
Toepassen van tlranujaat binnen het natte beheeraebied van Rijkswaterstaat

Doel van het Besluit bodemkwaliteit
Het doel van het Bbk is duurzaam
milieubeheer. Dat wil zeggen: een balans
tussen bescherming van het milieu en gebruik
van bouwstoffen op langere termijn. Het
Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan
het toepassen van grond, baggerspecie en
bouwstoffen op of in de bodem of in het
oppervlaktewater.

Artikel 33 (citaat):
Hel ls de taak ven de toepasser ven bcuwslcffen
om deze op zodanige wijze Ice le passen dal ze
later weer lerugneembser zjin. Heils de taak ven de
eigenaar cm zijn werk zodanig Ie behen.n en le
onderhouden, del geen vermenging mel de bodem
of hel oppervlaktewsler plaatsvindt zo lang hel werk
bestaat. Gewoonlijk zel hierbij kunnen wonlen
volstaan mei hel normale beheer, gericht cp de
instandhouding ven hel werk
Deze bepaling ziet cok op de tjideljike aard vsn een
werk Wanneer een werk zijn funclle verliest, meel
hel werk worden verwijderd. De bcuwsloffen
moeten dsn worden teruggenomen, omdat deze
endem lol fysische en cp termijn ock lot chemische
verontreiniging ven de bodem zouden kunnen
leiden.

Voorschriften voor het toepassen van
bouwstoffen
Voor de toepassing van bouwstoffen stelt het
besluit die zijn gericht op de emissie die een
bouwstof kan veroorzaken naar het milieu en
de doelmatigheid van het gebruik naar functie
en hoeveelheden (nuttige toepassing) De
regels voor het toepassen van bouwstoffen zijn
opgenomen in hoofdstuk 2 van het Besluit. In
deze nadere uitleg over de interpretatie van de
regels, zal specifiek ingegaan worden op
artikel 5 (functionaliteit) en 33
(toepassingsvoorwaarden).

Artikel 5 (citaat) :

Er meg len eerste niet meer materiaal worden
toegepast den nodigls voorde Icepesslng, waarbji
bijvoorbeeld ken warden gedacht een hel
aanleggen ven een geluidswal die hogerls den
nodig om hel geluid le weren. Ten tweede meg er
cok geen lcepssslng plaatsvinden die niet volgens
gangbare maatstaven nodig ls op de plaats waar en
onder de omstandigheden waaronder wordt
toegepast. Aen die maatstaven wordt onder meer
inhoud gegeven door technischeinzichten, normen,
prcduclelsen mede mel hel ccg op verwachte
rulmlelljke ontwikkeling ven een bepaald gebied.
In de praktijk betekent dll artikel del altijd een goede
civieltechnische, bcuwlechnlsche,
geluldslechnlsche, of zelfs esthetische
onderbouwing beschikbaar moet zijn, afhankelijk
ven hel doel vsn hel werk cf de toepassing ven
grond of beggerspecie. Indien niet een de cnlena
voor functionaliteit wordt voldaan ls geen sprake
van nuttige toepassing, maar ven hel verwjideren
ven afvalstoffen.

Toepasbaarheid granulaten binnen de natte
beheergrenzen
Granulaat is een ander woord voor gebroken
steenachtig bouw- en sloopafval. Bij het
breken van dit bouw- en sloopafval ontstaan
o.a. de granulaatfracties 0-16 en 0-31,5. Deze
worden onder certificaat geleverd. Dit
certificaat zegt iets over de samenstelling- en
emissiewaarden (dwz emissies naar het milieu
door uitloging) maar niet over de toepassing
(nuttig, terugneembaarheid en verliezen naar
de omgeving). In veel certificaten wordt voor
het toepassen verwezen naar de algemene
regels en het bevoegd gezag.

Toepassen van granulaten binnen het natte
beheergebied van Rijkswaterstaat is gebonden
aan de regels zoals opgenomen in het Besluit
bodemkwaliteit. Omdat de uiterwaarden en
vergelijkbare gebieden binnen het natte
beheergebied van Rijkswaterstaat onder
invloed van oppervlaktewater (kunnen komen
te) staan, is toepassen van granulaat in een
open constructie toegestaan onder
voorwaarde. In combinatie met het gebruik
door wandelen, fiets-, auto-, landbouw- an
vrachtverkeer is granulaat onder invloed van
erosie en slijtage.
Meestal zal door de invloed van verkeer het
materiaal los gereden worden en/of door de
invloed van hemel- en oppervlaktewater
verspreiden naar de omgeving. Door de
gecombineerde dynamiek kan in praktijk niet
voldaan worden aan de eisen zoals
opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit
m.b.t. beperkte verliezen en
terugneembaarheid van het materiaal.

In praktijk zijn er een beperkt aantal locaties
binnen het beheersgebied waar een open
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toepassing van granulaten door de tijd heen
als duurzame toepassing kunnen worden
aangemerkt. Zelfs op locaties waar in
rivierkundige berekeningen zeer lage
stroomsnelheden voor komen, is in praktijk
gebleken dat het granulaat bij een enkele
hoogwatersituatie al verspreidt en daardoor
toch met een frequentie van elk jaar of 2 jaar
het werk aangevuld moet worden om aan de
gebruiksfunctie te kunnen blijven voldoen.

Uit recente jurisprudentie blijkt ook dat het
toepassen van bouwstoffen aan voorwaarden
is gebonden. Zo is in de zaak LJNBBY7354,
Raad van State, datum 27 december 2012,
een uitspraak gedaan dat het toepassen van
een steenmengsel knoet voldoen aan de
terugneembaarheid en voorkomen moet
worden dat het materiaal vermengd raakt met
de bodem en kan verspreiden naar de
omgeving.

Granulaat kan alleen binnen het natte
beheergebied van Rijkswaterstaat toegepast
worden, mits:
~ Het granulaat duurzaam wordt toegepast

als funderingsmateriaal en/of als
halfverharding in wegconstructies.
Voorwaarde is dat het niet in een open
constructie is gelegen en dus ingesloten
en afgedekt dient te worden met een
(gesloten) verharding.

~ Het granulaat in een open constructie
toegepast kan worden, indien aangetoond
wordt dat
o De functionaliteit voldoet aan het

gebruik van het werk. Dat wil zeggen
dat de verkeersbelasting en mate van
gebruik moet passen bij type
verharding (erosie, slijtage en eruit
rijden tot een minimum is beperkt).

o Het granulaat niet naar de omgeving
kan verspreiden, zowel onder invloed
van gebruik, hemelwater en
oppervlaktewater. Dus ook de fijne
delen van de fractie!

~ Het werk volgens gangbare maatstaven
wordt aangelegd. Dat wil zeggen dat een
toegangsweg van puingranulaat los op het

maaiveld toepassen als 'niet conform
gangbare maatstaven'eschouwd.

Als voorbeeld: voor een toegangsweg naar
een toeristische locatie, incl. aan- en afvoer
van bijbehorende goederenstromen d.m.v.
vrachtwagens, kan een open
granulaattoepassing niet als functioneel
worden gezien. Een dergelijke weg zal met
een constructie moeten worden aangelegd die
de krachten moet kunnen weerstaan
behorende bij deze wegbelasting.
Daarnaast zijn er binnen het beheersgebied
Rijkswaterstaat locaties die hoogwatervrij
liggen, waar de invloed van het
oppervlaktewater afwezig is en de belasting
bijvoorbeeld wandelaars en fietsers zijn. Het
gebruik van een granulaat als halfverharding
zal dan mogelijk wel kunnen. Wel dient de
toepassing volgens gangbare en
civieltechnische maatstaven aangelegd te
worden.

Handhaving van het besluit
Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren
op de toepassing van bouwstoffen en of het
werk voldoet aan de voorwaarden en eisen die
er aan gesteld worden. Bij overtredingen zal
Rijkswaterstaat actief ingrijpen door de
toepassing op te laten ruimen of aan te laten
passen zodat voldaan wordt aan de regels en
interpretatie zoals gesteld in het Besluit
bodemkwaliteit.

Het is een feit dat de afgelopen decennia
granulaten veelvuldig zijn toegepast (ook voor
het Besluit bodemkwaliteit en de voorlopers
daarvan). Het materiaal is daar goed blijven
liggen of is al grotendeels verdwenen. Het is
niet opportuun om al deze toepassingen nu op
te laten ruimen.
Bij alle nieuw aan te leggen (tijdelijke) werken
en bij grootschalig onderhoud aan bestaande
constructies dient men te voldoen aan de
regels van het Besluit bodemkwaliteit en zal
overeenkomstig bovenstaande toelichting
toetsing plaatsvinden aan die regels.
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