Grond(ige) opslag
Het Besluit bodemkwaliteit is in 2008 in werking getreden. Het besluit streeft naar een goede
balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit enerzijds en het bieden van voldoende
afzetmogelijkheden voor grond en baggerspecie anderzijds. Dit verruimt de mogelijkheden
om maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en baggeropgave doorgang te laten
vinden en er is meer ruimte voor lokaal maatwerk.
Het Besluit bodemkwaliteit biedt het
beleidskader voor het toepassen van grond
en baggerspecie op of in de bodem en in
het oppervlaktewater. Het is relevant voor
zowel lokale overheden en handhavers
als voor toepassers van grond en baggerspecie, zoals terreinbeheerders, aannemers
en grondbanken.
Bodemintermediairs moeten in het bezit
zijn van een erkenning voor het uitvoeren
van bepaalde werkzaamheden en bij
uitvoering hiervan handelen conform de
geldende wettelijke eisen. De erkenning
garandeert daarbij hun deskundigheid en
integriteit. Normdocumenten garanderen
de kwaliteit van de werkzaamheden.

Thema-inspectie BRL 9335

De Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) ziet er op toe dat overheden
en bedrijven zonder erkenning
geen onbevoegde werkzaamheden
uitvoeren. De ILT ziet er verder op toe
dat overheden en bedrijven handelen
conform de normdocumenten. Voor
grondopslagen is het normdocument
de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9335. Het
reinigen van grond valt onder de BRL
7500.

gekeken naar overheden en bedrijven die
dit doen zonder daarvoor erkend te zijn.
Hiervoor is artikel 15, lid 1 van het Besluit
bodemkwaliteit de norm. In een later
stadium (fase B) zullen ook bedrijven die
een erkenning hebben voor de BRL 9335
worden geïnspecteerd. Dan is met name
artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit
van belang.

Samenvoegen

Wanneer verschillende partijen grond
geheel of gedeeltelijk, bedoeld of onbedoeld worden samengevoegd zonder te
beschikken over een erkenning, wordt in
strijd gehandeld met het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.
Van samenvoegen van partijen grond
of baggerspecie is sprake indien voor
het uiteindelijk toepassen, bijvoorbeeld
door een grondbank, partijen zodanig
worden samengevoegd dat zij niet meer
gescheiden zijn toe te passen. In de BRL
9335 staat over samenvoegen nog het volgende: “Het vormen van een grote partij
door het samenvoegen van kleine partijen
waarbij de identiteit van de samengevoegde individuele partijen verloren gaat”.
Op www.rwsleefomgeving.nl vindt u meer
informatie over de regels die gelden voor
het omgaan met grondstromen.

Wettelijk kader

Voorbeeld van een locatie waar verschillende partijen
grond zijn samengevoegd zonder BRL 9335 erkenning

Het tijdelijk opslaan van grond en het
samenvoegen van verschillende partijen grond is aan regels gebonden. Op
(tijdelijke) opslaglocaties worden vaak
partijen grond bij elkaar gevoegd. Het
samenvoegen van partijen grond is een
werkzaamheid die alleen mag worden uitgevoerd door overheden en bedrijven die
beschikken over een erkenning op grond
van het Besluit bodemkwaliteit.

ILT voert op dit moment een themainspectie BRL 9335 uit die zich richt op het
samenvoegen van verschillende partijen
grond. Deze thema-inspectie bestaat uit
twee fasen. In de eerste fase (A) wordt

Wanneer verschillende partijen grond
geheel of gedeeltelijk, bedoeld of onbedoeld worden samengevoegd zonder te
beschikken over een erkenning, wordt
zoals gezegd in strijd gehandeld met
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De regels voor samenvoegen van
partijen grond in het kort:
r KFNBHBMMFFOQBSUJKFOHSPOEFO
baggerspecie samenvoegen als je
hiervoor erkend bent;
r KFNBHBMMFFOQBSUJKFOWBO
dezelfde kwaliteit samenvoegen;
r KFNPFUIJFSWPPSFFO#3-PG
BRL 7500 certificaat hebben;
r KFNPFU[PSHWVMEJHIBOEFMFOFO
een registratie bijhouden;
r UPUNNBHKF[POEFSFSLFOning samenvoegen.
het Besluit bodemkwaliteit (art. 15) en
de Regeling bodemkwaliteit (art. 2.1. en
4.3.2.).
Artikel 15 lid 1 Besluit bodemkwaliteit
1. Het is verboden een werkzaamheid uit
te voeren zonder daartoe verleende erkenning.
Werkzaamheid: Regeling bodemkwaliteit art. 2.1. onder r:
samenvoegen van verschillende partijen
grond of baggerspecie in de zin van artikel
4.3.2. waarvoor een erkenning voor de BRL
9335 vereist is.
r Regeling bodemkwaliteit artikel
4.3.2. Samenvoegen van partijen
1. Het samenvoegen van verschillende
partijen grond of baggerspecie tot een
partij die groter is dan 25m3, is uitsluitend
toegestaan indien deze:
a. in dezelfde bodemkwaliteitsklasse zijn
ingedeeld, en
b. zijn gekeurd en samengevoegd overeenkomstig BRL 9335 of BRL 7500,
door een persoon of instelling die
daartoe beschikt over een erkenning.

Grens 25m3

In de Regeling is vastgelegd dat het bij
elkaar brengen van partijen grond of
baggerspecie met verschillende herkomst
pas als samenvoegen wordt beschouwd,
indien de omvang van de opgebulkte partij
groter is dan 25m3. Deze hoeveelheid is
gebaseerd op de omvang van een grote
container of vrachtwagen. Zo kunnen
bijvoorbeeld gemeentewerven kleine
hoeveelheden grond van particulieren
zonder erkenning innemen. Voor het bij
elkaar brengen van verschillende partijen
grond en/of baggerspecie tot een hoeveelheid van meer dan 25m3 is een erkenning
vereist.

