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1/8  100%-versie op basis van Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (Staatsblad, 25 februari 2021) 

 laatst bijgewerkt 29 juni 2022 

Juridisch frame Voorafgaand bodemonderzoek 

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 

Besluit kwaliteit leefomgeving   

    

Omgevingsverordening   

    

2. Zijn er bruidsschatregels meegegeven voor het omgevingsplan?   

   Behouden Aanpassen Schrappen 

Invoeringsbesluit (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   

§ 5.2.2 Voorafgaand bodemonderzoek 

Art. 5.7a (vooronderzoek bodem)  Maatwerkregels mogelijk, maar via het artikel bij de 

activiteit zelf, waarbij naar deze paragraaf wordt verwezen 

Mogelijkheid om op basis van beschikbare (historische) informatie voor gebieden aan te geven of 

bodemonderzoek wel/niet nodig is ter vermindering van onderzoeks- en administratieve lasten. 

Er kan ook juist meer of ander bodemonderzoek worden verlangd. Een gemeente kan bijvoorbeeld 

een eigen norm of protocol hebben opgesteld voor het verrichten van bodemonderzoek. Ga 

terughoudend om met het afwijken van verwijzen naar NEN-normen. 

Aanknopingspunt voor het maatwerk is het artikel bij de activiteit in H4 Bal, waarin naar paragraaf 

5.2.2 wordt verwezen. Zie bijvoorbeeld de artikelen 4.1221 (graven < I), 4.1229 (graven > I) en 

4.1239 (saneren) Bal.  

Art. 5.7b (verkennend bodemonderzoek)  Maatwerkregels mogelijk, maar via het artikel bij de 

activiteit zelf, waarbij naar deze paragraaf wordt verwezen 

 

Idem als hierboven 

Art. 5.7c (verkennend bodemonderzoek 

asbest) 

 Maatwerkregels mogelijk, maar via het artikel bij de 

activiteit zelf, waarbij naar deze paragraaf wordt verwezen 

 

 

Idem als hierboven 

Art. 5.7d (nader bodemonderzoek)  Maatwerkregels mogelijk, maar via het artikel bij de 

activiteit zelf, waarbij naar deze paragraaf wordt verwezen 

 

Idem als hierboven 

Art. 5.7e (nader bodemonderzoek asbest)  Maatwerkregels mogelijk, maar via de regel bij de activiteit 

zelf, waarbij naar deze paragraaf wordt verwezen 

 

Idem als hierboven 

Art.l 5.7f (water: lozing bij voorafgaand 

bodemonderzoek) 

 (Maatwerkvoorschrift toegestaan) 

 

(Andere lozingsroute dan vuilwaterriool toestaan via maatwerkvoorschrift) 

Omgevingsverordening 
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Besluit activiteiten leefomgeving 

§ 5.2.2 Voorafgaand bodemonderzoek 

Toelichting artikelsgewijs 

Deze paragraaf bevat bepalingen over het verrichten van voorafgaand bodemonderzoek. Het gaat om het 

vooronderzoek bodem, het verkennend bodemonderzoek, het verkennend bodemonderzoek asbest, nader 

bodemonderzoek en het nader bodemonderzoek asbest. Een voorafgaand bodemonderzoek is verplicht als in 

hoofdstuk 4 een bepaling met die strekking is opgenomen. Zie voor meer toelichting op deze onderzoeken en de 

samenhang ook paragraaf 5.3 (informatie over bodemkwaliteiten) van het algemeen deel van de toelichting. 

 

Deze onderzoeken vallen doordat ze in het Besluit activiteiten leefomgeving zijn opgenomen en toegepast moeten 

worden bij de aangewezen milieubelastende activiteiten ook onder de specifieke zorgplicht van het Besluit 

activiteiten leefomgeving. Voor deze onderzoeken zijn geen andere eisen opgenomen dan dat ze voldoen aan de in 

de artikelen genoemde NEN-normen en dat het veldwerk en uitvoering van chemische analyses moeten worden 

uitgevoerd volgens de in de artikelen aangewezen Beoordelingsrichtlijnen en protocollen en door daarvoor 

erkende ondernemingen. Ook zijn lozingsroutes voor afvalwater dat vrijkomt bij bodemonderzoek opgenomen. 

Artikel 5.7a (vooronderzoek bodem) 

1. Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 of 4 wordt een vooronderzoek bodem 

verricht om de kwaliteit van de bodem vast te stellen. 

2. Het vooronderzoek bodem voldoet aan NEN 5725. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

Voordat een activiteit wordt uitgevoerd in de bodem, dient eerst te worden onderzocht of de locatie verdacht is op 

het voorkomen van een bodemverontreiniging en bodemonderzoek nodig is. Hiertoe wordt een zogenoemd 

vooronderzoek bodem verricht. 

 

Tweede lid 

Dit vooronderzoek wordt verricht in overeenstemming met NEN 5725. Aangesloten kan worden bij de verschillende 

onderzoeksaanleidingen die omschreven zijn in NEN 5725. 

 

Doel van het vooronderzoek bodem is om na te gaan of sprake is van een verdachte locatie wat betreft het 

voorkomen van een (puntbron) bodemverontreiniging waarbij de kans aanwezig is dat de bodemkwaliteit 

afwijkend is van de locatiegebonden kwaliteit (zoals uit een bodemkwaliteitskaart blijkt) en er sprake is van een 

bodemverontreiniging. 

 

Het vooronderzoek bestaat uit het raadplegen van (digitale) informatiebronnen over de locatie waar de activiteit 

wordt verricht. Het vooronderzoek hoeft niet te worden uitgevoerd door een onderneming met een erkenning. 

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek bodem wordt duidelijk welke vervolgonderzoeken noodzakelijk 

zijn, bijvoorbeeld het verrichten van een verkennend bodemonderzoek of het verrichten van een verkennend 

onderzoek asbest. 

 

Als een al eerder uitgevoerd verkennend bodemonderzoek beschikbaar is, wordt in het vooronderzoek bodem 

gemotiveerd in hoeverre het eerder uitgevoerde onderzoek voldoende actueel en representatief is. 

 

Overigens is het verrichten van een vooronderzoek bodem ook omwille van arbeidsomstandigheden (verplichting 

vanuit de arbo-wetgeving) van belang. In de CROW-publicatie 400 is aangegeven dat uit het vooronderzoek bodem 

de noodzaak voor vervolgonderzoek zal kunnen blijken, om vast te kunnen stellen of maatregelen of voorzieningen 

nodig zijn om veilig te kunnen werken. 

Artikel 5.7b (verkennend bodemonderzoek) 

1. Als uit het vooronderzoek bodem blijkt dat er een verdenking bestaat van de aanwezigheid van een 

verontreiniging van de bodem wordt een verkennend bodemonderzoek verricht. 
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2. Een verkennend bodemonderzoek voldoet aan NEN 5740. 

3. Het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 

2000 of een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. 

4. De laboratoriumanalyse wordt verricht door een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning 

bodemkwaliteit voor AS 3000. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

Als de noodzaak daartoe blijkt uit het vooronderzoek bodem, namelijk dat er een verdenking bestaat van de 

aanwezigheid van een verontreiniging van de bodem, wordt een verkennend bodemonderzoek verricht. 

 

Tweede, derde en vierde lid 

Het verkennend bodemonderzoek voldoet aan NEN 5740 en het veldwerk wordt uitgevoerd door een onderneming 

met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of door een laboratorium of inspectie-instantie met een 

erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. Het veldwerk bestaat onder andere uit het nemen van 

grond(water)monsters en het plaatsen van handboringen en peilbuizen. Laboratoriumanalyses worden uitgevoerd 

door een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 3000. 

 

Een «erkenning bodemkwaliteit» is in bijlage I van het Besluit activiteiten leefomgeving omschreven als een 

erkenning bodemkwaliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit 

omschrijft een erkenning bodemkwaliteit als beschikking afgegeven op grond van artikel g, eerste lid, waarbij 

wordt vastgesteld dat een onderneming voor een werkzaamheid voldoet aan de bij of krachtens het Besluit 

bodemkwaliteit geldende voorwaarden. 

 

In de NEN 5740 is aangegeven wanneer vervolgonderzoek noodzakelijk is. Het kan dan gaan om een nader 

bodemonderzoek (artikel 5.7d). 

Artikel 5.7c (verkennend bodemonderzoek asbest) 

1. Als uit het vooronderzoek bodem of het verkennend bodemonderzoek blijkt dat er een verdenking 

bestaat op aanwezigheid van asbest in de bodem, wordt een verkennend bodemonderzoek asbest 

verricht. 

2. Een verkennend bodemonderzoek asbest voldoet aan NEN 5707. 

3. Het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 

2000 of een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. 

4. De laboratoriumanalyse wordt verricht door een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning 

bodemkwaliteit voor AS 3000. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

Uit het vooronderzoek NEN 5725 kan blijken dat een verkennend onderzoek asbest nodig is. Het gaat dan om 

specifiek onderzoek naar asbest in de bodem, in overeenstemming met NEN 5707. Een verkennend onderzoek 

asbest conform NEN 5707 kan gecombineerd uitgevoerd worden met een verkennend onderzoek NEN 5740. 

 

Tweede, derde en vierde lid 

Het verkennend bodemonderzoek asbest voldoet aan NEN 5707 en het veldwerk wordt verricht door een 

onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of door een certificatie- of inspectie-instantie 

met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. Het veldwerk bestaat onder andere uit het nemen van 

grond(water)monsters en het plaatsen van handboringen en peilbuizen. Laboratoriumanalyses worden uitgevoerd 

door een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 3000. 

 

Een «erkenning bodemkwaliteit» is in bijlage I van het Besluit activiteiten leefomgeving omschreven als een 

erkenning bodemkwaliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit 

omschrijft een erkenning bodemkwaliteit als beschikking afgegeven op grond van artikel g, eerste lid, waarbij 

wordt vastgesteld dat een onderneming voor een werkzaamheid voldoet aan de bij of krachtens het Besluit 

bodemkwaliteit geldende voorwaarden. 
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In de NEN 5707 is aangegeven wanneer vervolgonderzoek noodzakelijk is. Het kan dan gaan om een nader 

bodemonderzoek asbest (artikel 5.7e). Soms wordt het nader bodemonderzoek asbest gelijktijdig uitgevoerd met 

het verkennend bodemonderzoek asbest. 

Artikel 5.7d (nader bodemonderzoek) 

1. Als uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat een nader bodemonderzoek nodig is, wordt een 

nader bodemonderzoek verricht.  

2. Een nader bodemonderzoek voldoet aan NTA 5755. 

3. Het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 

2000 of een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. 

4. De laboratoriumanalyse wordt verricht door een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning 

bodemkwaliteit voor AS 3000. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

Uit het verkennend bodemonderzoek NEN 5740 kan blijken dat een vervolgonderzoek van de bodem nodig is. Is dit 

het geval, dan wordt dit nader bodemonderzoek uitgevoerd in overeenstemming met NTA 5755. Dit is het 

onderzoek dat onder de Wet bodembescherming werd aangeduid als het nader bodemonderzoek. In het nader 

onderzoek kan, wanneer noodzakelijk, de omvang van een verontreiniging worden bepaald (bijvoorbeeld 

voorafgaand aan de activiteit saneren van de bodem in geval van de saneringsaanpak verwijderen van de 

verontreiniging) of de partij-indeling worden bepaald (bij de activiteiten graven in de bodem). 

 

Tweede, derde en vierde lid 

Het nader bodemonderzoek voldoet aan NTA 5755 en dat veldwerk wordt verricht door een onderneming met een 

erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning 

bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. Het veldwerk bestaat onder andere uit het nemen van grond(water)monsters 

en het plaatsen van handboringen en peilbuizen. Laboratoriumanalyses worden uitgevoerd door een 

laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 3000. 

 

Een «erkenning bodemkwaliteit» is in bijlage I van het Besluit activiteiten leefomgeving omschreven als een 

erkenning bodemkwaliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit 

omschrijft een erkenning bodemkwaliteit als beschikking afgegeven op grond van artikel g, eerste lid, waarbij 

wordt vastgesteld dat een onderneming voor een werkzaamheid voldoet aan de bij of krachtens het Besluit 

bodemkwaliteit geldende voorwaarden. 

Artikel 5.7e (nader bodemonderzoek asbest) 

1. Als uit het verkennend bodemonderzoek asbest blijkt dat er een nader bodemonderzoek nodig is, wordt 

een nader bodemonderzoek asbest verricht. 

2. Een nader bodemonderzoek asbest voldoet aan NEN 5707. 

3. Het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 

2000 of een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. 

4. De laboratoriumanalyse wordt verricht door een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning 

bodemkwaliteit voor AS 3000. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

Uit het verkennend bodemonderzoek asbest NEN 5707 kan blijken dat een vervolgonderzoek naar asbest in de 

bodem nodig is. Is dit het geval dan wordt dit nader bodemonderzoek asbest uitgevoerd in overeenstemming met 

NEN 5707. Met een nader onderzoek asbest kan per ruimtelijke eenheid een asbestgehalte worden bepaald en/of 

een in het verkennend onderzoek aangetoonde verontreiniging in horizontale of verticale richting worden 

afgeperkt. 

 

Tweede, derde en vierde lid 

Het nader bodemonderzoek asbest voldoet aan NEN 5707 en het veldwerk wordt uitgevoerd door een 

onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of een laboratorium of inspectie-instantie 

met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. Het veldwerk bestaat onder andere uit het nemen van 

grond(water)monsters en het plaatsen van handboringen en peilbuizen. Laboratoriumanalyses worden uitgevoerd 

door een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 3000. 
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Een «erkenning bodemkwaliteit» is in bijlage I van het Besluit activiteiten leefomgeving omschreven als een 

erkenning bodemkwaliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit 

omschrijft een erkenning bodemkwaliteit als beschikking afgegeven op grond van artikel g, eerste lid, waarbij 

wordt vastgesteld dat een onderneming voor een werkzaamheid voldoet aan de bij of krachtens het Besluit 

bodemkwaliteit geldende voorwaarden. 

Artikel 5.7f (water: lozing bij voorafgaand bodemonderzoek) 

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig van 

bodemonderzoek als bedoeld in de artikelen 5.7b, 5.7c, 5.7d en 5.7e geloosd in een vuilwaterriool. 

2. Als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen 

afvalwater geloosd in een vuilwaterriool of via die andere route. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

Bij het verrichten van een bodemonderzoek kan als gevolg het nemen van bodemmonsters of grondwatermonsters 

afvalwater vrijkomen. De samenstelling van dit afvalwater is vaak onbekend. Omdat niet uitgesloten kan worden 

dat dit afvalwater verontreinigende stoffen bevat, maar het daarbij geringe hoeveelheden betreft, is het 

vuilwaterriool de voorgeschreven lozingsroute. 

 

Tweede lid 

Het is mogelijk om met een maatwerkvoorschrift af te wijken van de voorgeschreven lozingsroute door een andere 

lozingsroute dan het vuilwaterriool toe te staan. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat er geen mogelijkheid is om nabij 

de locatie van het bodemonderzoek te lozen op het vuilwaterriool en het lozen op oppervlaktewater of op of in de 

bodem de voorkeur geniet. Een maatwerkvoorschrift met een andere lozingsroute is alleen mogelijk als er geen 

nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. 
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Aanvullingsbesluit bodem 

Nota van toelichting – algemeen deel 

5 Inzet instrumenten historische verontreinigingen in de bodem 

5.3 Informatie over de kwaliteit van de bodem 

 

Bodemonderzoek 

 

Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen kan het verrichten van een bodemonderzoek 

noodzakelijk zijn. Bij het stellen van regels voor bodemonderzoek is zijn ook de onderzoeklasten beperkt: 

onderzoek is alleen nodig als er aanleiding is om te veronderstellen dat er verontreiniging zal worden 

aangetroffen en voor zover deze verontreiniging nog niet eerder onderzocht of bekend is. Er zijn 

verschillende soorten onderzoek, waarbij een volgend onderzoek alleen nodig is als de noodzaak daartoe 

blijkt uit het eerder verrichte onderzoek.  

 

Daarnaast is het mogelijk om minder uitvoerig onderzoek te doen bij reguliere en veel voorkomende 

activiteiten met een beperkt effect op de fysieke leefomgeving. Zo wordt bij graven in de bodem met een 

omvang van kleiner dan 25 m3 in dit Aanvullingsbesluit geen onderzoeksverplichting ingesteld. Om de 

onderzoekslasten verder terug te dringen worden gemeenten gestimuleerd om bestaande 

bodeminformatie uit bijvoorbeeld de landelijke inventarisatie en al verrichte bodemonderzoeken digitaal 

beschikbaar te stellen. Dit zodat een initiatiefnemer eenvoudig een vooronderzoek kan verrichten en kan 

vaststellen of nader bodemonderzoek noodzakelijk is. Een gemeente kan overwegen om waar mogelijk 

gebieden aan te wijzen in het omgevingsplan waar bij activiteiten geen bodemonderzoek noodzakelijk is.  

 

Informatie over de huidige bodemkwaliteit is noodzakelijk voorafgaand aan het verrichten van enkele 

milieubelastende activiteiten en voor het realiseren van een bodemgevoelig gebouw. Zo kent het Besluit 

activiteiten leefomgeving (dit Aanvullingsbesluit) regels voor graven in bodem onder of gelijk aan de 

interventiewaarde bodemkwaliteit en regels voor graven in bodem boven de interventiewaarde 

bodemkwaliteit. De melding, die vooraf gaat aan de activiteit graven boven de interventiewaarde 

bodemkwaliteit met volume grondverzet groter dan 25 m3, moet informatie bevatten over de 

bodemkwaliteit zodat duidelijk is welke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing zijn.  

 

Het milieuhygiënisch bodemonderzoek in Nederland is in normen en protocollen uitgewerkt met als doel 

om een uniform, controleerbaar en onderling vergelijkbaar systeem te krijgen, zodat onderzoeken die door 

verschillende bedrijven worden uitgevoerd uniform en goed vergelijkbaar zijn en bovendien voldoen aan 

bepaalde kwaliteitseisen.  

 

Verplicht bodemonderzoek is aan de orde bij het bouwen op een bodemgevoelige locatie en bij de 

milieubelastende activiteiten graven in bodem, saneren van de bodem en in sommige situaties bij het 

toepassen van grond en baggerspecie. Deze verplichting wordt geregeld in dit Aanvullingsbesluit. Een 

verplicht onderzoek kan ook voortvloeien uit regels die zijn opgenomen in het omgevingsplan.  

 

Er zijn verschillende soorten onderzoek:  

• vooronderzoek bodem(NEN 5725),  

• verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) en verkennend bodemonderzoek asbest (NEN 5707)  

• nader bodemonderzoek (NTA 5755) en nader onderzoek asbest (NEN 5707)  

 

Vooronderzoek bodem  

 

Het vooronderzoek bodem heeft als doel informatie te verzamelen om vast te stellen of de locatie verdacht 

is op het voorkomen van een verontreiniging en daarmee op de noodzaak om een verkennend 

bodemonderzoek of verkennend bodemonderzoek asbest uit te voeren. Onderdeel van het vooronderzoek 

is het raadplegen van het bodeminformatiesysteem van de gemeente.  
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Dit bodeminformatiesysteem geeft voor elk gebied aan wat de gemiddelde kwaliteit is en of er mogelijk 

kwaliteitsveranderingen zijn, bijvoorbeeld door een in het verleden aangebrachte (stedelijke) ophooglaag. 

Daarnaast zijn bekende verontreinigingen (of het vermoeden daarvan), door specifieke plaatsgebonden 

activiteiten uit het verleden veroorzaakt (zogenaamde puntbronnen), apart op de kaart aangegeven. De 

kaart bevat ook gegevens over bodemsaneringen die eerder zijn uitgevoerd en waarbij mogelijk een 

restverontreiniging is achtergebleven of waar een afdeklaag is aangebracht.  

 

Als sprake is van een verdachte locatie die niet eerder is onderzocht, dient het vooronderzoek ook ter 

invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt het vooronderzoek bij aan de verklaring van de 

resultaten van het uit te voeren verkennend of nader bodemonderzoek. In verband met een eventuele 

aanwezigheid van asbest in de bodem moet het vooronderzoek ook betrekking hebben op het al dan niet 

asbestverdacht zijn van de locatie. Het vooronderzoek kan er eveneens op gericht zijn om te toetsen of een 

in het verleden verricht vooronderzoek en/of bodemonderzoek nog voldoende actueel en representatief is. 

Het vooronderzoek dient uitgevoerd te worden volgens de NEN 5725.  

 

Alleen als er indicaties zijn voor puntbronnen (ruimtelijk goed af te bakenen bronnen van verontreiniging) of 

er ruimtelijke kwaliteitsverschillen binnen het geplande grondwerk te verwachten zijn is een verkennend 

bodemonderzoek nodig. Dit onderstreept het belang van het gemeentelijk bodeminformatiesysteem. Het is 

aan de gemeente om in het bodeminformatiesysteem vast te stellen of er indicaties zijn voor ruimtelijke 

variaties in bodemkwaliteit en of het verrichten van een bodemonderzoek noodzakelijk is. Als bekend is dat 

een gebied diffuus verontreinigd is (bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van historisch ophoogmateriaal) 

en de kwaliteit daarvan is voldoende in kaart gebracht (op een bodemkwaliteitskaart), dan kan worden 

afgezien van bodemonderzoek.  

 

Het verrichten van vooronderzoek is niet alleen van belang voor de graafwerkzaamheden zelf, maar ook 

voor de afzet van de grond in de keten. Het vooronderzoek is onderdeel van een milieuhygiënische 

verklaring die nodig is om de grond elders toe te passen en noodzakelijk voor de acceptatie van de grond bij 

een grondbank.  

 

Verkennend bodemonderzoek (asbest)  

 

Het verkennend bodemonderzoek heeft als doel om vast te stellen of op een locatie bodemverontreiniging 

aanwezig is, dan wel de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem of van een daaruit te verwijderen 

hoeveelheid grond vast te stellen, zodat bij het graven en ook het afvoeren onderscheid gemaakt kan 

worden tussen partijen grond met een verschillende milieuhygiënische kwaliteit. Bovendien wordt met het 

onderzoek bepaald of de interventiewaarde bodemkwaliteit wordt overschreden, zodat kan worden 

bepaald of bij het graven in de bodem sprake is van de activiteit graven in een bodem met kwaliteit kleiner 

of groter dan de interventiewaarde bodemkwaliteit. Het onderzoek moet worden uitgevoerd volgens NEN 

5740 en als sprake is van een verdenking op asbest volgens NEN 5707. In de meeste situaties kan volstaan 

worden met het verrichten van een verkennend bodemonderzoek en is nader bodemonderzoek niet 

noodzakelijk.  

 

Nader bodemonderzoek (asbest)  

 

Wanneer uit de resultaten van een verkennend onderzoek volgt dat een nader onderzoek noodzakelijk is, 

wordt dit nader bodemonderzoek uitgevoerd volgens NTA 5755. Een nader onderzoek kan bijvoorbeeld 

noodzakelijk zijn om een correcte partij-indeling te maken of bij de activiteit saneren van de bodem met de 

standaardaanpak verwijderen om de verontreiniging af te perken. Voor de invulling van de 

onderzoeksinspanning van het vervolgonderzoek bestaat een grote bandbreedte, die voor een belangrijk 

deel afhangt van de aanleiding en doelstelling van het onderzoek en de eventuele «gevoeligheid» van het 

gebruik en de bestemming van de locatie. Het principe van de NTA 5755 is dat eerst het onderzoeksdoel 

wordt vastgesteld en dat vervolgens door een zogenaamd conceptueel model een onderzoeksstrategie 

wordt ontwikkeld. Als sprake is van een verontreiniging met asbest wordt het nader onderzoek uitgevoerd 

volgens NEN 5707.  

 

Houdbaarheidstermijn onderzoek  
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Er zijn in het Aanvullingsbesluit geen specifieke termijnen opgenomen voor de geldigheid van een 

onderzoek. De beoordeling of een eerder uitgevoerd onderzoek nog voldoende actueel en representatief is, 

is altijd maatwerk en onderdeel van het vooronderzoek.  

 

Kwaliteitsborging bij uitvoering van onderzoek  

 

Bij de uitvoering van het milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt het veldwerk net als de maaiveld 

inspectie bij asbest in bodemonderzoek uitgevoerd door organisaties en personen die erkend zijn volgens 

het Besluit bodemkwaliteit voor de BRL 2000 of AS2000 inclusief onderliggende protocollen. Ook de 

laboratoria die de chemische analyses van grond of grondwatermonsters verrichten moeten erkend zijn 

volgens AS3000 en onderliggende protocollen. Hierdoor is sprake van kwaliteitsborging bij de uitvoering van 

deze werkzaamheden en wordt eveneens geborgd dat de uitvoering van het veldwerk en chemische 

analyses op een uniforme manier plaatsvindt.  

 

Opdrachtgevers mogen voor de uitvoering van het bodemonderzoek alleen gebruik maken van erkende 

bodemintermediairs als de resultaten van het bodemonderzoek gebruikt worden in het kader van 

overheidsbesluitvorming en/of overlegd moeten worden in het kader van een meldings- of informatieplicht 

(aanleveren gegevens en bescheiden).  

 

Afvalwater dat vrijkomt bij bodemonderzoek 

  

Het lozen van grondwater dat vrijkomt bij een bodemonderzoek is gereguleerd in dit Aanvullingsbesluit. Er 

zijn geen emissiegrenswaarden opgenomen, omdat de samenstelling pas bekend is nadat het monster is 

onderzocht. Omdat de hoeveelheid grondwater dat vrijkomt bij het nemen van bodemmonsters relatief 

klein is, maar niet uitgesloten kan worden dat het grondwater niet schoon is, is het vuilwaterriool de 

voorgeschreven lozingsroute.  

 

Relatie met arbeidsomstandigheden  

 

Vanuit de arbeidsomstandighedenregelgeving is de opdrachtgever verplicht te beschikken over informatie 

over de kwaliteit van de bodem. Deze verplichting geldt naast de verplichtingen die de Omgevingswet aan 

een initiatiefnemer stelt. Door het CROW is richtlijn CROW 400-richtlijn «Werken in en met verontreinigde 

bodem» opgesteld, die door de Inspectie SZW wordt geaccepteerd als stand der techniek. De richtlijn is 

bedoeld als hulpmiddel om de risico’s op blootstelling aan gevaarlijke stoffen in te schatten. In deze richtlijn 

wordt een getrapte wijze van verrichten van onderzoek voorgeschreven, waarbij minimaal een 

vooronderzoek moet worden verricht en in geval van verdenking op het voorkomen van een 

bodemverontreiniging ook een fysiek bodemonderzoek. Vaak kunnen hiervoor dezelfde onderzoeken 

worden gebruikt die ook in het kader van de Omgevingswet worden verricht. Bij de regels voor 

bodemonderzoek in dit aanvullingsbesluit is zoveel mogelijk aangesloten op de getrapte manier van 

onderzoek verrichten en is verwezen naar dezelfde NEN normen. 


