunningplicht in 

combinatie met een mer-beoordelingsplicht wordt geborgd dat de beoordeling van de noodzaak van een 

verondieping goed wordt onderbouwd en gemotiveerd. Op een besluit is dan bezwaar en beroep 

mogelijk. De vergunning biedt ook de mogelijkheid om voorschriften in de vergunning op te nemen, 

gebaseerd op de locatie specifieke omstandigheden en de herkomst van de toe te passen grond en 

baggerspecie. 

• de omzetting van de in de Regeling bodemkwaliteit doorgevoerde verduidelijking van de regels rond 

bodemvreemd materiaal (met name plastics); 

• de omzetting van de in de Regeling bodemkwaliteit doorgevoerde verduidelijking van de regels rondom 

het vooronderzoek; 

• het invoeren van een specifieke informatieplicht voor gereinigde grond. Het is met het oog op de controle 

van de kwaliteit van het product en met het oog op het hergebruik nadat de toepassing zijn functionaliteit 

heeft verloren nodig dat het bevoegd gezag op de hoogte is van deze toepassingen. 
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Daarnaast wordt voor de omgang met (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS-en) verwezen naar 

paragraaf 3.4. 

11.2 Consequenties inbouw stelsel omgevingsrecht 
 
De Omgevingswet hanteert een zevental uitgangspunten die leidend zijn voor de stelselherziening: strikte 
(her)implementatie Europeesrecht, gelijkwaardig beschermingsniveau, flexibiliteit (afwegingsruimte en 
maatwerkmogelijkheden), aansluiten bij bestaande rollen en verantwoordelijkheden van burgers, bedrijven en 
overheid, aansluiten bij bestaande bestuurlijke taakverdeling, vertrouwen en geen ingrijpende vernieuwing 
handhavingsinstrumentarium. Genoemde uitgangpunten hebben gevolgen gehad voor de wijze waarop de regels 
voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie, door dit Aanvullingsbesluit, in het stelsel van de 
Omgevingswet, zijn ingebouwd. 
 
Plaatsgebonden activiteiten 
De wet integreert het omgevingsrecht dat ziet op plaatsgebonden activiteiten van burgers, bedrijven en 
overheden in de fysieke leefomgeving. Niet-plaatsgebonden activiteiten met gevolgen voor de fysieke 
leefomgeving, zoals de stoffen- en productenregelgeving uit de Wet milieubeheer, zijn (nog) niet in de wet 
opgenomen. Deze regels krijgen in de toekomst bij de inbouw in de Omgevingswet een apart regime. 
 
Het Besluit bodemkwaliteit bevat regels die zich richten tot degene die bouwstoffen, grond en baggerspecie 
toepast ter bescherming van de fysieke leefomgeving en stelt product-gerelateerde regels die zich richten tot 
andere actoren in de keten van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Alleen de regels voor het toepassen van 
bouwstoffen, grond en baggerspecie zijn ingebouwd in regelgeving onder de Omgevingswet. De niet-
plaatsgebonden regels die zich richten tot de producent, importeur, transporteur, handelaar van bouwstoffen en 
de regels die zich richten tot degene die onderzoeken verrichten en milieuverklaringen afgeven voor bouwstoffen, 
grond en baggerspecie blijven in het Besluit bodemkwaliteit staan. Daarnaast blijven de regels voor de 
kwaliteitsborging (zogenoemde kwalibo-regels) in het Besluit bodemkwaliteit staan. Inbouw van deze regels in dit 
Aanvullingsbesluit, zou vooruitlopen op de keuzes voor het inbouwen van regels aan producten. 
 
De kwaliteitseisen voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie zijn nodig voor zowel het 
toepassen (Besluit activiteiten leefomgeving) als voor het afgeven van een milieuverklaring voor bouwstoffen, 
grond en baggerspecie (Besluit bodemkwaliteit). Uit oogpunt van consistentie zijn de kwaliteitseisen net als 
voorheen opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit, en wordt in het Besluit activiteiten leefomgeving naar deze 
kwaliteitseisen verwezen. Hiermee is geborgd dat zowel de toepasser (Besluit activiteiten leefomgeving) als 
degene die een milieuverklaring opstelt ten behoeve van dat toepassen (Besluit bodemkwaliteit) werkt met 
dezelfde kwaliteitseisen. 
 
Maatwerk 
In het Besluit activiteiten leefomgeving is de mogelijkheid voor het stellen van maatwerkvoorschriften en 
maatwerkregels ruim geboden, zodat – met enkele uitzonderingen – over alle bepalingen maatwerkvoorschriften 
en maatwerkregels kunnen worden gesteld. Deze systematiek wijkt af van de regels in het Besluit bodemkwaliteit. 
Het Besluit bodemkwaliteit kende deze mogelijkheid alleen, onder voorwaarden, voor het toepassen van grond en 
baggerspecie. De belangrijkste voorwaarde voor het toestaan van maatwerk (gebiedsspecifiek beleid), was het 
handhaven van het standstill beginsel op gebiedsniveau, dat wil zeggen dat bij maatwerk de bodemkwaliteit 
binnen een bepaald aangewezen gebied niet mag verslechteren. Deze voorwaarde uit het Besluit bodemkwaliteit 
is omgezet in een instructieregel en in een voorwaarde voor het stellen van soepelere kwaliteitseisen binnen het 
bodembeheergebied. De instructieregel richt zich zowel tot gemeenten als waterbeheerders, die bij het 
vaststellen van maatwerkregels of voorschriften die een versoepeling van de in het Besluit activiteiten 
leefomgeving gestelde kwaliteitseisen inhouden een bodembeheergebied moeten aanwijzen. Een belangrijke 
voorwaarde voor het stellen aan soepelere kwaliteitseisen is dat toe te passen partijen grond of baggerspecie 
afkomstig moet zijn uit dit aangewezen bodembeheergebied. 
 
Het ruim bieden van maatwerkmogelijkheden zorgt er ook voor dat dit mogelijk wordt voor toepassingen, waarbij 
dit voorheen niet mogelijk was: het toepassen van bouwstoffen, het verspreiden van baggerspecie op de 
landbodem en het grootschalig toepassen van grond en baggerspecie. 
 
Het is niet de verwachting dat van de mogelijkheid tot het stellen van maatwerkregels en maatwerkvoorschriften 
voor deze toepassingen veelvuldig gebruik zal worden gemaakt. 
 
Het verspreiden van baggerspecie op de landbodem betreft gebiedseigen materiaal en vanuit een doelmatig 
beheer van afvalstoffen liggen strengere kwaliteitseisen niet voor de hand. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen 
aangescherpt op landbouwkundig gebruik van de percelen waarop baggerspecie wordt verspreid. Maatwerk zal 
alleen in specifieke situaties aan de orde zijn. 
 
Bij toepassingen, waarbij een projectbesluit is vastgesteld, mag het bevoegd gezag niet een maatwerkvoorschrift 
vaststellen dat de uitvoering van het projectbesluit belemmert (zie paragraaf 17.2.1 onder het kopje Maatwerk bij 
toepassen van grond of baggerspecie). 



Juridisch frame voor het Omgevingsplan 
 

44/72 100%-versie op basis van Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (Staatsblad, 25 februari 2021) 
 laatst bijgewerkt 24 mei 2022 

Hoe de toepassing van de flexibiliteit in het stelsel zal uitpakken bij het vinden van de balans tussen beschermen 
en benutten, zal in praktijk worden gemonitord en onderdeel zijn van de wettelijke evaluatie. 
 
Afvalstoffen 
De regels van de milieubelastende activiteit toepassen van grond en baggerspecie gelden voor alle kwaliteiten 
grond en baggerspecie, dus ook voor het toepassen van schone grond en baggerspecie (kwaliteitsklasse 
landbouw/natuur). Grond en baggerspecie die wordt toegepast is in de regel een afvalstof in de zin van de 
kaderrichtlijn afvalstoffen, omdat het materiaal is waarvan men zich ontdoet. Op grond van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen is voor handelingen met afvalstoffen een vergunning vereist, tenzij lidstaten de mogelijkheid 
scheppen om vrijstelling te verlenen van de vergunningplicht binnen de in artikel 24 en artikel 25 van de 
kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde voorwaarden. Voor de regels van dit Aanvullingsbesluit over het toepassen 
van bouwstoffen, grond en baggerspecie is gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 24 van de 
kaderrichtlijn afvalstoffen biedt. Het toepassen is vrijgesteld van de vergunningplicht als wordt voldaan aan de 
algemene regels voor toepassen van grond, bagger of bouwstoffen die in het Besluit activiteiten leefomgeving zijn 
gesteld. In de paragrafen over toepassen in het Besluit activiteiten leefomgeving is opgenomen dat het toepassen 
alleen is toegestaan als sprake is van een nuttige toepassing als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet 
milieubeheer. Hoewel in een eerdere versie van dit besluit was voorgesteld een functionele toepassing aan te 
merken als een nuttige toepassing om meer zekerheid te geven aan een initiatiefnemer, kan dit niet generiek 
worden gesteld. Daarom is toch weer aangesloten bij de formulering zoals deze ook in artikel 5, eerste lid, onder 
c, van het voorheen geldende Besluit bodemkwaliteit luidde. 
 
De status van afvalstof vervalt veelal pas nadat de partij daadwerkelijk functioneel is toegepast en niet als uit de 
milieuverklaring blijkt dat de partij toepasbaar is. 
 
Bouwstoffen, grond en baggerspecie zijn in een aantal gevallen geen afvalstof, omdat er geen sprake is van 
ontdoen maar winning/productie, dan wel omdat er een einde-afval-regeling van toepassing is. Om te voorkomen 
dat een toepasser zich telkens de ingewikkelde vraag moet stellen of sprake is van een afvalstof of niet, zijn de 
regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie altijd van toepassing ongeacht de afvalstatus 
van de toegepaste materialen. Dit is niet anders dan onder het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Toezicht en handhaving 
Een goede samenwerking tussen de handhavingspartners in de keten is een noodzaak om de kwaliteit van 
grondstromen goed vast te stellen, zodat de grondstromen gebruik worden voor de projecten waarvoor ze 
geschikt zijn. Ook de initiatiefnemers en opdrachtgevers hebben hierin een rol. Het toezicht door de Inspectie 
Leefomgeving en Transport op degene die in opdracht grond en baggerspecie toepast is in dit Aanvullingsbesluit 
geregeld door in het Omgevingsbesluit een aparte bepaling op te nemen. De bestaande 
handhavingsbevoegdheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn hiermee beleidsneutraal overgezet. 
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11.3 Beleidskeuzes 
Toepassingsbereik: functionele toepassing  
 
Bouwstoffen, grond, baggerspecie, mijnsteen en vermengde mijnsteen mogen alleen onder algemene regels 
worden toegepast in een functionele toepassing. De omschrijving van wat kan worden gezien als een functionele 
toepassingen moet daarom duidelijk zijn omschreven. Om die reden zijn de aanduiding van verschillende soorten 
functionele toepassingen verduidelijkt en specifieker gemaakt. Voor de doorgevoerde wijzigingen en een 
toelichting op de functionele toepassingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. 
Bij de melding wordt extra informatie gevraagd, ter onderbouwing van de functionaliteit van de toepassing, om de 
toets op de functionaliteit voor initiatiefnemer en toezichthouder expliciet te maken. 
 
Diepe plassen: toetsingskader 
Een diepe plas is in bijlage I gedefinieerd als een oppervlaktewaterlichaam, ontstaan als gevolg van zandwinning, 
grindwinning of kleiwinning of een dijkdoorbraak. Grond en baggerspecie worden in een diepe plas toegepast 
voor opvullingen van diepe plassen voor het bevorderen van de natuurwaarde of recreatieve waarde van de 
diepe plas, het stabiliseren van wanden, of het ontwikkelen van landbodem voor het verwezenlijken van 
bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, landbouwgronden, natuurgronden of recreatieterreinen. 
 
In het milieuhygiënische toetsingskader worden de stappen beschreven om te komen tot een zorgvuldige 
afweging en integrale voorbereiding en uitvoering voor het verantwoord hergebruik van grond en baggerspecie in 
diepe plassen. Dit toetsingskader was eerder opgenomen in de Circulaire herinrichting van diepe plassen en de 
daarbij horende Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen en zal worden opgenomen in de Regeling 
bodemkwaliteit. 
 
Wanneer een diepe plas volledig wordt gedempt (en dus geen oppervlaktewater meer is), moet de toegepaste 
grond in de afdeklaag voldoen aan de kwaliteitseisen van de omringende landbodem. 
 
Diepe plassen: vergunningplicht en mer-beoordeling * 
De afgelopen 10 jaar is het aantal initiatieven tot het verondiepen van een diepe plas toegenomen. In 2017 en 
2018 is de nodige maatschappelijke onrust ontstaan rondom een aantal verondiepingsprojecten. Bij deze 
projecten was discussie over nut en noodzaak en de mate van verondieping, de betrokkenheid van 
belanghebbenden en de controle op de kwaliteit van geïmporteerde grond en baggerspecie. Door de beschikbare 
bergingscapaciteit en het aanbod uit eigen land is de import van buitenlandse grond en baggerspecie de laatste 
jaren toegenomen. Gezien de maatschappelijke onrust is in 2018 een evaluatie uitgevoerd naar de wettelijke 
kaders voor het verondiepen van diepe plassen en het toezicht daarop. De Tweede Kamer is op 11 december 
2018 (Kamerstukken II 2018/19, ) over de uitkomsten van de evaluatie geïnformeerd. In deze brief is het belang 
van transparante besluitvorming, duidelijke regels toegespitst op de specifieke situatie en betrokkenheid van de 
omgeving bij de voorbereiding van een initiatief genoemd. Daarom is ten opzichte van voorheen geldende 
regelgeving een extra vergunningplicht toegevoegd. 
 
De vergunningplicht is gekoppeld aan een in het Besluit activiteiten leefomgeving aangewezen activiteit. Het 
verondiepen van een diepe plas is een ingrijpend project dat verschillende activiteiten omvat. Met dit besluit wordt 
het toepassen van grond en baggerspecie in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving aangewezen 
als milieubelastende activiteit. Via artikel 3.1 van dit besluit is het toepassen van grond en baggerspecie in een 
oppervlaktewaterlichaam aangewezen als lozingsactiviteit. Daarnaast is het toepassen van grond of 
baggerspecie in een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk in hoofdstuk 6 van het besluit 
aangewezen als beperkingengebiedactiviteit. Gekozen is de extra vergunningplicht op te nemen voor de 
lozingsactiviteit. 
 
Het verondiepen van een diepe plas vindt voor een belangrijk deel plaats in het oppervlaktewaterlichaam. De 
beoordeling van de effecten in het kader van de onderscheiden juridische activiteiten, en met name de 
wateractiviteiten en de milieubelastende activiteit, is daarom sterk met elkaar verweven. Vanuit de oogmerken 
van de wateractiviteiten wordt het opvullen van een diepe plas getoetst op het voorkomen en waar nodig 
beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, het beschermen en verbeteren van de 
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en het vervullen van de maatschappelijke functies door 
watersystemen. Voor de lozingsactiviteit zijn daarnaast enkele beoordelingsregels voor de milieubelastende 
activiteit van overeenkomstige toepassing. Vanuit de milieubelastende activiteit moet het waarborgen van de 
veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van het milieu, waaronder het beschermen en 
verbeteren van de kwaliteit van lucht, bodem en de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, het 
zuinig gebruik van energie en grondstoffen en een doelmatig beheer van afvalstoffen aandacht krijgen, en zo 
nodig tot aanvullende voorschriften leiden. Het wordt gelet op de verwevenheid van de beoordeling van de 
onderscheiden juridische activiteiten bij het verondiepen van diepe plassen wenselijk geacht om een 
voorafgaande integrale beoordeling te verzekeren, waarbij in samenhang wordt getoetst of er bij de voorgenomen 
uitvoering van de activiteit sprake kan zijn van aanzienlijke milieueffecten, en zo ja, hoe deze aanzienlijke 
milieueffecten op een samenhangende wijze kunnen worden gereguleerd. 
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Om een voorafgaande integrale beoordeling van alle aspecten te waarborgen, wordt het verondiepen van een 
diepe plas aangewezen als mer-beoordelingplichtig project in bijlage V bij het Omgevingsbesluit. In die bijlage zijn 
projecten aangewezen, waarvoor integraal beoordeeld moet worden of er aanzienlijke milieugevolgen kunnen 
optreden. In de bijlage zijn ook de daarbij behorende besluiten aangewezen, bij de voorbereiding waarvan de 
mer-beoordeling moet plaatsvinden. Met de mer-beoordelingsplicht worden bij de beoordeling van de 
lozingsactiviteit ook andere milieueffecten beoordeeld dan de gevolgen voor het watersysteem (bijvoorbeeld de 
daarmee gepaard gaande effecten voor geluid, lucht, etc.). Daarmee worden al die effecten integraal onderdeel 
van het besluitvormingsproces. Dit is geborgd in artikel 16.53 van de Omgevingswet. 
 
Zo kan in de vergunningprocedure ook worden bezien of de verondieping voldoet aan eisen van functionaliteit 
van de toepassing en of de verondieping daadwerkelijk recht doet aan bijvoorbeeld de te ontwikkelen 
natuurwaarden of andere functionele doelstellingen van de herinrichting. Het verondiepen van een plas is 
bijvoorbeeld functioneel als grond en baggerspecie wordt toegepast om de wanden van de plas te stabiliseren, 
om de natuurwaarde of recreatieve waarde te bevorderen of om de plas tot landbodem te ontwikkelen. 
 
De mer-beoordeling kan ook leiden tot het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning, waarbij die 
voorschriften andere gevolgen voor het milieu kunnen betreffen dan die volgen uit het oogmerk van de regels 
voor de wateractiviteiten. Er kunnen in het kader van de mer-beoordeling ook voorschriften aan de 
lozingsvergunning worden verbonden voor onderwerpen waar al algemene regels over zijn gesteld. Als van de 
algemene regels wordt afgeweken of deze worden aangevuld wordt geen apart maatwerkvoorschrift gesteld, 
maar worden de voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden. Een voorbeeld van een dergelijk 
voorschrift dat aan de vergunning kan worden verbonden is de afwijking van samenstellingseisen van de toe te 
passen grond en baggerspecie. De ruimte om in de voorschriften af te wijken van algemene regels is beperkt 
door de beoordelingsregels die ook voor maatwerkvoorschriften gelden. Dit zal meestal betekenen dat 
gemotiveerd afwijken van de algemene regels alleen mogelijk is voor zover locatie specifieke omstandigheden dit 
vereisen. 
 
De mer-beoordeling kan leiden tot het opstellen van een milieueffectrapportage. Gezien de omvang van veel 
verondiepingsprojecten en de grote hoeveelheden grond en baggerspecie die worden toegepast, kunnen de 
eventueel optredende effecten op de grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit, de natuur en de ecologische 
waarden, maar ook op de omgeving gedurende de verondieping groot zijn. Als belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten, hoeft echter geen milieueffectrapport te worden gemaakt. 
 
Gelet op de keuze om de mer-beoordeling te koppelen aan een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit is 
de waterbeheerder (het dagelijks bestuur van een waterschap en voor de rijkswateren de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat) het bevoegd gezag. Vanwege bovenbeschreven samenhang tussen de 
verschillende juridische activiteiten verdient bij het verondiepen van een diepe plas toepassing van artikel 2.2 van 
de wet (rekening houden met elkaars taken en bevoegdheden en afstemming tussen bestuursorganen) 
bijzondere aandacht. Zo zal de waterbeheerder bij de beoordeling van de lokale hinder met de gemeente 
afstemmen. In de regel zal het zwaartepunt van de milieueffecten in het waterspoor liggen, nu 
verondiepingsprojecten merendeels plaatsvinden ter verbetering van de waterkwaliteit of om waterstaatkundige 
redenen. Mocht in een specifiek geval echter blijken dat beoordeling van andere dan wateraspecten 
doorslaggevend is en het meer voor de hand ligt dat de gemeente die integrale milieubeoordeling uitvoert en de 
vergunning verleent, dan kan gebruik worden gemaakt van de flexibiliteitsregeling van artikel 5.16 van de wet, die 
het mogelijk maakt dat de waterbeheerder de bevoegdheid voor de vergunning voor de wateractiviteiten, inclusief 
de bijbehorende mer-beoordeling, aan de gemeente overdraagt. De gemeente moet hiermee wel instemmen. Het 
nieuwe bevoegd gezag is na vergunningverlening ook het bevoegd gezag voor toezicht en handhaving op de 
verleende vergunning. Het overdragen van deze bevoegdheid kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien er vrijwel 
uitsluitend belangen spelen die specifiek de gemeente aangaan (bijvoorbeeld als een diepe plas (gedeeltelijk) 
wordt gedempt, uitsluitend om woningbouw mogelijk te maken). 
 
De waterbeheerder is bevoegd gezag voor zowel de lozingsactiviteit als de beperkingengebiedactiviteit. De 
omgevingsvergunningen voor de lozingsactiviteit en de beperkingengebiedactiviteit kunnen in één aanvraag of in 
aparte aanvragen worden aangevraagd. 
 
Verspreiding baggerspecie op de landbodem: verspreidingsnormen en afstandsnorm * (178-179) 
Het Nederlandse polderlandschap bestaat uit een stelsel van polders waar via bemaling de waterstand door de 
waterschappen op een afgesproken peil wordt gehouden. Om de afvoercapaciteit van deze sloten en 
watergangen op peil te houden worden met een cyclus van eens in de 5–10 jaar uitgebaggerd. Het uitgebaggerde 
materiaal is door afkalven, afspoeling en intrappen (door vee) in de sloten en watergangen terecht gekomen en 
wordt al eeuwenlang op de direct aan de sloten en watergangen grenzende percelen toegepast. 
 
Voor verspreiden van baggerspecie op de landbodem bij landbouwkundig gebruik zijn specifieke kwaliteitseisen 
van toepassing die zijn gebaseerd op het principe van toxische druk van het mengsel van verontreinigende 
stoffen dat in de baggerspecie aanwezig is. Deze kwaliteitseisen zijn aangescherpt zodat ze beter aansluiten bij 
het landbouwkundig gebruik. Tegelijkertijd is de mogelijkheden tot verspreiden niet meer beperkt tot het 
aangrenzende perceel, maar ook mogelijk op landbouwpercelen op een afstand van 10 kilometer van de locatie 
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waarvan de baggerspecie afkomstig is. Waterschappen hebben met de afstandsmaat van 10 kilometer binnen het 
gebied van herkomst de mogelijkheid om op relatief korte afstand van het baggeren een bestemmingsperceel te 
zoeken waarvan de bodemgesteldheid verbeterd moet worden. 
 
Dit leidt tot een betere afstemming op het landbouwkundig gebruik en voorkomt discussies over wat als 
aangrenzend perceel moet worden beschouwd. Met deze kwaliteitseisen is een balans gevonden tussen het 
benutten van de baggerspecie voor het verbeteren van de bodemgesteldheid en het beschermen van de 
agrarische producten afkomstig van landbouwgronden. Hiermee wordt de bodemgesteldheid van die 
aangrenzende percelen, vaak met een agrarische functie, hersteld of verbeterd. 
Hiermee is het mogelijk dat gebiedseigen baggerspecie binnen een beheergebied kan worden toegepast, waarbij 
rekening wordt gehouden met landbouwkundig gebruik. 
 
Door het gebruik van gebiedseigen baggerspecie voor het verbeteren van het landbouwkundig gebruik, wordt op 
het niveau van het poldergebied standstill beoogd en wordt voorkomen dat veel afvoer van baggerspecie uit het 
gebied of aanvoer uit andere gebieden plaatsvindt. Bovendien draagt baggerspecie vaak bij aan de 
bodemvruchtbaarheid van landbouwgronden. 
 
In artikel 10.3 van de wet is vanwege het belang van het onderhoud van het watersysteem de verplichting 
opgenomen voor eigenaren van aan watergangen grenzende percelen om de vrijkomende baggerspecie uit deze 
watergangen op hun perceel te ontvangen. Waterschappen zullen bij voorkeur gebruik maken van deze 
verplichting, maar in sommige gevallen is verspreiding vanwege het gebruik van het aan de watergang grenzende 
perceel voor woondoeleinden ongewenst of onmogelijk. In die gevallen voorziet de afstandsmaat in een 
vergroting van de mogelijkheden voor het waterschap om op vrijwillige basis met terreineigenaren binnen het 
poldergebied te zoeken naar een geschikte bestemming voor de baggerspecie. 
 
Voor het verspreiden van baggerspecie op landbouwgrond om de bodemgesteldheid te verbeteren wordt vaak 
gebruik gemaakt van een weilanddepot. Dit depot is geen tijdelijke opslag als bedoeld in de milieubelastende 
activiteit tijdelijke opslag maar een voorziening ten behoeve van de definitieve toepassing van de baggerspecie. 
Het weilanddepot is een voorziening die voorkomt dat de opgebrachte baggerspecie vanwege de hoeveelheid 
vocht in de baggerspecie, wegvloeit van het perceel waar het is opgebracht en zo de sloten van dat perceel vult. 
Bij een weilanddepot wordt van de bouwvoor een kade gemaakt waarbinnen de baggerspecie wordt ingebracht. 
De baggerspecie wordt toegepast onder het regime voor verspreiden van baggerspecie op de landbodem (zie 
artikel 4.1275). In een weilanddepot hoeven geen bodembeschermende voorzieningen te worden aangebracht. 
Nadat de baggerspecie is ingedroogd worden de kades door de baggerspecie geploegd en wordt het perceel 
weer voor agrarische doeleinden ingezet. 
 
Informatieplicht gereinigde grond en baggerspecie 
Gereinigde grond en baggerspecie  
Gereinigde grond en baggerspecie is grond of baggerspecie die zonder eerdere bewerking niet voor toepassing 
geschikt was en na bewerking door een erkende instantie op basis van de BRL 7500 is gereinigd, en daardoor 
wel voor toepassing geschikt is. Toezichthouders hebben de behoefte om specifiek toezicht te houden op de 
kwaliteit van de gereinigde grond en de wijze van toepassen. 
 
Gereinigde grond die aan de kwaliteitseisen voldoet kan namelijk door zijn specifieke eigenschappen niet onder 
alle omstandigheden, zoals in het oppervlaktewater, worden toegepast. Daarom wordt in 2019 de normstelling en 
de onderzoeksmethode voor thermisch gereinigde grond (TGG) geëvalueerd. Omdat gereinigde grond niet onder 
alle omstandigheden kan worden toegepast, is het bij verwijdering en hergebruik van belang om de 
herkomstlocatie te kennen en de nieuwe toepassingslocatie. Met een informatieplicht heeft het bevoegd gezag 
kennis van de kwaliteit van de toegepaste grond en de locatie waar deze wordt toegepast. De termijn voor het 
verstrekken van de informatie, voorafgaand aan de toepassing, bedraagt vier weken. Hierdoor heeft het bevoegd 
gezag de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen ter bescherming van de bodem en het 
oppervlaktewater. Voor iedere volgende partij gereinigde grond die wordt toegepast, geldt een termijn van een 
week voor de informatieplicht 

11.4 Wijzigingen ten opzichte van de situatie voor de inwerkingtreding Omgevingswet 
De omzetting van de regels voor toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen (waaronder ook mijnsteen 
en vermengde mijnsteen) heeft geleid tot verschillende wijzigingen ten opzichte van de situatie voor de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. In deze paragraaf zijn de belangrijkste wijzigingen beschreven. 
 
Systeem 

• Verdeling regels in het Besluit activiteiten leefomgeving en regels in het Besluit bodemkwaliteit. Niet alle 

bepalingen van het Besluit bodemkwaliteit zijn in dit Aanvullingsbesluit opgenomen. De eisen aan de 

toepasser zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Eisen aan andere normadressanten 

en productgerelateerde eisen vallen niet onder de scope van de omgevingswet en zijn daarom 

achtergebleven in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. 



Juridisch frame voor het Omgevingsplan 
 

48/72 100%-versie op basis van Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (Staatsblad, 25 februari 2021) 
 laatst bijgewerkt 24 mei 2022 

• Definities aangepast en afgestemd op de wet. Zo heet de milieuverklaring nu milieuverklaring 

bodemkwaliteit, de erkenning in het kader van kwalibo is nu erkenning bodemkwaliteit. 
 
Toepassen algemeen 

• Functionele toepassing verduidelijkt. In de artikelen is duidelijker verwoord dat de toepasser alleen 

bouwstoffen, grond en baggerspecie mag toepassen in functionele toepassingen. 

• Benaming klassen zijn aangepast. Door het vervallen van de gevalsbenadering uit de Wet 

bodembescherming, waren de termen ernstig en niet-ernstig verontreinigd aan vervanging toe. Voor 

baggerspecie is aangesloten bij termen die beter duiden met wat voor materiaal je te maken hebt. 

 
Grond en baggerspecie 

• Wijziging rechtsgevolg melding toepassen grond of baggerspecie. Als het voornemen om grond of 

baggerspecie toe te passen niet is gemeld, is het toepassen niet toegestaan. Het achterwege laten van 

een melding heeft dus grote gevolgen. Dit is een verschil ten opzichte van de meldingsplicht die eerder 

in het Besluit bodemkwaliteit was opgenomen. Het niet naleven van die meldingsplicht betekende alleen 

dat een administratief voorschrift was overtreden. Dit had geen gevolgen voor het toepassen als 

zodanig. Het toepassen was ook zonder melding legaal, zo lang aan de inhoudelijke voorschriften van 

het Besluit bodemkwaliteit werd voldaan. De reden van deze wijziging is dat de melding onmisbaar is 

voor het houden van (risico)gestuurd toezicht. Dit instrument vervult in het systeem van algemene regels 

daarom een belangrijke functie. 

• Hoeveelheidsgrens vrijstelling natuurlijk persoon. Omdat particulieren – natuurlijke personen – in 

bijvoorbeeld een tuin beperkt grondverzet uitvoeren, is een hoeveelheidsgrens opgenomen van 25 m3. 

Hieronder gelden voor een particulier geen administratieve verplichtingen. 

• Verspreiden baggerspecie op de landbodem gewijzigd. De kwaliteitseisen zijn aangescherpt en 

afgestemd op het landbouwkundig gebruik van de percelen waarop de baggerspecie wordt toegepast. 

Voor het verspreiden naast het aangrenzend perceel een afstandsmaat aangehouden van 10 kilometer 

bij het verspreiden van baggerspecie op landbouwpercelen, inclusief het gebruik van weilanddepots. 

• Kwaliteitseisen diepe plassen gewijzigd. Voor het toepassen van grond en baggerspecie in diepe 

plassen zijn de kwaliteitseisen afgestemd op de kwaliteitseisen voor het oppervlaktewater en 

grondwater. Hierdoor zal een deel van de grond en baggerspecie, die nu in een diepe plas kan worden 

toegepast een andere bestemming moeten krijgen, bijvoorbeeld toepassing op land of in de 

Rijksbaggerspeciedepots. 

• Meer maatwerk mogelijk. De mogelijkheden voor maatwerk voor verspreiden van baggerspecie, 

grootschalige toepassingen en het toepassen van bouwstoffen is in principe groter dan onder het Besluit 

bodemkwaliteit. De verwachting is dat hier beperkt gebruik van wordt gemaakt. Het gebruik van 

maatwerk in de praktijk wordt gemonitord. 

• Vergunningplicht met MER-beoordeling voor het opvullen (verondiepen) van diepe plassen. Naast de 

vergunning voor de beperkingengebiedsactiviteit wordt ook een vergunningplicht ingesteld voor de 

lozingsactiviteit. 

• Informatieplicht gereinigde grond. Voor deze materialen moet voorafgaand aan de toepassing informatie 

worden verstrekt aan het bevoegd gezag. 

11.6 Toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie onder de Omgevingswet 

 
In hoofdzaak gaat het bij het toepassen van bouwstoffen (waaronder mijnsteen en vermengde mijnsteen), grond 

en baggerspecie om het gebruik daarvan in een functionele toepassing met een kwaliteit die geschikt is voor die 

toepassing of voldoet aan de maatwerkregels die zijn gesteld. De aanduiding van die kwaliteit vindt plaats in een 

milieuverklaring die op grond van het Besluit bodemkwaliteit is afgegeven. Daarnaast gelden er, net als bij de 

andere milieubelastende activiteiten, meld- en informatieverplichtingen en zijn de regels over maatwerk aan de 

orde. 

Functionele toepassing  
 
Bij elke milieubelastende activiteit wordt in hoofdstuk 4 in een artikel aangegeven wat onder een functionele 
toepassing moet worden verstaan. Voor toepassen van grond en baggerspecie betreft het artikel 4.1269. Voor de 
toelichting op deze artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. 
 
Kwaliteitseisen  
 
Bij elke milieubelastende activiteit wordt in hoofdstuk 4 kwaliteitseisen gesteld. Voor bouwstoffen betreft dit 
artikel 4.1264, voor toepassen van grond en baggerspecie artikel 4.1272 en voor het toepassen van mijnsteen en 
vermengd mijnsteen artikel 4.1288. Voor de toelichting op deze artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze 
toelichting. 
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In afwijking van de kwaliteitseisen zijn voor het toepassen in een grootschalige toepassing, het verspreiden van 
baggerspecie en tarragrond specifieke kwaliteitseisen gesteld. Voor grond en baggerspecie zijn de eisen voor 
grootschalig toepassen opgenomen in artikel 4.1274, de eisen voor diepe plassen in artikel 4.1276, de eisen voor 
verspreiden in artikel 4.1278 en voor tarragrond in artikel 4.1278 (noot: 4.1280?), dit in afwijking van 
artikel 4.1273. 
 
Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift kan van de kwaliteitseisen worden afgeweken. Hieraan kunnen 
voorwaarden zijn verbonden; zie de toelichting bij paragraaf 11.2 over maatwerk. 
 
Kwaliteit van het toe te passen materiaal en milieuverklaring afgegeven overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit 
 
De kwaliteit van het toe te passen materiaal moet voldoen aan de kwaliteitseisen. Dit is een verantwoordelijkheid 

van degene die toepast. Voor het aantonen van die kwaliteit moet gebruik gemaakt worden van een 

milieuverklaring bodemkwaliteit die overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit is afgegeven. 

 
Meldingsplicht en informatieverplichtingen  
 
Voor het toepassen van grond en baggerspecie geldt een meldingsplicht (artikel 4.1266) met onder meer een 
onderbouwing van de functionaliteit van de toepassing. Daarnaast is er een informatieplicht per afzonderlijke 
partij op grond van artikelen 4.1267 en 4.1268. 
 

Voor een nadere uitleg en de concrete meld- en informatieverplichtingen wordt verwezen naar de artikelen en de 

toelichting daarop. 
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Besluit bodemkwaliteit (Tip: leg dit naast het huidige Besluit bodemkwaliteit, want artikelen die niet wijzigen 

ten gevolge van het Aanvullingsbesluit bodem zijn hieronder niet opgenomen) 

Hoofdstuk 1 - Algemeen 

Artikel 1 
1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder:  

accreditatie: bewijs waarmee de Raad voor Accreditatie kenbaar maakt dat gedurende een bepaalde periode 
een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de hierin genoemde persoon of instelling competent is voor het 
uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheid;  

afleverbon: begeleidend document bij een partij van een bouwstof of een partij grond of baggerspecie dat bij 
de afgifte van een milieuverklaring bodemkwaliteit wordt verstrekt en dat tot doel heeft de partij te 
identificeren als partij waarop de verklaring betrekking heeft; 

baggerspecie: 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;  

bodem: bodem als bedoeld in de bijlage bij de Omgevingswet; 

bodemfunctie: bodemfunctie als bedoeld in artikel 5.89p van het Besluit kwaliteit leefomgeving, zoals 
aangegeven in het omgevingsplan;  

bodemfunctieklasse: bodemfunctieklasse als bedoeld in artikel 5.89p van het Besluit kwaliteit leefomgeving 
waarin de ontvangende landbodem in het omgevingsplan is ingedeeld;  

bodemkwaliteitskaart: kaart als bedoeld in artikel 25c, derde lid;  

bouwstof: materiaal dat is bestemd om te worden toegepast waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium 
en aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, met uitzondering van 
vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie;  

certificaat: verklaring waarmee een door Onze Minister erkende certificeringsinstelling kenbaar maakt dat 
gedurende een bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de hierin genoemde persoon 
voldoet aan het voor de certificering geldende normdocument;  

erkenning bodemkwaliteit: op grond van artikel 9, eerste lid, gegeven beschikking waarbij wordt vastgesteld 
dat een persoon of een instelling voor een werkzaamheid voldoet aan de bij of krachtens dit besluit geldende 
voorwaarden;  

grond: 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;  

instelling: certificeringsinstelling, inspectie-instelling, laboratorium of andere instelling, die beoordeelt of een 
persoon, stof, product, installatie, voorziening of ander object overeenstemt met een normdocument;  

landbodem: bodem, niet zijnde waterbodem; 

mijnsteen: bouwstof, in hoofdzaak bestaande uit gebroken schalie en zandsteen met bijmengingen van 
kolengruis, die als nevengesteente is vrijgekomen bij de winning van steenkool; 

milieuverklaring bodemkwaliteit: overeenkomstig dit besluit afgegeven schriftelijke verklaring over de kwaliteit 
van een partij bouwstof, grond, baggerspecie, mijnsteen, vermengde mijnsteen of de bodem en die bedoeld 
is om, behoudens bewijs van onjuistheid of onvolledigheid, als wettig bewijsmiddel te dienen dat aan de 
toepasselijke kwaliteitseisen is voldaan; 

normdocument: op grond van artikel 25 aangewezen beoordelingsrichtlijn, protocol of andere richtlijn, code, 
aanbeveling of norm waarin eisen zijn opgenomen ter bevordering van de kwaliteit van werkzaamheden of 
de uitvoering daarvan;  

persoon: natuurlijk persoon of rechtspersoon;  

Raad voor Accreditatie: Raad voor Accreditatie als bedoeld in artikel 1 van de Wet aanwijzing nationale 
accreditatie-instantie;  

tarragrond: aanhangende grond die vrijkomt bij het behandelen van het gewas na de oogst; 

vermengde mijnsteen: bouwstof, bestaande uit mijnsteen die met ten hoogste 80 gewichtsprocent grond of 
baggerspecie is vermengd;  
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waterbodem: bodem van een oppervlaktewaterlichaam waarvan het beheer van de waterkwaliteit bij het Rijk 
of het waterschap berust; 

werkzaamheid: op grond van artikel 8a aangewezen werkzaamheid.  

2. Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt een hoeveelheid bouwstoffen 
als een partij aangemerkt als de bouwstoffen een vergelijkbare aard en samenstelling en dezelfde herkomst 
of producent hebben en als eenheid worden verhandeld of toegepast.  

3. Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt een hoeveelheid grond, 
baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen als een partij aangemerkt als dat materiaal een 
vergelijkbare aard en samenstelling heeft en een eenheid vormt die is ontstaan door:  

a. het ontgraven van een hoeveelheid van het materiaal, die van oorsprong in de bodem:  

1°. fysiek aaneengesloten is; of  

2°. gedeeltelijk onderbroken is en waarbij de onderlinge afstand tussen de niet aaneengesloten 
hoeveelheden niet meer dan 25 m bedraagt;  

b. het ontgraven van een van oorsprong in de bodem niet fysiek aaneengesloten hoeveelheid van dat 
materiaal die niet meer dan 25 m3 bedraagt;  

c. het bewerken van het materiaal; of  

d. het samenvoegen of splitsen van partijen van het materiaal.  

4. Een milieuverklaring bodemkwaliteit kan de vorm hebben van een verklaring op grond van een partijkeuring, 
erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant eigenverklaring, verklaring op grond van een bodemonderzoek of 
verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart.  

Toelichting artikelsgewijs 

 

Onderdeel A 

 

Deze bepaling bevat het nieuwe artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. Door het vervallen van artikelen 1a tot 

en met artikel 8 is dit nog het enige artikel van hoofdstuk I van het Besluit bodemkwaliteit. 

 
Eerste lid 

Ten opzichte van artikel 1 van het eerdere Besluit bodemkwaliteit zijn definities en definitieomschrijvingen 

gewijzigd. Enkele definities komen gelijkluidend terug, andere zijn verplaatst, verduidelijkt of zijn komen te 

vervallen. Hieronder is een overzicht opgenomen. 

 

De volgende definities met bijbehorende definitieomschrijvingen komen (vrijwel) ongewijzigd terug in artikel 1 van 

het Bbk: accreditatie, baggerspecie, bouwstof, certificaat, grond, instelling, mijnsteen, normdocument en persoon. 

 

De volgende definities of definitieomschrijvingen bij de definitie zijn aangepast ter verduidelijking, zonder dat een 

inhoudelijke wijziging is beoogd: 

• bodemfuncties (er wordt verwezen naar artikel 5.89p van het Besluit kwaliteit leefomgeving) 

• bodemfunctieklasse (er wordt verwezen naar artikel 5.89p van het Besluit kwaliteit leefomgeving) 

• erkende kwaliteitsverklaring (omschreven in artikel 1, vierde lid, van het Besluit bodemkwaliteit) 

• erkenning (komt terug als erkenning bodemkwaliteit) 

• milieuhygienische verklaring (milieuverklaring bodemkwaliteit omschreven in artikel 1, vierde lid) 

• Onze Ministers (noot: begripsaanduiding is vervallen met Verzamelbesluit Omgevingswet 2022) 

• partij (omschreven in artikel 1, tweede en derde lid, van het Besluit bodemkwaliteit) 

• Raad voor Accreditatie 

 

Een milieuverklaring bodemkwaliteit wordt afgegeven op grond van het Besluit bodemkwaliteit en verklaart dat het 

materiaal waarop de verklaring betrekking heeft, te weten een partij van een bouwstof of een partij grond, 

baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen, voldoet aan de toepasselijke kwaliteitseisen van het Besluit 

bodemkwaliteit. Volgens het Bal moet degene die bouwstoffen, grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde 

mijnsteen toepast, met een milieuverklaring bodemkwaliteit aantonen dat aan de toepasselijke kwaliteitseisen is 

voldaan (zie bijvoorbeeld artikel 4.1264, tweede lid, (toepassen van bouwstoffen) en artikel 4.1272, derde lid, 

(toepassen van grond en baggerspecie). De milieuverklaring bodemkwaliteit moet voor het toepassen aan het 

bevoegd gezag worden verstrekt, zie bijvoorbeeld artikel 4.1258, eerste lid, (AVI-bodemassen en immobilisaten) 

en artikel 4.1267, eerste lid (grond en baggerspecie). Ook voor een aantal andere activiteiten is in het Besluit 
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bodemkwaliteit voorgeschreven dat degene die de activiteit verricht, over een milieuverklaring bodemkwaliteit 

beschikt. Voorts wordt in artikel 25h van het Besluit bodemkwaliteit het vereiste van een milieuverklaring 

bodemkwaliteit ook gesteld voor de daarin opgesomde handelingen met bouwstoffen. De milieuverklaring 

bodemkwaliteit is een bewijsmiddel, maar niet het exclusieve bewijs, aangezien in het Bal is bepaald dat bij het 

toepassen van materiaal aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen moet zijn voldaan. Dit betekent dat als uit 

onderzoek blijkt dat het toegepaste materiaal niet aan die eisen voldoet, niet aan dat vereiste is voldaan, ook niet 

als het materiaal volgens de milieuverklaring bodemkwaliteit wel daaraan zou voldoen. Het bevoegd gezag 

(gemeente of waterbeheerder) moet in beginsel afgaan op de juistheid en volledigheid van een milieu-verklaring 

bodemkwaliteit als bouwstoffen, grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen worden toegepast. Als 

zij reden heeft om daaraan te twijfelen, bijvoorbeeld op grond van de onderliggende rapporten van een 

bodemonderzoek of partijkeuring, dan kan zij de verklaring weigeren als bewijsmateriaal dat een partij 

bouwstoffen, grond of baggerspecie voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen. Het onderzoek dat aan de 

milieuverklaring bodemkwaliteit ten grondslag ligt kan verkeerde of onvolledige informatie hebben opgeleverd, die 

vervolgens in de op grond daarvan afgegeven milieuverklaring bodemkwaliteit is overgenomen. Ook is het 

mogelijk dat de milieuverklaring bodemkwaliteit de onderzoeksresultaten verkeerd of onvolledig heeft 

weergegeven. In al deze situaties kan de milieuverklaring bodemkwaliteit niet als exclusief bewijs dienen dat het 

toegepaste materiaal aan de kwaliteitseisen voldoet. Als uit de beoordeling van de milieuverklaring 

bodemkwaliteit als bewijsmateriaal door het bevoegd gezag voor een toepassing blijkt dat er fouten zijn gemaakt, 

kan het bevoegd gezag besluiten om de milieuverklaring bodemkwaliteit niet als bewijsmiddel te accepteren. Als 

het materiaal al is toegepast, is echter pas van overtreding van de daarvoor geldende kwaliteitseisen sprake als 

op de wijze die op grond van het Besluit bodemkwaliteit in de Regeling bodemkwaliteit 2022 is voorgeschreven, is 

aangetoond dat het materiaal niet de vereiste kwaliteit bezit. 

 

Het begrip milieuverklaring bodemkwaliteit heeft in het Bal dezelfde betekenis als in het Besluit bodemkwaliteit. 

Dit blijkt uit de begripsomschrijving in bijlage I bij het Bal, waarin is bepaald dat het gaat om een milieuverklaring 

bodemkwaliteit die is afgegeven op grond van het Besluit bodemkwaliteit. 
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De volgende definities komen niet terug, zonder dat een inhoudelijke wijziging is beoogd: 

• achtergrondwaarden (begrip komt terug als bodemfunctieklasse en kwaliteitsklasse landbouw/natuur) 

• beheerder 

• bodembeheergebied (aangewezen bodembeheergebied is gedefinieerd in enkele paragrafen van het 

Besluit activiteiten leefomgeving) 

• fabrikant-eigenverklaring (begrip komt terug in artikel 25b, derde lid en artikel 25c, tweede lid, van het 

Besluit bodemkwaliteit) 

• interventiewaarden (begrip komt terug als interventiewaarde bodemkwaliteit in bijlage IIA bij het Besluit 

activiteiten leefomgeving) 

• kwaliteitsklasse (uitgewerkt in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit) 

• landbouwbedrijf (de artikelen waarin de definitie werd gebruikt zijn in het Besluit activiteiten 

leefomgeving opgegaan) 

• Onze Minister (al gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer) 

• parameter 

• partijkeuring (uitgewerkt in artikel 25b, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit) 

• toepassen van bouwstoffen 

• toepassen van grond of baggerspecie 

• vormgegeven bouwstof (bij ministeriele regeling wordt uitgewerkt wanneer sprake is van een 

vormgegeven bouwstof op grond van artikel 25g van het Besluit bodemkwaliteit) 

• werk (begrip komt terug in het Besluit activiteiten leefomgeving) 

• werkzaamheid (bij ministeriele regeling worden werkzaamheden aangewezen op grond van artikel 8a 

van het Besluit bodemkwaliteit) 

 

De volgende definities komen niet terug in artikel 1 van het Bbk: 

• IBC-bouwstof (omdat het toepassen, voorhanden hebben, vervoeren of ter beschikking stellen van deze 

bouwstoffen wordt uitgefaseerd) 

• isolatie, beheer- en controlemaatregelen 

• vestigingsplaats 

 

De volgende definities zijn nieuw opgenomen in artikel 1 Bbk: 

• afleverbon: begeleidend document bij een partij van een bouwstof of een partij grond of baggerspecie 

dat bij de afgifte van een milieuverklaring bodemkwaliteit wordt verstrekt en dat tot doel heeft de partij te 

identificeren als partij waarop de verklaring betrekking heeft; (Geen inhoudelijke wijziging met niet 

gedefinieerde afleveringsbon in huidige regelgeving) 

 

• bodem: bodem als bedoeld in de bijlage bij de Omgevingswet. 

 

In de Wbb gedefinieerd als het vaste deel van de aarde met de zich daarin vloeibare en gasvormige 

bestanddelen en organismen, maar die grondslag vervalt. Nu bodem als in de Omgevingswet: het vaste deel van 

de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen. De definitie is 

dus gelijk gebleven. 

 

• bodemkwaliteitskaart: kaart als bedoeld in artikel 25c, derde lid; 

 

De bodemkwaliteitskaart is in het huidige Bbk omschreven, maar niet eerder was een definitie opgenomen. 

 

• landbodem: bodem, niet zijnde waterbodem 

• tarragrond: aanhangende grond die vrijkomt bij het behandelen van het gewas na de oogst; 

 

Deze definitie komt als zodanig in de huidige Regeling bodemkwaliteit voor. 

 

• vermengde mijnsteen: bouwstof, bestaande uit mijnsteen die met ten hoogste 80 gewichtsprocent grond 

of baggerspecie is vermengd; 

 

Eerder omschreven, nu gedefinieerd. 

 

• waterbodem: bodem van een oppervlaktewaterlichaam waarvan het beheer van de waterkwaliteit bij het 

Rijk of het waterschap berust. 
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Tweede en derde lid 

In het artikel is opgenomen wat onder partij wordt verstaan. In het oorspronkelijke Besluit bodemkwaliteit was er 

één definitie van partij, namelijk «identificeerbare hoeveelheid bouwstof, grond of baggerspecie van vergelijkbare 

milieuhygiënische kwaliteit, die bedoeld is om als geheel te worden verhandeld of toegepast». Naar aanleiding 

van de evaluatie van het Bbk is ervoor gekozen om de definitie aan te passen. Uit de evaluatie volgde namelijk 

dat de regelgeving voor het toepassen van grond en baggerspecie als complex wordt ervaren en 

vereenvoudigingen gewenst zijn. Een van de verbeteringen die is doorgevoerd is de aanpassing van de definitie 

van partij. Deze riep in de uitvoeringspraktijk te vaak vragen op. De nieuwe definitie bevat net als de 

oorspronkelijke verschillende elementen. Zo moet het steeds gaan om gelijke aard en samenstelling en speelt de 

herkomst een belangrijke rol. Deze elementen zijn niet alleen van belang om de vraag te kunnen beantwoorden 

of er sprake is van een partij, maar spelen ook een belangrijke rol bij het afgeven van een milieuverklaring 

bodemkwaliteit bij een partij grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen. Het correct hanteren van 

de definitiecriteria vergt de nodige deskundigheid. De basis van de onderbouwing van de partijdefinitie volgt uit 

het vooronderzoek (historisch onderzoek), dat onderdeel is van de milieuverklaring bodemkwaliteit. In combinatie 

met waarnemingen in het veld, moet dat leiden tot uitlegbare en verantwoordbare keuzes, die door het betrokken 

onderzoeksbureau dat de verklaring afgeeft gemotiveerd moeten worden. Hieronder wordt nader ingegaan op de 

verschillende definitie-elementen. 

 

Aard en samenstelling 

 

Met «aard en samenstelling» wordt gedoeld op de (gecombineerde) fysische en milieuhygiënische 

eigenschappen van het materiaal. Bij de fysische eigenschappen gaat het om de grondsoort (hoofdbestanddelen: 

zand, klei, veen) en de aanwezigheid van bijmengingen met bodemvreemd materiaal. Uiteraard met 

inachtneming van de normale spreiding en heterogeniteit daarvan. Voor een partij geldt dat deze doorgaans een 

beperkte variatie in kwaliteit mag hebben. Daarom moet de indeling van de partij worden gericht op een zo 

homogeen mogelijke fysische- en milieuhygiënische samenstelling. 

  

Bij milieuhygiënische samenstelling gaat het om de kwaliteitsklasse waar de partij naar verwachting (op basis van 

voorinformatie of indicatieve onderzoeksgegevens) wordt ingedeeld overeenkomstig artikel 25d van dit besluit. 

Uitgangspunt is dat grond, baggerspecie, mijnsteen en vermengde mijnsteen worden ingedeeld in de 

kwaliteitsklassen voor grond, mijnsteen of met grond vermengde mijnsteen (landbouw/natuur, wonen, industrie, 

matig verontreinigd en sterk verontreinigd) en baggerspecie of met baggerspecie vermengde mijnsteen 

(algemeen toepasbaar, licht verontreinigd, matig verontreinigd en sterk verontreinigd) als opgenomen in artikel 

25d van dit besluit. 

  

Voor grond en baggerspecie is de milieuhygiënische kwaliteit(sklasse) niet altijd van tevoren bekend en er kan 

sprake kan zijn van een heterogeen voorkomen in de bodem. Het maken van een partijindeling op basis van aard 

en samenstelling vergt deskundigheid. In het vooronderzoek wordt gemotiveerd de basis gelegd voor de 

onderbouwing van de partijdefinitie.  

  

Voor de waterbodem geldt dat vaak sprake is van een meer dynamisch systeem, waardoor onderzoeksgegevens 

in sommige gevallen een andere betekenis kennen. De verontreinigingen zijn door processen van sedimentatie, 

resuspensie en hersedimentatie, al dan niet in combinatie met tussentijdse fluctuaties in de waterkwaliteit, op een 

klein schaalniveau meer heterogeen verdeeld. Uit onderzoek volgt soms binnen een zelfde waterpartij een sterk 

gemêleerd beeld op het grensvlak van de kwaliteitsklassen licht en matig verontreinigd. Het is dan vooral van 

belang de gemiddelde kwaliteit te kennen van de partij baggerspecie zoals deze vrijkomt (en wordt toegepast). Bij 

het baggeren treedt onder water een sterke vermenging op in zowel het verticale als het horizontale vlak.  

 

Rekening moet worden gehouden met dit gegeven bij de partij-indeling. Om bovenstaande redenen heeft het voor 

baggerspecie in bepaalde gevallen geen toegevoegde waarde om bij het samenstellen van in situ te keuren 

partijen een strikte scheiding aan te brengen in indicatief vastgestelde kleine vakken met kwaliteitsklasse licht en 

matig verontreinigd. Dit geldt uiteraard niet indien er sprake is van grote verschillen in kwaliteit. Indien 

(water)bodemlagen (ook in het verticale vlak) van mogelijk verschillende aard en samenstelling in dusdanig 

geringe dikte voorkomen en het technisch niet mogelijk is deze gescheiden te ontgraven, kunnen deze ook tot 

één partij gerekend worden. 
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Een eenheid vormt 

 

Partij is de eenheid die wordt gehanteerd voor het keuren, verhandelen en toepassen van  grond, baggerspecie, 

mijnsteen of vermengde mijnsteen. Doorgaans zal een partij ook onderzocht of gekeurd moeten worden, opdat 

vervolgens een milieuverklaring bodemkwaliteit bij de partij kan worden afgegeven. Soms komt het voor dat op 

het moment van keuren nog geen afzet is voorzien. Desondanks is dan wel sprake van een partij. Uiteindelijk zal 

de partij immers verhandeld of toegepast worden.  

  

Overigens is het ook mogelijk dat meerdere partijen worden samengevoegd of dat een partij in meerdere partijen 

worden gesplitst. In het Besluit activiteiten leefomgeving (artikel 4.1255) is aangegeven onder welke voorwaarden 

een partij mag worden samengevoegd. De regels voor splitsen staan in de Regeling bodemkwaliteit. 

  

Herkomst (<die is ontstaan door>) 

 

In de definitie van een partij grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen is aangegeven dat een partij  

op verschillende wijzen kan zijn ontstaan. Deze zijn hieronder toegelicht. De herkomst van een partij moet blijken 

uit het historisch onderzoek, dat onderdeel van de milieuverklaring bodemkwaliteit is, die bij de partij hoort. 

Onderdeel van de verklaring is een historisch (voor)onderzoek dat zich mede zal richten op de oorsprong van de 

partij. Uit dit  onderzoek moet bij een ex-situ partij dan ook blijken of de partij voldoet aan de herkomstcriteria uit 

de definitie. 

  

In de eerste plaats zal een partij grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen ontstaan door 

ontgraving van de bodem elders. In specifieke situaties kan een partij ook voorafgaand aan ontgraven worden 

onderzocht ten behoeve van de afgifte van een milieuverklaring en moet de term «die is ontstaan door» worden 

gelezen als «die zal ontstaan door». Hoofdregel is dat om van één partij te mogen spreken deze ontgraving 

fysiek aaneengesloten moet zijn. Een uitzondering is als deze ontgraving fysiek onderbroken is over een korte 

afstand. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als de ontgraving onderbroken wordt door een obstakel, zoals een 

weg, watergang of iets vergelijkbaars. In die situaties is doorgaans sprake van een vergelijkbare aard en 

samenstelling en is het niet altijd redelijk om een indeling in meerdere partijen te moeten maken. Omdat het 

onderbroken zijn over een korte afstand in de praktijk onvoldoende handhaafbaar is, is ervoor gekozen om een 

duidelijke afstandsgrens van 25 meter te hanteren. Indien grondverzet bijvoorbeeld plaatsvindt aan de ene én aan 

de andere zijde van de weg, dan kan de uitkomende grond worden beschouwd als één partij ondanks het feit dat 

de partij onderbroken wordt door de rijbaan. Dit kan ook indien uitkomende grond uit een wegberm wordt 

onderbroken door een zijweg of sloot. Uiteraard moet in voornoemde gevallen de aard en samenstelling van de 

partij vergelijkbaar zijn. Is echter sprake van grondverzet op meerdere plekken in een groter gebied of wordt het 

grondverzet onderbroken over een grotere afstand dan 25 meter, bijvoorbeeld bij het plaatsen van ondergrondse 

afvalcontainers in een gehele wijk, plaats of stad, dan is geen sprake van één partij. Is sprake van 

bermonderhoud bij meerdere (provinciale) wegen of trajecten, dan is sprake van meerdere partijen. Bij het 

ontgraven van meerdere dammetjes in een polder is eveneens sprake van meerdere partijen. Het indelen van 

een partij kan niet op het niveau van een bodembeheerzone uit een bodemkwaliteitskaart worden gelegd. Indien 

een aaneengesloten ontgraving deels in de ene en deels in een andere bodembeheerzone ligt (bijvoorbeeld 

gemeentegrensoverschrijdend), kan de uitkomende grond wel als één partij worden gezien, mits de aard en 

samenstelling (kwaliteitsklasse) gelijk is. Voor een waterbodem geldt dat sprake moet zijn van een 

aaneengesloten gebied binnen dezelfde watergang. Indien een watergang onderbroken wordt door een 

eenzijdige barrière zoals een sluis, dam of stuw, moet hiermee bij de partijindeling rekening worden gehouden. 

Wordt een watergang over een korte afstand onderbroken door een dam maar staan de verschillende delen 

daarbij in contact met elkaar via een duiker, dan kunnen de verschillende delen wel tot één partij gerekend 

worden.  

 

Indien sprake is van meerdere opdrachten en/of meerdere projecten, zal doorgaans geen sprake zijn van één 

partij  

Indien sprake is van fysiek niet aaneengesloten ontgraving uit de bodem over een grotere afstand dan 25 meter, 

kan deze uitsluitend één partij vormen indien de hoeveelheid niet meer is dan 25 m3. Dergelijke partijen kunnen 

als eenheid worden gekeurd of worden afgevoerd naar een instelling die gecertificeerd en erkend is voor het 

samenvoegen van partijen. Een voorbeeld hiervan is grond die vrijkomt uit kleine ontgravingen binnen een groter 

gebied, bijvoorbeeld plantgaten voor bomen of afvalcontainers.  
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Daarnaast kan een partij grond of baggerspecie ontstaan zijn uit een bewerkingsproces of het resultaat zijn van 

het samenvoegen van verschillende partijen. Met bewerkingsproces wordt gedoeld op processen zoals 

grondreiniging of de productie van tarragrond, waarbij grond ontstaat met een vergelijkbare aard en 

samenstelling.  

Tarragrond, die uit één proces vrijkomt en waarbij grond uit oogstrestanten wordt gezeefd, kan gezien worden als 

één partij. Wordt daarentegen tarragrond van meerdere productielocaties bij elkaar gebracht dan betreft het 

samenvoegen van meerdere partijen. Daarnaast is het toegestaan om grond die afkomstig is uit meerdere niet-

aaneengesloten ontgravingen als één partij te keuren, mits dat samenvoegen overeenkomstig het Besluit 

activiteiten leefomgeving is uitgevoerd door een daartoe erkende instelling. 

  

In de definitie wordt niets geregeld over het ex-situ voorkomen van een partij (na productie of na ontgraving). Het 

is vanzelfsprekend van belang dat een partij duidelijk herkenbaar is en dus een aaneengesloten depot betreft. Het 

kan echter voorkomen dat het materiaal om praktische of om logistieke redenen in twee of meer depots is 

geplaatst. In hoeverre dit is toegestaan is nader ingevuld in de betreffende normdocumenten die zich richten op 

het keuren van ex-situ partijen. 

Onderdeel B 

De artikelen 1a tot en met artikel 8 van het Besluit bodemkwaliteit zijn ingetrokken met dit besluit. 

Toelichting artikelsgewijs 

De artikelen 1a tot en met artikel 8 van het Besluit bodemkwaliteit zijn ingetrokken met dit besluit. 

 

Het merendeel van de daarin opgenomen bepalingen had betrekking op het toepassen van bouwstoffen, grond 

en baggerspecie. Deze onderdelen van het besluit zijn nu opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving.  

 

Artikel 1a van het Besluit bodemkwaliteit bevatte een omhangbepaling, die niet langer relevant is. 

 

De artikelen 2, 3 en 4 van het Besluit bodemkwaliteit zijn geschrapt omdat zij betrekking hebben op het 

toepassen van bouwstoffen. Die artikelen hoefden in het kader van de Omgevingswet niet terug te keren omdat 

daarin al in algemene zin is geregeld welke bestuursorganen bevoegd gezag zijn. Het aanwijzen van het bevoegd 

gezag voor de algemene regels is geregeld in afdeling 2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Via artikel 

18.2 van de Omgevingswet is bestuursrechtelijke handhaving ook bij dat bevoegd gezag belegd. In dat artikel is 

onder meer bepaald dat als sprake is van een activiteit waarvoor algemene rijksregels zijn gesteld, de 

bestuursrechtelijke handhavingstaak bij het bevoegd gezag voor die algemene rijksregels berust. De nieuwe 

regeling komt inhoudelijk overeen met de regeling die in de artikelen 2, 3 en 4 was getroffen. 

 

De artikelen 5, 6 en 7 van het Besluit bodemkwaliteit bevatten algemene bepalingen die uitgangspunten bevatten 

voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Vergelijkbare bepalingen zijn nu opgenomen in het 

Besluit activiteiten leefomgeving. Een specifieke zorgplicht is nu opgenomen in artikel 2.11 van het Besluit 

activiteiten leefomgeving. 

 

In artikel 8 (oud) was een gedoogplicht opgenomen. Gedoogplichten zijn in hoofdstuk 10 van de Omgevingswet 

geregeld. 

Artikel 8a 

Bij ministeriële regeling worden met betrekking tot bouwstoffen, grond, baggerspecie, de bodem of 

bodemenergiesystemen werkzaamheden aangewezen als bedoeld in artikel 11a.2, tweede lid, van de Wet 

milieubeheer. 

Toelichting artikelsgewijs 

In artikel 8a is geregeld dat bij ministeriële regeling met betrekking tot bouwstoffen (waaronder mijnsteen en 

vermengde mijnsteen), grond, baggerspecie, de bodem of bodemenergiesystemen werkzaamheden worden 

aangewezen als bedoeld in artikel 11a.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer. De werkzaamheden die hier zijn 

opgenomen zijn: 

• het verrichten van berekeningen, metingen of tellingen 

• het nemen of analyseren van monsters of het anderszins verrichten van onderzoek naar de aard of mate 

van verontreinigingen in stoffen, producten, afvalstoffen, afvalwater, lucht, oppervlaktewater, grond, 

organismen of bodem 
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• het beperken, ongedaan maken of anderszins saneren van een verontreiniging in stoffen, producten, 

afvalstoffen, afvalwater, lucht, oppervlaktewater, grond of bodem 

• het beoordelen of inspecteren van stoffen, producten, voorzieningen of installaties 

• het toepassen of geschikt maken voor toepassing, van stoffen, producten of afvalstoffen in een werk of 

het uitvoeren van een werk op of in de bodem 

• het houden van toezicht op of het voorbereiden of begeleiden van (hierboven genoemde) 

werkzaamheden  

• bemiddelen bij, beoordelen van of adviseren of rapporteren over (hierboven genoemde) werkzaamheden 

• het afgeven, wijzigen, schorsen, intrekken of weigeren van certificaten 

• werkzaamheden met betrekking tot een bodemenergiesysteem 

 

In artikelen 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 23 en 24 wordt «erkenning» steeds vervangen door «erkenning 

bodemkwaliteit». 

 

Deze aanpassing is nodig vanwege de wijziging van het begrip erkenning in erkenning bodemkwaliteit. 

 

Artikel 11, vierde lid: 

Een erkenning kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, indien de desbetreffende persoon of instelling of een 

bestuurder van deze persoon of instelling, in de drie jaren voorafgaande aan de aanvraag een overtreding heeft 

begaan van een wettelijk voorschrift dat is gesteld bij of krachtens dit besluit of de Omgevingswet, een krachtens 

dit besluit aangewezen normdocument of artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover de overtreding 

verband houdt met een werkzaamheid. 

Toelichting artikelsgewijs 

De opgenomen wijzigingen van artikel 11, vierde lid, en artikel 23, eerste lid, onder e, houden verband met het 

vervallen van de artikelen 21 en 22 van het Besluit bodemkwaliteit, zodat daar niet meer naar kan worden 

verwezen. Ook hebben enkele redactionele verbeteringen plaatsgevonden omdat de bepalingen eerder 

taalkundig niet goed liepen.  

 

Artikel 11, vierde lid, van het Besluit bodemkwaliteit geeft aan wanneer de aangevraagde erkenning voor een 

werkzaamheid kan worden geweigerd wegens overtreding van wettelijke voorschriften. Artikel 23, eerste lid, geeft 

de gronden voor intrekking van een verleende erkenning. Artikel 23, tweede lid, geeft de gronden voor schorsing 

van de erkenning, onder verwijzing naar enkele gronden die worden genoemd in het eerste lid.  

De artikelen 21 en 22 vervallen. 

Toelichting artikelsgewijs  

In de artikelen 21 (tweede lid) en 22 (tweede lid) waren (bepalingen van) enkele wetten genoemd, die geheel of 

gedeeltelijk zijn opgegaan in de Omgevingswet. In de gewijzigde artikelen 11, vierde lid, en 23, eerste lid, wordt 

nu verwezen naar de Omgevingswet en de krachtens die wet vastgestelde regelgeving, waarvan in het bijzonder 

het Besluit activiteiten leefomgeving van belang is. Met name in dat laatste besluit zijn soortgelijke bepalingen 

opgenomen, die eerder waren opgenomen in de wetten die in de artikelen 21 en 22 waren genoemd.  

 

Artikel 21 van het Besluit bodemkwaliteit beoogde zeker te stellen dat bestuursorganen hun besluiten baseren op 

gegevens die afkomstig zijn van personen en instellingen die overeenkomstig dat besluit zijn erkend. Artikel 22 

beoogde zeker stellen dat die bestuursorganen alleen gegevens krijgen die afkomstig zijn van erkende personen 

of instellingen. Aan beide bepalingen bestaat geen behoefte meer.  

 

Artikel 4:5, eerste lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om 

een aanvraag niet in behandeling te nemen als de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de 

beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van het besluit op de aanvraag. Dit is het geval als de 

gegevens en bescheiden afkomstig zijn van een persoon of instelling die niet beschikt over de erkenning die is 

vereist om de gegevens en bescheiden te mogen verstrekken. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens 

en bescheiden is dan onvoldoende gewaarborgd, zodat de gegevens en bescheiden in het kader van een 

aanvraag niet bruikbaar zijn. De bevoegdheid om de aanvraag buiten behandeling te laten is in artikel 21 als een 

verplichting van het bevoegd gezag geformuleerd. Artikel 21 past minder goed bij het uitgangspunt van de 

Omgevingswet dat overheden vertrouwen in elkaar moeten stellen dat het bevoegd gezag waaraan taken zijn 

gedelegeerd, deze naar behoren zal uitvoeren.  
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Ook aan artikel 22 bestaat geen behoefte meer. Artikel 4:5, eerste lid, onder c, van de Algemene wet 

bestuursrecht kan ook hier voldoende uitkomst bieden om aanvragen die informatie bevatten die niet volgens de 

toepasselijke wettelijke bepalingen is verkregen, buiten behandeling te laten. Weliswaar kan het verstrekken van 

dergelijke informatie na het vervallen van artikel 22 niet meer strafrechtelijk worden gehandhaafd, maar van deze 

mogelijkheid werd in de praktijk niet of nauwelijks gebruik gemaakt. Het heeft meer prioriteit om op te treden 

tegen de persoon of instelling die de gegevens of bescheiden ten onrechte heeft verstrekt. 

 

Artikel 23, eerste lid, onder e: 

1. Onze minister kan een erkenning geheel of gedeeltelijk intrekken: 

e. indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon, bedoeld in artikel 9, tweede lid, een 

overtreding heeft begaan van een wettelijk voorschrift dat is gesteld bij of krachtens dit besluit of de 

Omgevingswet, een krachtens dit besluit aangewezen normdocument of artikel 225 van het Wetboek van 

Strafrecht, voor zover de overtreding verband houdt met een werkzaamheid. 

Toelichting artikelsgewijs 

De opgenomen wijzigingen van artikel 11, vierde lid, en artikel 23, eerste lid, onder e, houden verband met het 

vervallen van de artikelen 21 en 22 van het Besluit bodemkwaliteit, zodat daar niet meer naar kan worden 

verwezen. Ook hebben enkele redactionele verbeteringen plaatsgevonden omdat de bepalingen eerder 

taalkundig niet goed liepen.  

 

Artikel 11, vierde lid, van het Besluit bodemkwaliteit geeft aan wanneer de aangevraagde erkenning voor een 

werkzaamheid kan worden geweigerd wegens overtreding van wettelijke voorschriften. Artikel 23, eerste lid, geeft 

de gronden voor intrekking van een verleende erkenning. Artikel 23, tweede lid, geeft de gronden voor schorsing 

van de erkenning, onder verwijzing naar enkele gronden die worden genoemd in het eerste lid.  

 

Reden voor weigering, intrekking of schorsing kan zijn dat een of meer wettelijke bepalingen zijn overtreden 

waaruit verplichtingen voortvloeien die verband houden of vergelijkbaar zijn met de verplichtingen die gelden voor 

de uitoefening van werkzaamheden waarop de erkenning betrekking heeft. Dat geeft weinig vertrouwen in de 

kundigheid of integriteit van de persoon of instelling die de erkenning heeft aangevraagd of al verkregen heeft en 

kan daarom consequenties hebben voor de erkenning. Dit moet van geval tot geval worden beoordeeld, omdat 

niet elke overtreding zodanig gewicht heeft dat zij consequenties moet hebben voor een erkenning. Daarbij moet 

worden bedacht dat werkzaamheden waarvoor een erkenning is vereist, zonder geldige erkenning niet mogen 

worden uitgevoerd, zodat weigering, intrekking of schorsing van een erkenning zware consequenties heeft. Aan 

de andere kant gaat het hier wel om de kern van Kwalibo. Om de deskundigheid en integriteit van personen en 

instellingen die milieukritische werkzaamheden uitvoeren te verzekeren is het van belang dat zij voldoen aan en 

werken volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen. De wettelijke verplichtingen waar het om gaat, zijn 

genoemd in de artikelen 21 en 22 van het Besluit bodemkwaliteit.  

 

In de artikelen 21 en 22 waren (bepalingen van) enkele wetten genoemd, die geheel of gedeeltelijk zijn opgegaan 

in de Omgevingswet. In de gewijzigde artikelen 11, vierde lid, en 23, eerste lid, wordt nu verwezen naar de 

Omgevingswet en de krachtens die wet vastgestelde regelgeving, waarvan in het bijzonder het Besluit activiteiten 

leefomgeving van belang is. Met name in dat laatste besluit zijn soortgelijke bepalingen opgenomen, die eerder 

waren opgenomen in de wetten die in de artikelen 21 en 22 waren genoemd.  

 

Bovendien is uitdrukkelijk melding gemaakt van de normdocumenten die krachtens het Besluit bodemkwaliteit zijn 

aangewezen in de Regeling bodemkwaliteit. Deze normdocumenten bevatten verplichtingen waaraan degene die 

de erkenning heeft aangevraagd moet voldoen om een erkenning te verkrijgen. Daarnaast is degene die een 

werkzaamheid uitvoert waarvoor in bijlage C bij de regeling een normdocument is aangewezen, verplicht dat 

overeenkomstig het normdocument te doen. Deze normdocumenten zijn vastgesteld door zogenaamde 

schemabeheerders. Zij doen dit niet uit hoofde van het Besluit bodemkwaliteit. Zij hebben namelijk geen 

regelgevende bevoegdheid. De normdocumenten hebben dus niet de status van regelgeving. Wel krijgen de 

normdocumenten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit juridische verbindendheid doordat er in de Regeling 

bodemkwaliteit naar wordt verwezen. Hoewel er nu ook al van wordt uitgegaan dat voor de toepassing van de 

artikelen 11, vierde lid, en 23, eerste lid, ook overtreding van verplichtingen die voortvloeien uit normdocumenten 

een reden kan zijn voor weigering, intrekking of schorsing van een erkenning, lijkt het toch raadzaam om dit 

uitdrukkelijk ook zo te bepalen.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2021-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling1_Artikel9
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Hoofdstuk 2A - Afgifte van milieuverklaringen bodemkwaliteit 
Voor de toepassing van hoofdstuk 2A (nieuw) is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het bevoegd gezag 

voor de bestuursrechtelijke handhaving. Dit hoefde niet te worden geregeld, omdat dit voor besluiten op grond 

van artikel 11a.2 al is geregeld in artikel 18.2a, derde lid, van de Wet milieubeheer. Hoofdstuk 2A (nieuw) is 

gebaseerd op artikel 11a.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer.  

Artikel 25a 
Dit hoofdstuk gaat over de afgifte van milieuverklaringen bodemkwaliteit en het daarvoor te verrichten onderzoek 
voor het uitvoeren van handelingen met bouwstoffen overeenkomstig artikel 25h en het toepassen van 
bouwstoffen, grond of baggerspecie overeenkomstig het Besluit activiteiten leefomgeving.  

Toelichting artikelsgewijs 

In dit artikel is het onderwerp van hoofdstuk 2A (nieuw) aangegeven. Dit is ten opzichte van het eerdere Besluit 

bodemkwaliteit een nieuw hoofdstuk. Hierin zijn alle bepalingen bijeengebracht die eerder in hoofdstuk 3 

(toepassen van bouwstoffen) en hoofdstuk 4 (toepassen van grond en baggerspecie) waren opgenomen, voor 

zover die betrekking hebben op: 

• het afgeven van milieuverklaringen bodemkwaliteit voor het toepassen van bouwstoffen (waaronder 

mijnsteen en vermengde mijnsteen), grond en baggerspecie; 

• het verrichten van onderzoek voor de afgifte van milieuverklaringen ten behoeve van andere 

handelingen met bouwstoffen dan het toepassen, zoals het vervaardigen, invoeren en verhandelen; 

• het verrichten van onderzoek voor de afgifte van milieuverklaringen. 

De bepalingen over het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie die in hoofdstuk 1, 3, en 4 waren 

opgenomen, zijn nu opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving. 

 

De onderverdeling van bepalingen van de voormalige hoofdstukken 1, 3 en 4 die naar het Besluit activiteiten 

leefomgeving zijn verhuisd, respectievelijk nog steeds in het Besluit bodemkwaliteit staan, is bepaald door de 

normaddressaat van die bepalingen. 

 

De bepalingen in het Besluit bodemkwaliteit zijn gericht tot de personen en instellingen die onderzoek verrichten 

en de milieuverklaringen afgeven. De verklaringen hebben betrekking op de kwaliteit van bouwstoffen (waaronder 

ook valt mijnsteen of vermengde mijnsteen), grond en baggerspecie, en op de kwaliteit van de bodem waarop 

grond en baggerspecie worden toegepast (de ontvangende bodem). Daarnaast hebben de verklaringen 

betrekking op de kwaliteit van bouwstoffen met het oog op het vervaardigen, invoeren en verhandelen van 

bouwstoffen (geregeld in hoofdstuk 3A van het Besluit bodemkwaliteit) en ook het toepassen van bouwstoffen 

(geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving). De bouwstoffen moeten daarbij namelijk zijn voorzien van een 

milieuverklaring dat zij aan de daarvoor geldende milieukwaliteitseisen voldoen. 

 

Voor verschillende werkzaamheden moeten de personen en instellingen die deze werkzaamheden verrichten, 

hiervoor zijn gecertificeerd en door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn erkend. Dit is geregeld in 

hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de fysieke 

leefomgeving en zijn daarom niet opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving. De grondslag van deze 

bepalingen is artikel 11a.2 van de Wet milieubeheer. 

 

De bepalingen in het Besluit activiteiten leefomgeving zijn gericht tot degenen die bouwstoffen, grond en 

baggerspecie toepassen. Deze werkzaamheden hebben wel gevolgen voor de fysieke leefomgeving en moeten 

daarom in het kader van de Omgevingswet worden gesteld. 

 

Er is echter wel een sterke relatie tussen de bepalingen die in het Besluit bodemkwaliteit, respectievelijk het 

Besluit activiteiten leefomgeving zijn opgenomen. Degene die bouwstoffen, grond en baggerspecie toepassen 

moeten daarbij beschikken over de nodige milieuverklaringen bodemkwaliteit die zijn afgegeven op grond van het 

Besluit bodemkwaliteit en die betrekking hebben op de kwaliteit van de bouwstoffen (waaronder mijnsteen of 

vermengde mijnsteen), grond, baggerspecie, en ontvangende bodem. De kwaliteit wordt getoetst aan de 

kwaliteitseisen die hiervoor zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit en die betrekking hebben op een groot 

aantal parameters. Deze kwaliteitseisen zijn echter niet alleen van belang voor het onderzoek en de afgifte van 

milieuverklaringen, maar ook voor het toepassen van bouwstoffen (waaronder mijnsteen of vermengde 

mijnsteen), grond en baggerspecie, omdat het volgens het Besluit activiteiten leefomgeving verboden is om 

bouwstoffen (waaronder mijnsteen of vermengde mijnsteen), grond en baggerspecie, toe te passen, die niet aan 
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de kwaliteitseisen voldoen. In het Besluit activiteiten leefomgeving wordt verwezen naar de kwaliteitseisen die in 

het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn gesteld. 

 

Tot slot wordt bij het toepassen uitgegaan van de vereiste milieuverklaring(en) en wordt de kwaliteit van de 

bouwstoffen, grond en baggerspecie niet meer zelfstandig aan de kwaliteitseisen getoetst. Dit is namelijk juist het 

onderwerp van de bepalingen die zijn opgenomen in het nieuwe hoofdstuk 2A van het Besluit bodemkwaliteit. 

Artikel 25b 
1. Een verklaring op grond van een partijkeuring heeft betrekking op de kwaliteit van bouwstoffen, grond of, 

baggerspecie en wordt afgegeven voor een partij.  
2. Een erkende kwaliteitsverklaring heeft betrekking op de kwaliteit van bouwstoffen, grond of baggerspecie, en 

wordt afgegeven voor een partij of een product.  
3. Een fabrikant-eigenverklaring heeft betrekking op de kwaliteit van bouwstoffen of bij ministeriële regeling 

aangewezen typen grond of baggerspecie en wordt afgegeven voor een product.  
4. Een verklaring op grond van een bodemonderzoek heeft betrekking op de kwaliteit van de bodem op een in 

de verklaring aangegeven locatie of op de kwaliteit van grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde 
mijnsteen die uit de bodem op die locatie is of wordt ontgraven.  

5. Een verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart heeft betrekking op de kwaliteit van de bodem op een 
in de verklaring aangegeven locatie op de bodemkwaliteitskaart of op de kwaliteit van grond of baggerspecie, 
die uit de bodem op die locatie is of wordt ontgraven.   

Toelichting artikelsgewijs 

Deze bepaling geeft aan welke vormen een milieuverklaring kan hebben, namelijk een verklaring op grond van 

een partijkeuring (eerste lid), een erkende kwaliteitsverklaring (tweede lid), een fabrikant-eigenverklaring (derde 

lid), een verklaring op grond van een bodemonderzoek (vierde lid) of een verklaring op grond van een 

bodemkwaliteitskaart (vijfde lid). Onder deze laatste vorm valt ook de waterbodemkwaliteitskaart, omdat de 

waterbodem valt onder de definitie van bodem. Telkens is aangegeven welke vorm van de milieuverklaring voor 

bouwstoffen, grond of baggerspecie en bodem gebruikt kan worden. Dit betekent dat in beginsel geen gebruik 

kan worden gemaakt van andere vormen van een milieuverklaring, tenzij het een verklaring betreft die in een 

andere lidstaat van de Europese Unie is afgegeven en gelijke waarborgen biedt. 

 

Onder het oude Besluit bodemkwaliteit was het niet mogelijk gebiedsspecifiek beleid op te stellen voor de 

verspreiding van baggerspecie over het aangrenzend perceel. Daardoor konden gemeenten de 

waterbodemkwaliteitskaart van beheerders niet als bewijsmiddel voor de te verspreiden baggerspecie 

accepteren. In het Besluit activiteiten leefomgeving is door de mogelijkheid van het stellen van maatwerkregels de 

eerdere beperking voor gebiedsspecifiek beleid voor verspreiding van baggerspecie op het aangrenzend perceel 

komen te vervallen. Hierdoor is het nu wel mogelijk de waterbodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel van de 

kwaliteit te gebruiken. De regels voor het gebruik van de waterbodemkwaliteitskaart worden net als in het 

voormalige Besluit bodemkwaliteit in de Regeling bodemkwaliteit opgenomen. 

 

Artikel 25b regelt de hoofdzaken van elk van de onderscheiden vormen van een milieuverklaring, namelijk waarop 

de verklaring betrekking heeft (mogelijkheden: bodem, grond, baggerspecie, en bouwstoffen waarbij de 

bouwstoffen mijnsteen en vermengde mijnsteen apart zijn weergegeven) en waarvoor de verklaring wordt 

afgegeven (mogelijkheden: een partij, product of locatie). 
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Artikel 25b kan schematisch als volgt worden weergegeven: 

 

 
 

Een verklaring op grond van een partijkeuring, een erkende kwaliteitsverklaring en een fabrikant-eigenverklaring 

hebben betrekking op de kwaliteit van een bouwstof (waaronder ook mijnsteen of vermengde mijnsteen), grond of 

baggerspecie. 

 

Een verklaring op grond van een bodemonderzoek en een verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart 

hebben betrekking op de kwaliteit van de bodem en de daaruit ontgraven partijen grond en baggerspecie, die 

dezelfde kwaliteit hebben als de bodem waaruit zij zijn ontgraven. Een verklaring op grond van een 

bodemonderzoek heeft betrekking op de kwaliteit van de bodem en de daaruit ontgraven partijen mijnsteen en 

vermengde mijnsteen, die dezelfde kwaliteit hebben als de bodem waaruit zij zijn ontgraven. 

 

De verdere uitwerking zal plaatsvinden in de Regeling bodemkwaliteit. 

Artikel 25c 
1. Een verklaring op grond van een partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of verklaring op grond van een 

bodemonderzoek wordt afgegeven op grond van een onderzoek dat is verricht door een persoon of instelling 
die beschikt over een erkenning bodemkwaliteit als die voor het uitvoeren van die werkzaamheid op grond 
van artikel 15, eerste lid, is vereist.  

2. Een fabrikant-eigenverklaring wordt afgegeven door de producent op grond van een onderzoek dat voldoet 
aan de bij of krachtens dit besluit gestelde eisen.  

3. Een verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart wordt afgegeven op grond van een onderzoek dat is 
verricht met gebruikmaking van een bodemkwaliteitskaart waarop de feitelijke kwaliteit van de bodem in het 
gebied waarop de kaart betrekking heeft is weergegeven en die voldoet aan de op grond van artikel 25g, 
zesde lid, gestelde eisen.   

Toelichting artikelsgewijs 

Artikel 25c regelt voor elk van de onderscheiden vormen van een milieuverklaring wie een dergelijke verklaring 

mag afgeven. 

 

Eerste lid 

Een erkenning is vereist wanner voor de afgifte van een milieuverklaring enige werkzaamheid moet worden 

verricht waarvoor een erkenning is vereist. Die werkzaamheden worden aangewezen in de Regeling 

bodemkwaliteit. Een erkenning voor de afgifte van een milieuverklaring zelf is niet altijd vereist; het gaat erom dat 

de aangewezen werkzaamheden door ondernemingen met een erkenning zijn verricht. 
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Artikel 25c kan schematisch als volgt worden weergegeven:  

 

 
Uit het schema blijkt dat een verklaring op grond van een partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of verklaring 

op grond van een bodemonderzoek alleen mag worden afgegeven op grond van een onderzoek dat is verricht 

door een onderneming die daartoe beschikt over een erkenning die is verleend door de ministers van 

Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken op grond van hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Tweede lid 

Een fabrikant-eigenverklaring wordt afgegeven door de producent. Hij hoeft hiervoor niet te beschikken over een 

erkenning die is verleend door de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken op grond van 

hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit. Het onderzoek moet echter wel voldoen aan de eisen die daaraan in 

de Regeling bodemkwaliteit zijn gesteld. Ook de producent van de bouwstof, grond of baggerspecie is geen 

normaddressaat van de Omgevingswet, reden waarom ook de regels over deze vorm van milieuverklaring in het 

Besluit bodemkwaliteit zijn blijven staan. Een overzicht van verleende fabrikant-eigenverklaring staat op de 

website www.bodemplus.nl. 

 

Derde lid 

Een verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart kan worden afgegeven door eenieder. Deze persoon hoeft 

dus ook niet op grond van hoofdstuk 2 te zijn erkend. Voor de afgifte moet gebruik worden gemaakt van een 

bodemkwaliteitskaart die is vastgesteld door de gemeenteraad of een waterbodemkwaliteitskaart die is 

vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat of het algemeen bestuur van het waterschap. Op 

deze kaart wordt voor de onderscheiden deelgebieden aangegeven wat de kwaliteit van de bodem is en de grond 

en baggerspecie die daaruit afkomstig is. 

 

De afgifte van een verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart houdt in feite niet meer in dan dat wordt 

verklaard dat de partij grond of baggerspecie waarop ze betrekking heeft, afkomstig is van een gebied dat op de 

kaart is aangegeven en de kwaliteit heeft die voor dat gebied op de kaart is vermeld. In de Regeling 

bodemkwaliteit worden nog enkele eisen gesteld aan de afgifte van de verklaring. Op de bodemkwaliteitskaart 

worden zowel de kwaliteitsklasse als de concentratie waarop de indeling in een kwaliteitsklasse is gebaseerd 

weergegeven. 

 

De verdere uitwerking zal plaatsvinden in de Regeling bodemkwaliteit. 
  

http://www.bodemplus.nl/
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Artikel 25d 
1. Een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de kwaliteit van bouwstoffen, vermeldt of de 

bouwstoffen voldoen aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen die gelden voor verontreinigende stoffen of 
andere parameters.  

2. Een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de kwaliteit van grond, vermeldt ten minste:  
a. de kwaliteitsklasse waarin de grond is ingedeeld met behulp van de kwaliteitseisen die gelden voor de 

volgende kwaliteitsklassen van grond: landbouw/natuur, wonen, industrie, matig verontreinigd en sterk 
verontreinigd;  

b. de kwaliteitsklasse van baggerspecie waarmee de kwaliteit van de grond, overeenkomt, getoetst aan de 
hand van de kwaliteitseisen die gelden voor de volgende kwaliteitsklassen van baggerspecie: algemeen 
toepasbaar, licht verontreinigd, matig verontreinigd en sterk verontreinigd; en 

c. welke concentraties, emissies, gehalten of andere waarden van verontreinigende stoffen die niet 
bepalend zijn voor de indeling in een kwaliteitsklasse, en andere relevante parameters daarin 
aangetroffen zijn.  

3. Een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de kwaliteit van vermeldt ten minste:  
a. de kwaliteitsklasse waarin de baggerspecie is ingedeeld met behulp van de kwaliteitseisen die gelden 

voor de volgende kwaliteitsklassen van baggerspecie: algemeen toepasbaar, licht verontreinigd, matig 
verontreinigd en sterk verontreinigd;  

b. de kwaliteitsklasse van grond waarmee de kwaliteit van de baggerspecie overeenkomt, getoetst aan de 
hand van de kwaliteitseisen die gelden voor de volgende kwaliteitsklassen van grond: landbouw/natuur, 
wonen en industrie, matig verontreinigd en sterk verontreinigd; en 

c. welke concentraties, emissies, gehalten of andere waarden van verontreinigende stoffen die niet 
bepalend zijn voor de indeling in een kwaliteitsklasse, en andere relevante parameters daarin 
aangetroffen zijn. 

4. Een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de kwaliteit van de bodem vermeldt ten minste 
de kwaliteitsklasse waarin de bodem is ingedeeld met behulp van de kwaliteitseisen die gelden voor de 
volgende kwaliteitsklassen van de bodem:  
a. voor de landbodem de volgende kwaliteitsklassen: landbouw/natuur, wonen en industrie; en 
b. voor de waterbodem de volgende kwaliteitsklassen: niet verontreinigd, licht verontreinigd en matig 

verontreinigd.  
5. Een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de kwaliteit van grond of baggerspecie kan 

vermelden of de grond of baggerspecie voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden voor de volgende 
kwaliteiten van grond en baggerspecie:  
a. emissiearme grond of emissiearme baggerspecie;  
b. voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie;  
c. voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie;  
d. voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie;  
e. voor toepassen in een diepe plas geschikte grond;  
f. voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie;  
g. voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond;  
h. voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie; of  
i. tarragrond.  

6. Een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de kwaliteit van mijnsteen of vermengde 
mijnsteen kan vermelden of de mijnsteen of vermengde mijnsteen voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden 
voor de kwaliteit emissiearme mijnsteen of vermengde mijnsteen.  

7. De kwaliteitseisen, bedoeld in dit artikel, zijn de kwaliteitseisen, vastgesteld op grond van artikel 25g, eerste 
lid. 

Toelichting artikelsgewijs 

Deze bepaling geeft in hoofdlijnen de inhoud weer van een milieuverklaring bodemkwaliteit voor bouwstoffen 

(waaronder mijnsteen of vermengde mijnsteen), grond of baggerspecie. 

 

Eerste lid 

De milieuverklaring geeft aan dat de bouwstof waarop zij betrekking heeft, voldoet aan alle kwaliteitseisen die 

voor elke in de Regeling bodemkwaliteit aangegeven parameter zijn opgenomen. Deze kwaliteitseisen hebben, 

op grond van de Verordening bouwproducten (Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de 

Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van 

bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PbEU L 088)), alleen betrekking op de 

milieukwaliteit van een vormgegeven of niet-vormgegeven bouwstof. In het kader van deze verordening zijn tot nu 

toe geen geharmoniseerde meetmethoden vastgesteld. Voor andere kwaliteitseisen is dit veelal wel het geval en 

dan is het niet toegestaan om een overlappende nationale milieuverklaring naast de CE-verklaring te vragen. 
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Als de bouwstof voldoet aan alle kwaliteitseisen voor alle parameters, mag een milieuverklaring worden 

afgegeven. Zo niet, dan moet de aanvraag om een milieuverklaring worden geweigerd. Als de milieuverklaring is 

afgegeven mag de bouwstof worden vervaardigd, ingevoerd, verhandeld of toegepast. 

 

Tweede lid 

Grond kan op verschillende wijzen worden ingedeeld in kwaliteitsklassen. Het volgende schema geeft aan welke 

verschillende kwaliteitsklassen er zijn van de waterbodem, baggerspecie, de landbodem en grond. Daarnaast is 

aangewezen welke bodemfunctieklassen van de landbodem er zijn en hoe deze zich verhouden tot de 

kwaliteitsklassen. 

 

 
 

Uit het schema blijkt dat de klassen voor waterbodem en baggerspecie corresponderen, wat logisch is, omdat 

baggerspecie uit de waterbodem wordt ontgraven. Om dezelfde reden corresponderen ook de kwaliteitsklassen 

van grond en landbodem. 

 

De kwaliteitsklassen van baggerspecie en de waterbodem enerzijds en grond en de landbodem anderzijds 

corresponderen echter niet geheel met elkaar (wat in het schema te zien is doordat de verticale lijnen 

verspringen). De systematiek voor de indeling van de waterbodem in een kwaliteitsklasse is deels op andere 

uitgangspunten gebaseerd dan de indeling van de landbodem in een kwaliteitsklasse. Hierdoor worden er voor 

baggerspecie/de waterbodem maar 4 kwaliteitsklassen onderscheiden, terwijl er voor grond/de landbodem 5 

kwaliteitsklassen bestaan. Voor baggerspecie/de waterbodem worden de kwaliteitsklassen «niet verontreinigd» 

(algemeen toepasbaar), «licht verontreinigd», «matig verontreinigd» en «sterk verontreinigd» onderscheiden, 

terwijl voor grond/de landbodem sprake is van de kwaliteitsklassen «landbouw/natuur», «wonen», «industrie», 

«matig verontreinigd» en «sterk verontreinigd». 

 

Dit verschil tussen grond/landbodem en baggerspecie/waterbodem heeft gevolgen voor de inhoud van de 

milieuverklaringen. Een milieuverklaring voor een partij grond maakt wel duidelijk of de grond mag worden 

toegepast op de landbodem, omdat de kwaliteitsklassen van grond parallel lopen met de kwaliteitsklassen en 

bodemfunctieklassen voor de landbodem. 

 

Een milieuverklaring voor een partij grond die alleen zou vermelden dat de grond is ingedeeld in (bijvoorbeeld) de 

kwaliteitsklasse industrie maakt echter niet duidelijk of die grond op een matig verontreinigde waterbodem mag 

worden toegepast, omdat de grond mogelijk niet voldoet aan de milieukwaliteitseisen voor een matig 

verontreinigde waterbodem, maar door het uitgangspunt van standstill alleen op een matig verontreinigde 

waterbodem mag worden toegepast. De reden dat grond in dat geval de kwaliteit moet hebben die overeenkomt 

met matig verontreinigde baggerspecie, die wel op een matig verontreinigde waterbodem mag worden toegepast, 

is dat de grond niet terugneembaar hoeft te worden toegepast en op den duur deel gaat uitmaken van de 
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waterbodem. Daarom is het niet wenselijk dat alle grond van de kwaliteitsklasse industrie op een matig 

verontreinigde waterbodem mag worden toegepast, omdat dat in strijd zou zijn met het uitgangspunt van stand-

still. In verband hiermee is het wenselijk dat de milieuverklaring voor een partij grond hierover voldoende 

informatie geeft en omgekeerd een milieuverklaring voor een partij baggerspecie ook voldoende informatie geeft 

om te kunnen bepalen of de baggerspecie al dan niet op de landbodem mag worden toegepast. 

 

Grond kan niet worden ingedeeld in een kwaliteitsklasse baggerspecie, omdat die niet op grond betrekking heeft 

maar alleen op baggerspecie. Dit is in het tweede lid tot uitdrukking gebracht in de formulering dat de grond een 

kwaliteit moet hebben die overeenkomt met een bepaalde kwaliteitsklasse baggerspecie. Concreet betekent dit 

dat voor grond van de kwaliteitsklasse industrie in de milieuverklaring moet worden aangegeven of de kwaliteit 

overeenkomt met de kwaliteitsklasse matig verontreinigde baggerspecie, in welk geval de grond wel op een matig 

verontreinigde waterbodem mag worden toegepast, maar niet op de licht verontreinigde waterbodem mag worden 

toegepast. 

 

Het tweede lid geeft aan welke informatie over de kwaliteit van de grond in ieder geval in een milieuverklaring 

moet zijn vermeld. 

 

Derde lid 

Het derde lid is een vergelijkbare bepaling voor baggerspecie als het tweede lid voor grond opgenomen, zodat 

naar de toelichting in het voorgaande lid kan worden verwezen. 

 

Voor het goede begrip kan hier nog worden vermeld dat grond, respectievelijk baggerspecie, het aangrijpingspunt 

van de regelgeving is. Het verschil tussen grond en baggerspecie is de herkomst. Grond komt uit de landbodem 

en baggerspecie uit de waterbodem (als onderdeel van een oppervlaktewaterlichaam). Grond, respectievelijk 

baggerspecie, is het meest geschikte aangrijpingspunt voor regulering van het toepassen daarvan in het kader 

van het Besluit activiteiten leefomgeving. In het Besluit activiteiten leefomgeving is namelijk de activiteit het 

uitgangspunt, en niet het te beschermen (milieu)belang. Vanuit het oogpunt van milieubescherming is echter niet 

zozeer de herkomst relevant, maar de plaats waar grond of baggerspecie wordt toegepast. Op de landbodem 

geldt een ander beschermingsregime dan in oppervlaktewaterlichamen. Dit komt in het schema tot uitdrukking, 

omdat voor de landbodem en voor oppervlaktewaterlichamen een verschillende indeling in kwaliteitsklassen is 

gemaakt. In grote lijnen zijn er twee beschermingsregimes: een regime voor het toepassen van grond en 

baggerspecie op de landbodem en een regime voor het toepassen van grond en baggerspecie in 

oppervlaktewateren. Dit is de reden dat in het tweede en derde lid is aangegeven dat een milieuverklaring voor 

grond of baggerspecie, niet kan volstaan met een indeling van de grond of baggerspecie, in een kwaliteitsklasse 

voor grond, respectievelijk baggerspecie, omdat de milieuverklaring dan alleen aangeeft in hoeverre de grond op 

de landbodem kan worden toegepast, respectievelijk de baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam. De 

milieuverklaring moet echter ook vermelden wat de kwaliteit van de grond is voor het toepassen in een 

oppervlaktewaterlichaam, respectievelijk de kwaliteit van baggerspecie voor het toepassen op de landbodem. 

 

Het derde lid geeft aan welke informatie over de kwaliteit van de baggerspecie in ieder geval in een 

milieuverklaring moet zijn vermeld. 

 

Vierde lid 

Het vierde lid geeft aan welke informatie in een milieuverklaring over de bodem moet staan. Hierin moet de 

kwaliteitsklasse worden vermeld, waarin de landbodem, respectievelijk waterbodem, met behulp van de daarvoor 

geldende kwaliteitseisen is ingedeeld. 

 

Deze informatie is nodig voor het toepassen van grond of baggerspecie, omdat het van de kwaliteit van de bodem 

afhangt of de grond of baggerspecie op de bodem mag worden toegepast. Daarnaast is voor de toepassing van 

grond of baggerspecie van belang, voor zover het de landbodem betreft, in welke bodemfunctieklasse de bodem 

(landbouw/natuur, wonen, industrie) is ingedeeld overeenkomstig artikel 5.85h van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving (of de bodemfunctieklasse landbouw/natuur als de bodem niet in wonen of in industrie is 

ingedeeld). Meestal is dat aangegeven op een kaart. 
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Vijfde lid 

Het vijfde lid geeft aan welke informatie over de kwaliteit van grond of baggerspecie desgewenst in een 

milieuverklaring kan worden vermeld. Deze informatie is nodig met het oog op bijzondere vormen van toepassen, 

waarvoor specifieke kwaliteitseisen gelden, vooral het grootschalig toepassen, het gelijkmatig toepassen 

(verspreiden; alleen baggerspecie), het toepassen in een afdeklaag in een diepe plas, het toepassen in een diepe 

plas en het toepassen van tarragrond. Deze informatie hoeft dus niet standaard in de milieuverklaring te worden 

vermeld. In geval van een bijzondere toepassing waarvoor specifieke kwaliteitseisen gelden, moet echter wel 

altijd uit de milieuverklaring blijken dat de grond of baggerspecie aan die eisen voldoet. De initiatiefnemer moet 

daar dus zelf goed op letten en zo nodig opdracht geven de kwaliteit van de grond of baggerspecie die hij wil 

toepassen, aanvullend te laten onderzoeken, als de milieuverklaring nog niet de vereiste informatie bevat. 

 

In deze gevallen is er geen sprake van een indeling in kwaliteitsklassen. Grond of baggerspecie heeft wel, of niet, 

de vereiste kwaliteit om te worden gekwalificeerd als «geschikt voor de specifieke vorm van toepassen». Alleen 

bij grootschalig toepassen is sprake van «emissiearme grond» of «emissiearme baggerspecie», omdat 

emissiearme grond of baggerspecie om grootschalig te mogen worden toegepast ook moet voldoen aan 

kwaliteitseisen voor de landbodem of waterbodem (zie de toelichting op artikel 4.1273 van het Besluit activiteiten 

leefomgeving). Het begrip voor grootschalig toepassen geschikte grond of baggerspecie zou dan tot verwarring 

aanleiding kunnen geven, omdat dit begrip suggereert dat grond die aan de kwaliteitseisen voor de emissies van 

verontreinigende stoffen voldoet grootschalig mag worden toegepast, wat dus niet het geval hoeft te zijn. 

 

Wat betreft de kwaliteit «voor verspreiden geschikte baggerspecie» zal in de Regeling bodemkwaliteit, waarin de 

kwaliteitseisen voor de relevante parameters zijn opgenomen, onderscheid worden gemaakt tussen «voor 

verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie», «voor verspreiden in een zoet oppervlaktewaterlichaam 

geschikte baggerspecie» en «voor verspreiden in een zout oppervlaktewaterlichaam geschikte baggerspecie». 

 

Als een initiatiefnemer voornemens is om grond of baggerspecie specifiek toe te passen moet hij over een 

milieuverklaring beschikken die de informatie geeft of de grond of baggerspecie de kwaliteit heeft om op de 

voorgenomen wijze te mogen worden toegepast. Zo nodig moet hij opdracht geven om de kwaliteit van de grond 

of baggerspecie te laten onderzoeken en als de grond of baggerspecie aan de toepasselijke kwaliteitseisen 

voldoet, de benodigde milieuverklaring af te geven. Voor het «normaal» toepassen van grond of baggerspecie 

kan worden volstaan met een milieuverklaring die de in het tweede of derde lid bedoelde informatie bevat en een 

milieuverklaring die informatie geeft over de ontvangende landbodem of waterbodem. Omdat er extra kosten aan 

verbonden zijn om de in het vijfde lid bedoelde bijzondere toepassingsmogelijkheden en bijbehorende 

kwaliteitseisen te onderzoeken, is het niet verplicht gesteld dat een milieuverklaring voor een partij grond of 

baggerspecie die informatie bevat. 

 

Zesde lid 

Het zesde lid regelt een andere bijzondere vorm van toepassen, waarvoor specifieke kwaliteitseisen gelden, 

namelijk het toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen. Ook hiervoor geldt, dat deze informatie niet 

standaard in de milieuverklaring hoeft te worden vermeld. Zie hiervoor de toelichting bij het vijfde lid. 

 

Zevende lid 

De kwaliteitseisen, bedoeld in dit artikel, zijn de kwaliteitseisen, vastgesteld op grond van artikel 25g, eerste lid.  

Artikel 25e 
1. Een milieuverklaring bodemkwaliteit bevat voor elke relevante kwaliteitseis de gegevens waarop de 

verklaring is gebaseerd of een verwijzing naar een rapport waarin deze gegevens zijn opgenomen.  
2. Een milieuverklaring bodemkwaliteit vermeldt:  

a. welk type milieuverklaring bodemkwaliteit het betreft;  
b. de naam van degene die de verklaring heeft afgegeven;  
c. de herkomst van de bouwstoffen, grond of baggerspecie waarop de verklaring betrekking heeft; en  
d. de hoeveelheid bouwstoffen, grond of baggerspecie waarop de verklaring betrekking heeft, uitgedrukt in 

ton.  

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

In dit artikel is bepaald dat een milieuverklaring bodemkwaliteit voor elke relevante kwaliteitseis de gegevens 

moet bevatten, waarop zij is gebaseerd. Dit zijn bijvoorbeeld de meetgegevens van de stoffen die in het 

laboratorium zijn onderzocht. Ook stoffen die niet genormeerd zijn dienen in de milieuverklaring te worden 
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vermeld. Het is ook mogelijk dat naar een bestaand rapport wordt verwezen, waarin deze gegevens al zijn 

opgenomen. 

 

Tweede lid 

De milieuverklaring vermeldt altijd een aantal cruciale aspecten. Namelijk welk type milieuverklaring 

bodemkwaliteit het betreft, de naam van degene die de verklaring heeft afgegeven, de herkomst van de 

bouwstoffen, grond of baggerspecie waarop de verklaring betrekking heeft en de hoeveelheid bouwstoffen, grond 

of baggerspecie waarop de verklaring betrekking heeft, uitgedrukt in ton.  

Artikel 25f 
1. Als er op grond van de activiteiten die op de locatie van het ontgraven hebben plaatsgevonden, de 

ontstaansgeschiedenis van een partij of anderszins aanleiding bestaat om te veronderstellen dat in grond, 
baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen stoffen of andere parameters aanwezig zijn waardoor dat 
materiaal niet geschikt is om op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam te worden toegepast, 
wordt daarnaar het nodige onderzoek verricht voordat met betrekking tot het materiaal een milieuverklaring 
bodemkwaliteit wordt afgegeven.  

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als er aanleiding bestaat om te veronderstellen dat in 
grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen bodemvreemd materiaal voorkomt dat daarin al 
voor het ontgraven of bewerken aanwezig was.  

3. Als uit een onderzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid blijkt dat de aanwezigheid van verontreinigende 
stoffen, andere relevante parameters of bodemvreemd materiaal grond, baggerspecie, mijnsteen of 
vermengde mijnsteen ongeschikt kan maken voor het toepassen op of in de bodem of in een 
oppervlaktewaterlichaam, wordt de aanwezigheid van de stoffen, andere relevante parameters of 
bodemvreemd materiaal in de milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de kwaliteit van de 
grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen aangegeven, waarbij bovendien de concentraties, 
emissies, gehalten of andere waarden van de verontreinigende stoffen of andere parameters en het 
gewichtspercentage van het bodemvreemde materiaal worden vermeld. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste en tweede lid 

Dit artikel zorgt ervoor dat, als er op basis van voorinformatie aanwijzingen zijn dat er stoffen kunnen voorkomen 

die niet genormeerd zijn (bijvoorbeeld vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen in een boomgaard) of dat er 

bodemvreemd materiaal in de te ontgraven partij voorkomt, er vooronderzoek wordt uitgevoerd voordat er een 

milieuverklaring wordt afgegeven. Als uit het vooronderzoek blijkt dat de stoffen ook daadwerkelijk voorkomen, 

moet er melding van worden gemaakt in de milieuverklaring. 

 

Derde lid 

Als uit het vooronderzoek blijkt dat er bodemvreemd materiaal voorkomt in de partij grond of baggerspecie, 

waardoor de toepassing niet is toegestaan, moet ook daarvan melding worden gemaakt in de milieuverklaring.  
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Artikel 25g 
1. Bij ministeriële regeling worden de kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 25d, vastgesteld. 
2. Kwaliteitseisen kunnen betrekking hebben op verontreinigende stoffen of andere relevante parameters en 

kunnen de vorm hebben van emissiewaarden, concentratiewaarden, gehalten of andere waarden. 
3. Kwaliteitseisen kunnen strekken ter begrenzing van een kwaliteitsklasse waarin grond, baggerspecie, 

mijnsteen, vermengde mijnsteen of de bodem worden ingedeeld, of ter bepaling van de kwaliteit van 
bouwstoffen, grond of baggerspecie, bedoeld in artikel 25d, tweede lid, onder c, of derde lid, onder c, of een 
kwaliteit grond of baggerspecie als vermeld in artikel 25d, vijfde lid. 

4. De kwaliteitsklassen waarin grond, baggerspecie, mijnsteen en vermengde mijnsteen worden ingedeeld ten 
behoeve van het toepassen daarvan op of in de landbodem, komen naar benaming en begrenzing overeen 
met de kwaliteitsklassen en bodemfunctieklassen waarin de ontvangende landbodem is ingedeeld. 

5. De kwaliteitsklassen waarin grond, baggerspecie, mijnsteen en vermengde mijnsteen worden ingedeeld ten 
behoeve van het toepassen daarvan in een oppervlaktewaterlichaam, komen naar benaming en begrenzing 
overeen met de kwaliteitsklassen waarin de ontvangende waterbodem is ingedeeld. 

6. Bij ministeriële regeling worden eisen gesteld waaraan een bodemkwaliteitskaart als bedoeld in artikel 28, 
derde lid, moet voldoen om als grondslag voor de afgifte van een verklaring op grond van een 
bodemkwaliteitskaart te kunnen worden gebruikt. 

7. Bij ministeriële regeling kunnen gevallen worden aangewezen waarin in afwijking van artikel 25d, tweede of 
derde lid, daarbij aangegeven informatie voor een partij grond of baggerspecie niet in een milieuverklaring 
bodemkwaliteit hoeft te worden vermeld. 

8. Bij ministeriële regeling kunnen gevallen worden aangewezen waarin bij de afgifte van een milieuverklaring 
bodemkwaliteit aan de afnemer van een partij van een bouwstof of een partij grond of baggerspecie een 
afleverbon moet worden verstrekt. 

9. Bij ministeriële regeling kunnen voor de goede uitvoering van dit hoofdstuk regels worden gesteld over: 
a. de vaststelling wanneer materiaal als bouwstof, grond of baggerspecie wordt aangemerkt; 
b. de vaststelling wanneer sprake is van vormgegeven bouwstoffen; 
c. de vaststelling wanneer bouwstoffen, grond of baggerspecie de daarbij aangegeven eigenschappen of 

samenstelling bezitten; 
d. de vaststelling van de concentraties van daarbij aangegeven verontreinigende stoffen in bouwstoffen, 

grond of baggerspecie of de bodem; 
e. de vaststelling van de gehalten of andere waarden van andere relevante parameters dan 

verontreinigende stoffen in bouwstoffen, grond of baggerspecie; 
f. de vaststelling van de emissies van daarbij aangegeven verontreinigende stoffen uit bouwstoffen, grond 

of baggerspecie; 
g. het onderzoek, bedoeld in artikel 28, derde lid; 
h. de splitsing en samenvoeging van partijen bouwstoffen, grond of baggerspecie; 
i. de indeling van grond, baggerspecie, mijnsteen en vermengde mijnsteen of de bodem in een 

kwaliteitsklasse; 
j. de vaststelling of de kwaliteit van bouwstoffen, grond of baggerspecie of de bodem voldoet aan de bij of 

krachtens dit besluit gestelde kwaliteitseisen; 
k. het onderzoek voor de afgifte van een milieuverklaring bodemkwaliteit, waaronder de monsterneming, 

de behandeling en analyse van monsters en de rapportage over de resultaten van het onderzoek; 
l. de vaststelling of in de bouwstoffen, grond of baggerspecie stoffen of andere parameters aanwezig zijn 

waardoor dat materiaal niet geschikt is om op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam te 
worden toegepast, waarbij onderscheid naar de wijze van toepassing kan worden gemaakt; 

m. de afgifte van milieuverklaringen bodemkwaliteit; 
n. het vooronderzoek voor de afgifte van milieuverklaringen bodemkwaliteit; 
o. het toelatingsonderzoek voor en de kwaliteitsbewaking bij de vervaardiging van bouwstoffen, grond of 

baggerspecie met het oog op het afgeven van milieuverklaringen bodemkwaliteit; 
p. de afgifte en het gebruik van milieuverklaringen bodemkwaliteit; 
q. de vaststelling wanneer een hoeveelheid bouwstoffen, grond of baggerspecie na splitsing of 

samenvoeging van partijen als verschillende partijen wordt aangemerkt; 
r. de inhoud en vormgeving van milieuverklaringen bodemkwaliteit; en 

s. de inhoud en vormgeving van afleverbonnen. 

Toelichting artikelsgewijs 

In dit artikel worden alle onderwerpen opgesomd, waarover bij ministeriële regeling (van de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat) regels kunnen worden gesteld. Eerder kwamen dergelijke bepalingen verspreid over 

het Besluit bodemkwaliteit voor. Al deze specifieke bepalingen zijn nu allemaal bij elkaar gezet in één bepaling, 

wat een overzichtelijker beeld geeft van alle onderwerpen. Bij de omschrijving van de onderwerpen is ook 

rekening gehouden met de bepaling die eerder in de Regeling bodemkwaliteit voorkwamen. Het betreft allemaal 

uitvoeringstechnische, in beginsel beleidsarme, onderwerpen en dus ook bepalingen. 
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De regels zullen worden opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. In verband met de wijzigingen in het Besluit 

bodemkwaliteit en de overheveling van onderwerpen naar het Besluit activiteiten leefomgeving, zal die regeling 

worden aangepast.  
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Artikel 55, eerste lid (nieuw, Verzamelbesluit Omgevingswet 2022) (vaststelling bodemfunctieklassenkaart door 

raad i.p.v. door college van burgemeester en wethouders):  

1. De gemeenteraad legt ten behoeve van het toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, niet 

zijnde de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, van het gebied binnen de gemeente op een kaart de 

bodemfunctieklassen, zijnde industrie of wonen, vast. 

Toelichting artikelsgewijs (uit Verzamelbesluit Omgevingswet 2022) 
Artikel 55 van het Besluit bodemkwaliteit gaat over kaarten waarop de landbodem van de gemeente ten behoeve 

van het toepassen van grond of baggerspecie in bodemfunctieklassen wordt ingedeeld (hierna: de 

bodemfunctieklassenkaart). In artikel 22.1 van de Omgevingswet is overgangsrecht opgenomen voor de kaarten, 

bedoeld in artikel 3.5, tweede lid, van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Blijkens artikel 3.5, tweede lid, 

gaat het om kaarten die zijn vastgesteld met toepassing van artikel 12a, vijfde lid, van de Wet 

bodembescherming. Tot deze kaarten behoren onder meer de bodemfunctieklassenkaarten. Volgens artikel 12a, 

vijfde lid, worden de kaarten vastgesteld door het bestuursorgaan dat is aangewezen op grond van artikel 12a, 

tweede lid, van de Wet bodembescherming. Op grond van artikel 12a, tweede lid, is in artikel 44, eerste lid, van 

het Besluit bodemkwaliteit, de gemeenteraad als bestuursorgaan aangewezen. Dat houdt in dat de 

gemeenteraad, die als bestuursorgaan op grond van artikel 12a, tweede lid, is aangewezen, ook de kaarten 

bedoeld in artikel 12a, vijfde lid, zou moeten vaststellen. In artikel 55, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit is 

echter bepaald dat bodemfunctiekaarten worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 

Dit is dus niet in overeenstemming met artikel 12a, vijfde lid, van de Wet bodembescherming. Het onderhavige 

artikel herstelt deze omissie. Hierin is nu overeenkomstig artikel 12a, vijfde lid, juncto tweede lid, van de Wet 

bodembescherming, juncto artikel 44, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit bepaald dat een 

bodemfunctieklassenkaart moet worden vastgesteld door de gemeenteraad in plaats van het college van 

burgemeester en wethouders. In onderdeel J van dit artikel is overgangsrecht opgenomen waarmee 

bodemfunctieklassenkaarten die ten waren vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, 

worden aangemerkt als kaarten die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Na de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet voorziet artikel 22.1 van die wet erin dat de bodemfunctieklassenkaarten onderdeel worden van 

het tijdelijk deel van het omgevingsplan. 

Voor een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit geldt normaal gesproken het vereiste van voorpublicatie in de 

Staatscourant waarbij een ieder gelegenheid tot het indienen van een zienswijze wordt geboden, en voor- en 

nahang bij de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. In dit geval is dat echter niet nodig. Dit volgt allereerst uit 

artikel 4.1, eerste lid, van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet, waarin op de voorbereiding van een 

algemene maatregel van bestuur in verband met de invoering van die wet de artikelen 23.4 en 23.5 van de 

Omgevingswet van overeenkomstige toepassing zijn verklaard. In artikel 23.5, derde lid, van de Omgevingswet is 

bepaald dat het vereiste van voorhang niet geldt als een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 

wijzigingen van ondergeschikte betekenis bevat die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de 

fysieke leefomgeving. In artikel 4.1, tweede lid, van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet is voorts bepaald 

dat de artikelen 23.4 en 23.5 van de Omgevingswet in de plaats treden van de wettelijke voorschriften, over onder 

meer de voor- en nahang. Eenzelfde regeling geldt volgens artikel 5.2 van de Invoeringswet Omgevingswet voor 

de voorbereiding van een algemene maatregel van bestuur in verband met de invoering van de Omgevingswet. 

Niet alleen het vereiste van voorhang geldt niet, maar evenmin het vereiste van voorpublicatie (Kamerstukken II 

2018/19, 34 846, nr. 7, p. 4). De onderhavige wijziging heeft geen nadelige gevolgen voor de fysieke 

leefomgeving. Het gaat om een wijziging die bedoeld is om te voorkomen dat bij de invoering van de 

Aanvullingswet bodem Omgevingswet bodemfunctiekaarten die door burgemeester en wethouders zijn 

vastgesteld niet langer meer gelden omdat ten eerste het overgangsrecht in artikel 22.1 van de Omgevingswet 

alleen voorziet in overgangsrecht voor door de gemeenteraad vastgestelde bodemfunctiekaarten, zoals in het 

voorgaande is toegelicht, en ten tweede de bodemfunctiekaarten volgens artikel 5.89p van het Bkl door de 

gemeenteraad moeten zijn vastgesteld. Met deze verbetering in het Besluit bodemkwaliteit wordt ervoor gezorgd 

dat dit goed aansluit op de Omgevingswet. 

Artikel 80 (nieuw, Verzamelbesluit Omgevingswet 2022) 

Een kaart van de bodemfunctieklassen van het gebied binnen een gemeente die is vastgesteld op grond van 

artikel 55, eerste lid, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van artikel XII, onderdeel 1, van het 

Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 (noot: vastgesteld door college van burgemeester en wethouders), geldt als 

een bodemfunctieklassenkaart op grond van artikel 55, eerste lid, zoals dat luidt na de inwerkingtreding van 

artikel XII, onderdeel 1, van het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 (noot: vastgesteld door de raad). 
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Toelichting artikelsgewijs (uit Verzamelbesluit Omgevingswet 2022) 
Dit artikel bevat overgangsrecht voor bodemfunctieklassenkaarten die op grond van artikel 55, eerste lid, van het 

Besluit bodemkwaliteit waren vastgesteld door burgemeester en wethouders in plaats van de gemeenteraad. 

Verwezen wordt naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel XI, onderdeel I, van dit besluit. Deze kaarten moeten 

na inwerkingtreding van artikel XI, onderdeel I, van dit besluit worden aangemerkt als 

bodemfunctieklassenkaarten die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Het is dus niet nodig dat de 

gemeenteraad bodemfunctieklassenkaarten die door burgemeester en wethouders waren vastgesteld, opnieuw 

vaststelt. Op grond van artikel 22.1 van de Omgevingswet worden de bodemfunctieklassenkaarten na de 

inwerkingtreding van die wet vervolgens opgenomen in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. 

Omgevingsbesluit 

Artikel 13.1, onder b, sub 5 (toedeling aanvullende handhavingstaak toepassen bouwstof, grond of 

baggerspecie aan Minister van I&W i.p.v. college B&W) 

Artikel 13.1 De bestuursrechtelijke handhavingstaak, bedoeld in artikel 18.1 van de wet, berust in de volgende 

gevallen bij:  

b. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat: 

5°.bij een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.48m, 3.48o of 3.48r van het Besluit activiteiten 

leefomgeving, voor zover het gaat om het in opdracht op of in de landbodem toepassen van bouwstoffen, grond 

of baggerspecie. 

Toelichting artikelsgewijs 

Artikel 13.1 van het Omgevingsbesluit regelt de toedeling van de bestuursrechtelijke handhavingstaak aan een 

ander bestuursorgaan dan het bestuursorgaan dat op grond van artikel 18.2, eerste tot en met vijfde lid, van de 

Omgevingswet is aangewezen als het handhavingsbevoegd gezag. Bij deze toedeling worden de grenzen van 

artikel 2.3 van de Omgevingswet in acht genomen, zoals bepaald in artikel 18.2, zesde lid, van de Omgevingswet 

 

Het nieuwe onderdeel heeft betrekking op de bestuursrechtelijke handhavingstaak voor de regels uit de 

hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Bal die van toepassing zijn op het verrichten van de in de artikelen 3.48m, 

3.48o en 3.48r van dat besluit aangewezen milieubelastende activiteiten. Het onderdeel maakt dat voor zover het 

bij die activiteiten gaat om het in opdracht op of in de landbodem toepassen van bouwstoffen (waaronder ook 

mijnsteen of vermengde mijnsteen), grond of baggerspecie, de bestuursrechtelijke handhavingstaak voor de 

hiervoor genoemde regels niet op grond van artikel 18.2, eerste lid, van de Omgevingswet berust bij het college 

van burgemeester en wethouders, maar bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

 

Dit is een voortzetting van de handhavingsbevoegdheid die door de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt 

uitgevoerd op het in opdracht toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Hierbij moet vooral worden 

gedacht aan (onder)aannemers. Deze handhavingstaak is exclusief toegekend aan de landelijke inspectie en niet 

aan individuele gemeenten, omdat aannemers veelal landelijk opereren. Op deze wijze kan invulling worden 

gegeven aan doelmatig ketentoezicht. Het toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport draagt bij aan 

het ketentoezicht op landelijk niveau. Bovendien moet de opdrachtnemer die de werkzaamheden in opdracht 

uitvoert voor aangewezen werkzaamheden beschikken over een erkenning bodemkwaliteit (ook wel Kwalibo 

genoemd). De Inspectie Leefomgeving en Transport is ook belast met het toezicht op het naleven van deze 

erkenningsregeling. Het overtreden van de voorschriften in het Besluit activiteiten leefomgeving kan daar ook 

gevolgen voor hebben. Door de bundeling van bevoegdheden kan de Inspectie Leefomgeving en Transport op 

adequate wijze landelijk handhaven. 
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BIJLAGE V BIJ DE ARTIKELEN 11.6, 11.7 EN 11.8 VAN DIT BESLUIT (AANWIJZING PROJECTEN EN DE 

DAARVOOR BENODIGDE BESLUITEN WAARVOOR EEN MER-(BEOORDELINGS)PLICHT GELDT) 

 

nr. Projecten Gevallen waarin de 

mer-plicht geldt 

(artikel 16.43, eerste 

lid, aanhef en onder a, 

van de wet) 

Gevallen waarin de mer-

beoordelingsplicht geldt (artikel 

16.43, eerste lid, aanhef en 

onder b, van de wet) 

Besluiten als bedoeld in 

artikel 11.6, derde lid, onder 

c, van dit besluit 

K. Waterbeheer    

K10 Opvullen van 

een diepe plas 

Niet van toepassing Opvulling met een of meer 

partijen 

De omgevingsvergunning 

voor een wateractiviteit 

Toelichting artikelsgewijs 

In bijlage V bij het Omgevingsbesluit zijn de mer-plichtige en mer-beoordelingsplichtige projecten benoemd. Het 

opvullen van een diepe plas voor het bevorderen van de natuurwaarde of recreatieve waarde van de diepe plas, 

het ontwikkelen tot landbodem voor het verwezenlijken van bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, 

landbouwgronden, natuurgronden of recreatieterreinen of het stabiliseren van wanden, waarvoor in artikel 3.48p 

van het Besluit activiteiten leefomgeving een vergunningplicht voor de lozingsactiviteit is opgenomen, is 

toegevoegd aan deze bijlage. 

 

Bij een mer-beoordeling bepaalt het bevoegd gezag of er aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden. In dat 

geval moet een milieueffectrapport worden gemaakt voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. De 

mer-beoordeling heeft een zelfstandig milieu-beoordelingskader, dat volgt uit de mer-richtlijn. Bij de mer-

beoordeling is het ook mogelijk voorschriften aan de vergunning te verbinden als hiermee aanzienlijke 

milieueffecten kunnen worden vermeden. Dit geldt ook voor milieueffecten die buiten het normale 

beoordelingskader van de betreffende vergunning vallen, zie artikel 16.53, eerste lid, van de wet. 

 

Als het resultaat van de mer-beoordeling is dat een milieueffectrapport nodig is, weigert het bevoegd gezag de 

vergunning, en zal de initiatiefnemer eerst een milieueffectrapport op moeten stellen, voordat dezelfde vergunning 

opnieuw kan worden aangevraagd. Voor een omgevingsvergunning waarvoor een milieueffectrapport moet 

worden gemaakt, is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing op de voorbereiding van het besluit. Als het resultaat 

van de mer-beoordeling is dat een milieueffectrapport niet nodig is, verleent het bevoegd gezag de vergunning, 

en neemt het het resultaat van de beoordeling of sprake is van aanzienlijke milieueffecten met de bijbehorende 

motivering op in het besluit. Belanghebbenden die het hiermee oneens zijn kunnen in beroep gaan tegen de 

vergunning. 

 

In paragraaf 11.3 van het algemeen deel van de toelichting bij het Aanvullingsbesluit bodem is nader op de mer-

beoordeling bij het toepassen van grond en baggerspecie in diepe plassen ingegaan. 


