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1. Inleiding

Achtergrond van deze notitie
Tijdens een Algemeen Overleg met een aantal vaste commissies van de Tweede Kamer op 27 juni
2002 heeA de toenmalige minister van VROM een besluit aangekondigd over een nieuwe definitie
van "grond". Het gaat om het begrip "grond" zoals dat voorkomt in een aantal milieuregelingen en de
Wet belastingen op milieugrondslag. Hij heeA daarbij melding gemaakt van het overleg ter zake
tussen de ministeries van VROM en Financien (Kamerstukken II, 2001/02, 27 664 en 22 343, nr. 6,

p. 9). In deze notitie zijn de bevindingen van dat overleg (hierna: het overleg) vastgelegd.

De aankondiging van de minister is een gevolg van een periode waarin er veel aandacht voor het
begrip "grond" is geweest. Het onderzoek naar het mogelijke misbruik van SCG-verklaringen heeA
daarin als katalysator gefungeerd. In de loop van die periode is enerzijds het besefgegroeid dat een
eenduidige definitie van groot belang is voor een goede uitvoeringspraktijk en anderzijds dat de
huidige situatie die eenduidigheid niet biedt. Niet alleen zijn er verschillen in definitie, maar de
beschikbare definities laten ook ruimte voor vragen, hetgeen weer leidt tot ambtelijke discussies en
rechtszaken.

Deelnemers aan het overleg
Aan het overleg is deelgenomen door het ministerie van VROM en het Service Centrum Grond
(SCG), alsmede ten dele door het ministerie van Financien en de Belastingdienst. Voor VROM
hebben de onderdelen bodembescherming, bodemsanering en afvalstoffen deelgenomen.

1nspraak
Op 28 augustus 2003 heeA een bijeenkomst plaatsgevonden waarin stakeholders uit de praktijk
konden reageren op een eerder concept van deze notitie. Er was algemene waardering voor het
streven naar een uniforme definitie. Er was tamelijk brede steun voor de voorstellen, al waren er ook
kritische geluiden. Veel discussie gaven de lagenstructuur, de karakteristieken van grond en het
gemengde materiaal. Mede naar aanleiding van de bijeenkomst zijn de voorstellen opnieuw
doorgesproken en is de notitie aangepast.

Na de aanpassing van de notitie heeA een schriftelijke commentaarronde plaatsgevonden. Opnieuw is
een groot aantal reacties ontvangen. Zij hebben geleid tot een verdere aanpassing van de notitie.
Onder meer is grond geformuleerd als ex situ begrip en is de verhouding tussen de definitie van
"grond" en de specifieke definities verhelderd. De reactie op de commentaren wordt in grote lijnen
samengevat in een "oplegnotitie" bij de voorliggende notitie.



Hier kan nog worden opgemerkt dat het overleg een aantal commentaarpunten heeA doorverwezen
naar andere kaders, zoals de invulling van de specifieke definities en de precieze afbakening tussen
baggerspecie en (andere) grond.

Verdere procedure
Voorgesteld wordt de notitie — of een samenvatting daarvan - in de Stuurgroep Bodem en andere
gremia in te brengen. De eindresultaten kunnen doorwerken in de regelgeving en reglement van
SCG zoals geschetst in hoofdstuk 12.

2. Aanpak

Start van het overleg

Behoefte aan een uniforme, uit meetbare elementen opgebouwde definitie
Primair is in het overleg bezien of er behoefte is aan een nieuwe definitie. Zonder veel debat kon
worden vastgesteld dat dit inderdaad het geval is. Dit vooral om twee redenen. In de eerste plaats is
er in het belang van duidelijke en consistente regelgeving behoefte aan een uniforme definitie. In de
tweede plaats is er met het oog op een goede handhaafbaarheid
behoeAe aan een definitie die meer op meetbare elementen is gebaseerd.

Uiteenlopende praktijkproblemen onderstrepen deze behoefte. Of materiaal grond is, heeft directe en
substantiele invloed op wat met het materiaal mag worden gedaan. Zo kent de regelgeving een
stortverbod voor (ernstig verontreinigde, niet-reinigbare) grond. Ook is er een verschil in
normstelling voor grond, baggerspecie en (andere) bouwstoffen. Verder verschilt het beleidskader
voor het gebruik van grond als bodem en het toepassen van grond in een werk. Daarnaast is de
vrijstelling van de afvalstoffenbelasting gekoppeld aan het begrip grond. Het bepalen of materiaal
grond is ofniet, wordt echter bemoeilijkt door het ontbreken van een uniforme definitie en van een
definitie die op meetbare elementen is gebaseerd.

Plus behoefte aan flexibiliteit en maatwerk
Van meet af aan was duidelijk dat de behoeAe aan uniformiteit zou moeten worden gecombineerd
met een behoeAe aan flexibiliteit en maatwerk. De relatie met andere beleidsontwikkelingen vraagt
hierom. De definitie van "grond" moet immers ook bruikbaar blijven als het beleid verandert. Ook
het feit dat moet worden beantwoord aan uiteenlopende belangen en aan de uiteenlopende
werkvelden en doelstellingen van de betrokken regelingen, maakt dit nodig.

Complexiteit van de materie
In het overleg is nog eens vastgesteld dat de materie betrekkelijk complex is. Er moet worden
voldaan aan niet gemakkelijk te combineren randvoorwaarden. Dat is nodig omdat recht moet
worden gedaan aan diverse beleidsontwikkelingen, uiteenlopende belangen, en verschillende
werkvelden en doelstellingen van de betrokken regelingen.



nHet velrl"

Andere beleidsontwikkelingen
In het overleg is rekening gehouden met andere beleidsontwikkelingen. Met name betreft het de
Herijking van de regelgeving van VROM', de beleidsbrief Bodem'n het mogelijk schrappen van de
bepalingen over grond uit het Bouwstoffenbesluit. In het overleg is vastgesteld dat een systematiek
nodig is die zo goed mogelijk op deze ontwikkelingen inspeelt. In het overleg is mede met het oog
daarop gekozen voor een aanpak die ruimte biedt voor flexibiliteit en maatwerk.

Stakeholders
Bij de start van het proces om te komen tot een uniforme definitie van grond is gebleken dat de
verschillende stakeholders het proces benaderen vanuit het belang dat zij vertegenwoordigen. Dit
wordt veroorzaakt door het feit dat de invulling van het begrip grond in meer of mindere mate van
invloed is op het voldoen aan de doelstelling van de regeling (zoals die door de betreffende
stakeholder wordt ervaren). Het gevolg is dat sommige stakeholders een ruime definitie van "grond"
willen, en andere juist een enge definitie voorstaan. Weer anderen gaat het vooral om een duidelijke
(goed handhaafbare) definitie. De betrokkenen hechten hieraan vaak sterk, hetzij op grond van
milieu-overwegingen, hetzij vanwege de financiele en commerciele implicaties. Een overzicht van de
belangen van de stakeholders en hun standpunten is te vinden in bijlage I bij deze notitie.

Regelingen
Het begrip "grond" komt voor in een aantal regelingen. Zij kennen ieder een eigen werkveld en
doelstelling. Dat maakt het lastig om een uniforme definitie van "grond" te vinden die geschikt is
voor al deze regelingen. Extra complicatie is dat aan de regelgeving ook een Europese dimensie is
verbonden. Voor de Europese dimensie en de Nederlandse regelingen wordt verwezen naar tj 3 en 4
van deze notitie en de bijlagen 2 en 3.

Ook aanrlacht voor de regelgeving
Om ondanks de complexiteit te komen tot bruikbare oplossingen, heeft het overleg zich niet beperkt
tot de definitie van "grond". Er is ook aandacht besteed aan de regels waarin het begrip grond
voorkomt (ri 5, 6 en 7 van deze notitie). Met name is bezien of deze regels kunnen worden gemist
cxb zodanig kunnen worden aangepast dat het begrip grond vervalt of minder belangrijk wordt. Het
definitieprobleem kan daardoor worden vereenvoudigd. Het overleg heefl zich op dit punt overigens
beperkt tot suggesties, omdat het innemen van een verdergaand standpunt buiten het kader van het
overleg zou vallen. Een van die suggesties is om het begrip "grond" in de Wbm te laten vervallen.
Deze suggestie heefl inmiddels een plaats gekregen in de Herijkingsbrief van de Minister van VROM
aan de Tweede Kamer.

'ie de "Herijkingsbrief'an 17 oktober 2003 (Kamerstukken II, 2003-2004, 29 200 XI, nr. 7).
t Kamerstukken H, 2003-2004, 28 663 en 28 199, nr. 13.



De definitie van "grunil"; geniengd inateriaal

De definitie van grond

Het kader
In de eerste plaats is het kader geformuleerd waarbinnen de nieuwe definitie van "grond" vorm moet
krijgen. Als uitgangspunt is genomen dat "grond" een relatie heeft met de bodem. Voor het begrip
"bodem" is aangesloten bij de definitie die de Wbb daarvan geefl. Ook de diepere bodemlagen vallen
dus onder het begrip "bodem". Voorts is besloten het begrip grond niet te beperken tot grond uit de
Nederlandse bodem.

Voorts is besloten het begrip "grond" op te vatten als een ex situ begrip. In de bodem bevindt zich
dus geen grond. Ten slotte heeft het overleg gekozen voor een "zuivere" definitie van grond. Dit
betekent dat de definitie alleen betrekking heefl op grond die niet is vermengd met ander materiaal.

Aldus is een kader voor de nieuwe definitie geschapen. Binnen dat kader is gewerkt aan de hand van
de randvoorwaarden die hierboven al zijn geformuleerd: uniformiteit en meetbaarheid van de
definitie, alsmede ruimte voor flexibiliteit en maatwerk.

Lagenstructuur
Om te voldoen aan het kader en de randvoorwaarden, is gekozen voor een gelaagde structuur,
bestaande uit een uniform en meetbaar basisbegrip grond en een geheel van specifieke definities
(zoals "schone grond"). Aldus is een passend begrippenapparaat mogelijk, waarbij de specifieke
definities optimaal worden ingekleurd, afhankelijk van de wensen van de betrokken regeling. Echt
nieuw is dit overigens niet. Ook nu al is deze lagenstructuur in de regelgeving te vinden.

Herkomst ofsamenstelling?
Ten aanzien van het begrip "grond" zelf moest vervolgens een uitgangspositie worden gekozen. Wat
staat bij de definitie van dit begrip voorop: de herkomst van het materiaal (d.w.z. de wijze van
vrijkomen ofwat met het materiaal is gebeurd, dus het proces), de samenstelling van het materiaal
(dus het product), of een combinatie van beide? Deze vraag speelt vooral omdat de betrokken
regelingen (behalve de Wbb) betrekking hebben op materiaal dat al uit de bodem is vrijgekomen en
waarmee al van alles kan zijn gebeurd (bewerking, toepassing, enz.). Samen met het gemengde
materiaal (zie hierna) blijkt dit een van de meest weerbarstige vraagstukken te zijn.

In het overleg is na ruime discussie gekozen voor een samenstellingsbegrip. Deze keuze volgde uit
de behoefle aan meetbaarheid, omdat op deze manier kan worden gekomen tot een definitie met
meetbare criteria.



De karakteristieken van het materiaal
Uitgaande van een samenstellingsbegrip konden in het overleg vervolgens de karakteristieken van
grond worden bepaald. Zij bepalen welk materiaal "grond" is. De karakteristieken zijn: vast
materiaal, een bepaalde korrelgrootte en een bepaalde verhouding en structuur van de componenten.

Het formuleren van de definitie vloeide vervolgens uit de gemaakte keuzen voort. Zie voor de
definitie verder tj 8 van deze notitie, en bijlage 4, 5 en 6.

Specifieke materialen
In het overleg is verder gekeken naar enige specifieke materialen, waaronder baggerspecie. Zij
komen aan de orde in $ 8.6 - 8.8.

Grond met andere fysische bestanddelen (gemengd materiaal)
In het overleg is vervolgens aandacht besteed aan de systematiek voor het invullen van de specifieke
definities voor gemengd materiaal. De concrete invulling van deze specifieke definities is evenwel
buiten het overleg gebleven. Voor die invulling zijn andere kaders beschikbaar.

Wat de systematiek betreft, is in het overleg uitgebreid van gedachten gewisseld over het hanteren
van vaste percentages om aan te geven hoeveel ander materiaal acceptabel is. Een aanbeveling
hiertoe wordt echter niet gedaan. Per situatie zullen daarin — in ander verband — keuzen moeten
worden gemaakt.

Waar nodig kan ook een onderscheid worden gemaakt tussen natuurlijk materiaal (zoals wortels,
takken, grind en stenen) en niet-natuurlijk materiaal (zoals puin). Het gemengde materiaal komt aan
de orde in rt 9 van deze notitie.

Andere aspecten
In aansluiting op het "hoofddebat" over wat grond is, is in het overleg gekeken naar de manier
waarop wordt vastgesteld of een partij materiaal valt onder de definitie van "grond". Er zijn in
principe twee methoden. Soms is het voldoende om aan te tonen dat het materiaal afkomstig is uit de
bodem. In andere gevallen zal de samenstelling van het materiaal moeten worden bepaald door
middel van tests.

Verder is in het overleg nog gekeken naar de effecten van de nieuwe definitie en is de definitie in het
bredere kader van het beheer van de grondketen geplaatst. Ten slotte is gekeken naar de wijze
waarop de regelgeving kan worden aangepast om de nieuwe definitie daarin te verwerken.
Voorgesteld wordt om de nieuwe definitie in elk geval vast te leggen in de Wbb.

Voor deze aspecten wordt verwezen naar tj 10, 11 en 12 van deze notitie, en bijlage 7 en 8.

Per .saldo
Per saldo resulteert uit het overleg een structuur die aan de randvoorwaarden voldoet. Er komt een
uniforme, uit meetbare elementen opgebouwde en neutrale basisdefinitie van grond met een
bruikbaarheid in het kader van alle milieuregelingen. Flexibiliteit en maatwerk worden geboden door
specifieke definities. De deelnemers aan het overleg vertrouwen dat hiermee aan een jarenlange
discussie (die welbeschouwd al loopt vanaf 1995) een einde kan komen.



3. De Europese dimensie

Bodem, bouwproducten en afvalstoffen
Het Europese recht inzake de bodem en bodemsystemen kent het begrip "grond" niet. Ook in de
Bouwproductenrichtlijn is het begrip "grond" niet te vinden. "Grond" kan wel een rol spelen in de
Bouwproductenrichtlijn, in elk geval omdat grond mogelijk een "aggregate" is in de zin van die
richtlijn.

Ook in de Europese afvalstoffenrichtlijnen en de Europese verordening overbrenging van
afvalstoffen (EVOA, inzake de in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen) is het begrip "grond" niet te
vinden. Net als in de Bouwproductenrichtlijn kan "grond" hier wel een rol spelen. Grond kan
namelijk een afvalstofzijn. Het begrip "grond" komt dan ook wel voor in de Europese
afvalstoffenlijst (Eural).

Eural
Een definitie van "grond" wordt in de Eural niet gegeven. Omdat de Eural aansluit bij de directe
herkomst van afvalstoffen, is het begrip "grond" in de Eural op meer dan een plaats te vinden.
Hoofdstuk 17 van de Eural is daarbij van bijzonder belang. Blijkens de titel ervan gaat dit hoofdstuk
over "Bouw- en sloopafval (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties)". Onderdeel 17
05 omvat: "grond, (inclusief grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie"s. Zie
daarnaast bijvoorbeeld het onderdeel tuin- en plantsoenafval van hoofdstuk 20 (Stedelijk afval) van
de EuraL 20 02 02 omvat "grond en stenen".

Welbeschouwd gaat het in de Eural om specifieke categorieen van grond met een bepaalde herkomst.
Een relatie met de bodem is daarbij wel zichtbaar.

In het overleg is aangenomen dat de Eural de nationale wetgever vrij laat om van het basis begrip
"grond" een eigen definitie te geven. Wel is een duidelijk verband met de bodem van belang.

Toepassing EVOA
Omdat "grond" noch op de groene lijst noch op de oranje lijst voorkomt, is de procedure van de rode
lijst van toepassing. Voor in-, uit- en doorvoer is dus de toestemming van de minister van VROM
vereist.

In het kader van de voorbereiding van de beslissing van de minister van VROM over het verlenen
van toestemming voor de invoer van afvalstoffen gaat het begrip "grond" mogelijk een rol spelen.
Volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) zal het Service Centrum Grond (SCG) namelijk in
EVOA-verband de reinigbaarheid van grond gaan beoordelen. Dat betekent dat in dat kader bepaald
moet worden wat het begrip "grond" omvat. Voor zover nu kan worden overzien, gaat het daarbij om
een nationaalrechtelijke procedure, en kan Nederland dus zijn eigen definitie kiezen.

s In 17 05 gaat het kennelijk ook om grond die niet afkomstig is van verontreinigde locaties. Onderdeel
17 05 is dus ruimer dan de titel van hoofdstuk 17 aangeeft.



4. De Nederlandse regelingen

8'elke regelingen?
Het begrip "grond" komt voor in een aantal regelingen. Hier gaat het vooral om de Wet
bodembescherming (Wbb), het Bouwstoffenbesluit (Bsb) en de Vrijstellingsregeling grondverzet
(MVG), het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) en de Wet belastingen op
milieugrondslag (Wbm). Daarnaast komt het begrip voor in de Regeling Europese afvalstoffenlijst en
speelt het begrip een rol in de vergunningverlening aan inrichtingen krachtens de Wet milieubeheer
(Wm).
lln de regelingen komen ook uiteenlopende specifieke definities voor.

Verschillen en samenhang
Voor alle genoemde regelingen is het belangrijk om te weten welk materiaal wordt beschouwd als
"grond" omdat er specifieke normen en toetsingskaders voor gelden of omdat er wel ofgeen
afvalstoffenbelasting moet worden betaald.

De werkvelden en doelstellingen van deze regelingen verschillen. De Wbb regelt de bescherming van
de bodem, waaronder de sanering, het Bsb regelt de toepassing (officieel: het gebruiken) van
bouwstoffen in werken op of in de bodem of in het oppervlaktewater, het Bssa gaat over storten en de
Wbm behoort tot het domein van de belastingwetgeving.

Tezelfdertijd hangen deze regelingen met elkaar samen. Zo gelden voor de Wbb, het Bssa en de
Wbm dezelfde reinigbaarheidscriteria en knopen deze criteria aan bij de toepasbaarheidscriteria van
het Bsb. Ook wordt de beoordeling van de (niet-)reinigbaarheid van een partij doorgaans
tegelijkertijd gevraagd voor het Bssa en de Wbm. Gesteld kan worden dat alle regelingen behoren tot
hetzelfde stelsel, en dat zij dus niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Voor welke regelingen is een definitie vasigesield?
Hoewel het begrip "grond" in alle genoemde regelingen een rol speelt, kent thans alleen het Bsb een
definitie van grond (met een sobere toelichting). Voor de Wbm is in overleg tussen VROM,
Financien en het SCG een Werkdefinitie opgesteld, die als beleidsregel van het SCG is opgenomen
in het Reglement van het SCG. Deze definitie wijkt af van die van het Bsb. In het SCG-reglement is
vastgelegd dat de Wbm-definitie ook in het kader van het Bssa wordt gebruikt. Voor de Wbb en de
Wm is er geen definitie, ook niet in de vorm van een beleidsregel. Literatuur over de inhoud het
juridische begrip "grond" in de onderhavige regelingen is er niet ofnauwelijks. De jurisprudentie is

nog zeer beperkt.

Specifieke definities worden alleen gegeven van de begrippen "schone grond" (in het Bsb) en "licht
verontreinigde grond" (in de MVG). Een definitie van "zwarte grond" is te vinden in het BOOM.

In bijlage 2 bij deze notitie is een uitgebreid overzicht van de betrokken regelingen opgenomen.
Bestaande definities in die regelingen (en in de Grondnota) zijn opgenomen in bijlage 3.



5. De Wbm; aanpassingen

Op grond van de Wbm moet belasting worden betaald over — kort gezegd — het storten van
afvalstoffen4. Vrijstellingen gelden voor de stort van niet-reinigbare verontreinigde grond en niet-
reinigbare verontreinigde baggerspecie. De niet-reinigbaarheid moet blijken uit een verklaring van
het SCG.

De reikwijdte van de belastingvrijstelling voor grond is in de afgelopen jaren voorwerp van veel
discussie geweest. Daarbij ging het veelal om de vraag wat er wel en niet valt onder "grond". De
memorie van toelichting bij de Wbm rept van grond afkomstig van bodemsanering, maar de tekst van
de wet spreekt kortweg van (niet-reinigbare verontreinigde) "grond", dus zonder beperking tot grond
die afkomstig is van bodemsanering. De discussie spitste zich dan ook vaak toe op materiaal dat
anders dan bij sanering uit de bodem is vrijgekomen.

Er is een inventarisatie gemaakt van de opties om aan deze discussie definitief een einde te maken.
De volgende opties zijn gevonden :

1. Behoud van de vrijstelling voor grond, inclusief residu, met een nieuwe definitie van
grond;

2. Behoud van de vrijstelling voor grond, exclusief residu, met een nieuwe definitie van
grond, alsmede een aparte vrijstelling voor residu;

3. Het vervangen van de vrijstelling voor grond door een vrijstelling voor residu;
4. Het schrappen van de vrijstelling voor grond, zonder een vrijstelling voor residu op te

nemenv.

Met een vrijstelling voor residu wordt primair gedoeld op een vrijstelling voor residu dat afkomstig is
van de reiniging van grond, maar het kan tevens gaan om residu van de reiniging van andere
(minerale) afvalstoffen die vergelijkbaar zijn met grond en met hetzelfde proces (en dus in dezelfde
installatie) kunnen worden gereinigd (natte reiniging).

Met "reiniging van grond" (of van vergelijkbare andere afvalstoffen) wordt gedoeld op een
behandeling van de grond/de afvalstoffen met de bedoeling om het hoofddeel van de minerale stroom
weer als bruikbare of toepasbare hoofdstroom af te scheiden. Over blijft dan een residu waarin de
verontreiniging zich heeft geconcentreerd'.

Bij de inventarisatie van de genoemde opties heeA meegespeeld dat er argumenten zijn om minder te
hechten aan de vrijstelling voor grond dan voorheen, terwijl een vrijstelling voor residu juist aan
belang heeA gewonnen. In het overleg heeA men zich voorts gerealiseerd dat het schrappen van de
vrijstelling voor grond in het kader van de Herijking van de VROM-regelgeving reeds aan de orde is.

4 Preciezer: over de afgifte ter verwijdering van afvalstoffen aan een inrichting. Een belastingplicht geldt ook voor de
verwijdering van afvalstoffen binnen de inrichting waarin deze zijn ontstaan. Zie art. 13 van de Wbm.
s In plaats van over "niet-reinigbare verontreinigde grond" wordt in deze paragraaf verder kortheidshalve gesproken over

groiiil
4 In het overleg is in algemene termen gesproken over de vrijstelling voor grond. Opgemerkt is echter dat de vrijstelling
voor grond, indien zij blijft gehandhaafd, eventueel in de wettekst uitdrukkelijk kan worden beperkt tot grond die is
vrijgekomen uit een geval van bodemsanering in de zin van de Wbb.'ier wordt niet gesuggereerd dat er een tegenstelling is tussen grond en residu. Integendeel, bij de hierna te ontwikkelen
definitie van grond zou residu daar juist vaak onder vallen. Dat maakt optie 2 minder voor de hand liggend.
s Immobilisatie van een verontreiniging wordt niet aangemerkt als reinigen, omdat de concentraties van de
verontreinigende stoffen bij immobilisatie als zodanig niet dalen. Bij immobilisatie ontstaat bovendien geen residu maar
een nieuw product (dat geen grond is).
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De tekst van de Herijkingsbrief sluit aan bij de derde optie: Het vervangen van de vrijstelling voor
grond door een vrijstelling voor residu. Waarbij die vrijstelling zou gelden voor hyet residu van de
reiniging van grond en een aantal andere minerale afvalstoffen.
Bij de andere minerale afvalstoffen zou het in elk geval gaan om zeefzand en RKGV, alsmede om
(het residu van de reiniging van) dakgrind en ballastbedgrind . Boorgruis(destillatieresidu) zou niet
onder de vrijstelling voor residu vallen, omdat het proces niet is aan te merken als het reinigen van
grond; het betreft het destilleren van olie'

Nadere overweging leidt echter tot een voorkeur voor variant 4; het schrappen van de vrijstelling
voor niet-reinigbare grond zonder vervanging door de residuvrijstelling. Belangrijke overwegingen
daarbij zijn dat het in het leven roepen van een nieuwe uitzondering op de afvalstoffenbelasting
opnieuw leidt tot een systeem waarbij verklaringen moeten worden afgegeven (administratieve
lasten) en dat ook deze uitzondering weer aanleiding kan geven tot discussies of een bepaalde
afvalstroom wel ofniet onder de uitzondering valt. De aanzuigende werking van het ffnanciele
voordeel van een vrijstelling blijft in deze constructie overeind. Ten slotte is een belangrijk argument
de mogelijk precedentwerking die zou kunnen uitgaan van een dergelijke vrijstelling. Een vrijstelling
voor niet vermijdbare residustromen van de verwerking van minerale afvalstromen is vanuit
milieuoogpunt goed verdedigbaar. Het betreft immers het onbruikbare restproduct van
afvalverwerking die in hoofdzaak leidt tot voor hergebruik geschikte stromen. De beperking tot
residu van de verwerking van minerale afvalstromen is minder verdedigbaar. Ook de verwerking van
andere afvalstromen leidt tot residustromen die moeten worden gestort. Ook voor deze stromen geldt
geen vrijstelling. Het alternatief: een Wbm-vrijstelling voor alle onvermijdbare residustromen is
uiterst complex zou grote administratieve lasten met zich meebrengen en intensieve handhaving
vragen.

Ten slotte wordt opgemerkt dat de sturing van reinigbare verontreinigde grond richting reinigen wel
belangrijk blijft. Deze sturing is niet afhankelijk van de Wbm, omdat zij mede afkomstig is van het
stortverbod voor verontreinigde grond, dat is opgenomen in het Bssa. De marktsituatie in de
grondbranche is volledig afhankelijk van dat verbod. Dit stortverbod moet dus wel gehandhaafd
blijven. De voorgenomen uitbreiding van het stortverbod tot alle reinigbare en toepasbare grond blij ft
overigens ook belangrijk (nu geldt het stortverbod alleen voor ernstig verontreinigde reinigbare
grond).

6. Het Bsb/de MVG; aanpassingen

In het kader van het Bsb en de MVG wordt een onderscheid gemaakt tussen het toepassen van grond
in een werk en het gebruik van grond als bodem. Er gelden verschillende regels voor.

Ten aanzien van de toepassing in een werk wordt een onderscheid gemaakt tussen schone grond en
niet-schone grond. Voor schone grond geldt een lichter regime dan voor het toepassen van andere
bouwstoffen. Voor niet-schone grond gelden juist extra samenstellingseisen die niet gelden voor het
toepassen van andere bouwstoffen.

Zowel schone grond als licht verontreinigde grond kan in aanmerking komen voor gebruik als
bodem. Voor licht verontreinigde grond geldt dat de grond van vergelijkbare kwaliteit moet zijn als
de ontvangende bodem (bodemkwaliteitskaart). Verder moet het gebruik worden gemeld en geldt er

De positie van baggerspecie in de Wbm blijft hier buiten beschouwing.
Het doel van het proces is niet het weer beschikbaar maken van de minerale stroom, maar het terugwinnen van de olie.

Het boorgruis blijft over als residu.
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geen terugnameplicht. Ook grond die vrijkomt uit saneringen kan in aanmerking komen voor gebruik
als bodem. Voor het gebruik van saneringsgrond moet er een goedgekeurd saneringsplan zijn en
moet zijn voldaan aan de voorwaarde dat de grond geschikt is voor de functie van de bodem.

In het overleg is geconstateerd dat niet altijd duidelijk is wanneer er sprake is van het gebruik van
grond als bodem en wanneer van het toepassen van grond in een werk. Men denke aan het ophogen
van een terrein of aan het aanbrengen van zand als wegfundering. Is dat het gebruik van grond als
bodem of het toepassen van grond in een werk? Voorgesteld wordt dit onderscheid te verhelderen.
Daardoor wordt het beter mogelijk om te werken met de specifieke begrippen "als bodem bruikbare
grond" en "in een werk toepasbare grond".

In het overleg is gesuggereerd om het onderscheid te verhelderen door te spreken van "het gebruik
van grond als bodem" als de grond mag opgaan in de bodem en dus geen eis van terugneembaarheid
geldt. Bij "het toepassen van grond in een werk" mag de grond niet opgaan in de bodem; bij het
ontmantelen van het werk moet nog steeds een onderscheid kunnen worden gemaakt tussen de
toegepaste grond en de onderliggende bodem. De eis van terugneembaarheid geldt dan wel.

Bij een dergelijk onderscheid tussen "het gebruik van grond als bodem" en "het toepassen van grond
in een werk" rijst tevens de vraag of het aparte normenstelsel van het Bsb voor het toepassen van
grond in een werk nog nodig is, of dat voor het toepassen van grond in een werk hetzelfde
normenstelsel kan gelden als voor het toepassen van andere bouwstoffen.

7. De Wbb; aanpassingen

In de Wbb wordt vrijwel steeds de term "bodem" gebruikt. De term "grond" komt maar een enkele
keer voor. Genoemd worden de artikelen 21 en 23, die betrekking hebben op het ontgraven van
verontreinigde grond. Artikel 21 duidt een belangrijke taak aan van het Service Centrum Grond: het
beoordelen van de reinigbaarheid van verontreinigde grond. Dit artikel kan zowel betrekking hebben
op materiaal dat zich nog in de bodem bevindt als op materiaal dat reeds uit de bodem is

vrijgekomen. Artikel 23 schrijft het vragen van advies voor alvorens verontreinigde grond wordt
ontgraven, en betreft dus alleen materiaal dat zich nog in de bodem bevindt.



Zoals hierna wordt aangegeven, zal "grond" worden gedefinieerd als een ex situ begrip, dat alleen
betrekking heeft op reeds ontgraven materiaal. Artikel 23 zou dus moeten worden aangepast door het
vervangen van de term "grond" door een andere term. Waarschijnlijk zal artikel 23 echter geheel
vervallen, omdat de behoefte aan een adviesplicht niet langer aanwezig is. Artikel 21 moet anders
worden omschreven, of er moet "verontreinigde bodem" in worden ingevoegd, voor het geval dat het
SCG in situ beoordelingen doet.

Deze aanpassingen van de Wbb betekenen dat het begrip "grond" in de Wbb verder aan belang zal
inboeten.

8. De definitie van grond

8.1 Het kader

In het overleg is als uitgangspunt genomen dat "grond" een relatie heeft met de bodem. Daarmee
wordt niet alleen aangesloten bij de opvatting achter de Eural (zie tl 3) maar ook bij het
spraakgebruik. In essentie is grond in het overleg daarom opgevat als materiaal zoals dat van nature
in de bodem voorkomt". Uit dit uitgangspunt vloeiden in het overleg direct enkele vragen voort.
Tezamen met het gekozen uitgangspunt vormt het antwoord op deze vragen het kader voor de
definitie van "grond"'

In de eerste plaats is bezien wat wordt verstaan onder "bodem". Daarvoor is in het overleg
aangesloten bij de omschrijving van het begrip "bodem" in de Wbb: "het vaste deel van de aarde met
de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen". Hieruit volgt
onder meer dat ook diepe bodemlagen "bodem" zijn en dus ook uit diepe bodemlagen grond
vrijkomt. Het Wbb-begrip "bodem" omvat ook de waterbodem, d.w.z. de bodem onder
oppervlaktewater.

In de tweede plaats is bekeken of het begrip "grond" moet worden beperkt tot materiaal uit de
Nederlandse bodem. Het overleg heeft hiertoe geen reden gezien. Het belang van de bescherming
van de Nederlandse bodem wordt niet gediend door het uitsluiten van buitenlandse grond, maar door
het stellen van de juiste kwaliteitseisen. Ook de bodem buiten de landsgrenzen is dus "bodem" en
daaruit vrijkomend materiaal kan grond zijn. De reikwijdte van een specifieke regeling kan eventueel
wel worden beperkt tot de Nederlandse bodem.

In de derde plaats is in het overleg bezien of "grond" een ex situ begrip is, dat alleen betrekking heeft
op materiaal dat al uit de bodem is vrijgekomen, of dat ook materiaal dat zich nog in de bodem
bevindt, grond kan zijn. Mede aan de hand van de ontvangen commentaren is gekozen voor een ex
situ begrip. Materiaal in de bodem wordt dus niet aangeduid als grond. Na het vrijkomen uit de
bodem kan het materiaal "grond" zijn geworden'

" Niet alle bodemmateriaal; zie hierna.
In het overleg is de definitie ook in een breder kader bezien; zie daarvoor tj 11.2.
Nadat de grond weer in de bodem is teruggebracht, kan zij weer bodem zijn geworden. In die zin heeft de status van

"grond" iets tijdelijks, zoals ook in een van de commentaren is opgemerkt.
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In de vierde plaats rijst de vraag wat wordt verstaan onder "van nature". Deze term heeA betrekking
op materiaal dat zonder menselijk toedoen in de bodem kan voorkomen. Op welke plaats dat het
geval is, is daarbij niet relevant. De term kent dus geen locatiegebonden kleuring.

In de vijfde plaats heeft het overleg zich afgevraagd of ook gemengd materiaal onder het begrip
"grond" moet worden gebracht. Het gaat hierbij om materiaal dat een menging is van grond en ander
materiaal. Besloten is om dat niet te doen. De definitie van "grond" wordt dus een "zuivere
definitie", die alleen betrekking heeA op onvermengde grond. De vraag naar de status van gemengd
materiaal moet op andere wijze worden beantwoord. Door een zuivere definitie van grond wordt
mede voorkomen dat al te gemakkelijk de opvatting postvat dat ander materiaal wel in grond kan
worden weggemengd.

Binnen het aldus geschapen kader is de definitie van "grond" verder ontwikkeld. Voor die verdere
ontwikkeling zijn in het overleg enige randvoorwaarden ontwikkeld. Zoals al is aangegeven in tj 2,
gelden voor de nieuwe definitie van "grond" als randvoorwaarden: uniformiteit, meetbaarheid,
flexibiliteit en maatwerk.

8.2 Lagenstructuur

Om te voldoen aan het kader en de randvoorwaarden, zijn de belangen die elke stakeholder
vertegenwoordigt, gaandeweg het proces losgekoppeld van de formulering van de definitie zelf. In
het overleg is consensus ontstaan over het feit dat de definitie van het begrip grond neutraal, d.w.z.
los van belangen, moet worden ingevuld. De verschillende belangen kunnen en moeten behartigd
worden in de verschillende regelingen waarin het begrip grond voorkomt, maar los van de invulling
van het begrip grond.

Daarom is gekozen voor een combinatie van een basisdefinitie van grond en een geheel van
specifieke definities. Deze combinatie van een basisdefinitie van grond en specifieke definities is in
het overleg aangeduid als de "lagenstructuur". De basisdefinitie geeft in neutrale termen aan wat
"grond" is. De specifieke definities worden ingevuld afhankelijk van de strekking van de regeling
waarin zij voorkomen. Zij behartigen daarmee tevens de belangen die de stakeholders bij de
betrokken regeling vertegenwoordigen.

De specifieke definities kunnen een specifieke categorie grond afbakenen, bijvoorbeeld baggerspecie
(grond uit de waterbodem). Voor een belangrijk hebben de specifieke definities echter betrekking op
materiaal dat bestaat uit een menging van grond en ander materiaal.
Dat betekent dat de specifieke definities meer omvatten dan grond. Zij hebben daarom een
zelfstandig karakter' Voor het aandeel grond in het gemengde materiaal haken de specifieke
definities uiteraard aan bij de basisdefinitie van "grond".

De lagenstructuur biedt de basis voor een combinatie van uniformiteit enerzijds en flexibiliteit en
maatwerk anderzijds. De basisdefinitie is uniform. De specifieke definities geven invulling aan de
gewenste flexibiliteit en maatwerk. Uiteraard moet wel worden gezorgd dat een specifieke definitie
die in meer dan een regeling voorkomt, in alle regelingen exact dezelfde inhoud heeA. Het vereiste

De in een eerdere versie van deze notitie gebruikte term "subeategorieen van grond" is daarom bij nader inzien
vermeden.
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van meetbaarheid blijft in de lagenstructuur onverlet. De basisdefinitie moet meetbaar zijn, en dat
geldt zoveel mogelijk voor de specifieke definities.

Daarom is het van belang om de specifieke definities zoveel mogelijk te baseren van het betrokken
materiaal. Juist daardoor kunnen zij uit meetbare elementen worden opgebouwd.

Het werken met een lagenstructuur is overigens een voortzetting van de bestaande situatie. Nu al
komen diverse specifieke definities in de regelgeving voor. Omdat zij in een verschillende context
worden gebruikt, hebben zij ook verschillende invalshoeken. Deze veelheid van invalshoeken kan
ook in de toekomst zo blijven.

Zo hebben de begrippen "schone grond" en "verontreinigde grond" betrekking op de mate van
(chemische) verontreiniging. "Licht verontreinigde grond" en "ernstig verontreinigde grond" vallen
ook in deze categorie. "(Niet)-reinigbare grond" is gerelateerd aan de behandelbaarheid van grond.
Bij baggerspecie gaat het om grond met een bepaalde herkomst (de waterbodem). Ook het aspect
"bestemming" van het materiaal is van belang, omdat ex situ altijd een bestemming volgt, hetzij de
bodem, hetzij een (bouw)werk, hetzij een andere (bouw)stof, zoals cement, hetzij de stortplaats.
Termen als "als bodem bruikbare grond" en "in een werk toepasbare grond" zien op de mogelijke
bestemming van het materiaal, evenals "te storten grond". Zie ook het als bijlage 4 opgenomen
schema.

8.3 Herkomst of samenstelling?

Zoals aangegeven, is grond bodemmateriaal dat uit de bodem is vrijgekomen. Dat is echter slechts
het — weinig verrassende - begin. Daarna volgt een veel lastiger vraag. In de eerste plaats kan dat
materiaal in verschillende kaders uit de bodem zijn vrijgekomen. Men denke aan bodemsanering,
winning van grondstoffen en booractiviteiten. In de tweede plaats kan met dat materiaal van alles zijn
gebeurd nadat het uit de bodem is ontgraven. Het kan bijvoorbeeld zijn gebruikt in een
productieproces, zijn toegepast in een werk of zijn behandeld in een reinigingsinstallatie. Ten aanzien
van al dat materiaal rijst de vraag: is het (nog) grond?

Hier moet een uitgangspositie worden gekozen. Wat staat voorop: de herkomst van het materiaal
(d.w.z. de wijze van vrijkomen ofwat ermee is gebeurd)'s of de samenstelling van het materiaal
(d.w.z. de vraag of het — nog steeds of opnieuw- de samenstelling heeft van materiaal zoals dat van
nature in de bodem wordt aangetroffen). Met andere woorden: gaat het primair om het proces of om
het product? Juist deze keuze heeA in de afgelopen jaren aanleiding gegeven tot grote discussies.

Vanuit de behoefte aan duidelijkheid en handhaafbaarheid is in het overleg gekozen voor
een samenstellingsbegrip. Daardoor kan worden gekomen tot een definitie met meetbare criteria en
dus tot een goed handhaafbaar begrip. De definitie richt zich dus op de samenstelling van het
"product grond", en de ontstaansgeschiedenis van het product (het proces) wordt zoveel mogelijk
buiten de definitie gehouden.

Het gaat hier om wat ook zou kunnen worden aangeduid als de dtvecie herkomst. Dit ter onderscheiding van de
oorspronkelijke herkomst. Dat is de bodem.
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8.4 De karakteristieken van het materiaal

Het gaat dus om een definitie die gebaseerd is op de samenstelling van het materiaal. De volgende
vraag is: aan welke samenstellingseisen moet materiaal voldoen om "grond" te zijn. Dit is de vraag
naar de karakteristieken van het materiaal.

Het bepalen van de karakteristieken van het materiaal heeA een dubbele functie:
Het zorg voor het onderscheid tussen materiaal uit de bodem dat wel grond is en
materiaal uit de bodem dat geen grond is. Het materiaal dat geen grond is, kan zowel
ander natuurlijk bodemmateriaal zijn als bodemvreemd materiaal dat in de bodem
is geraakt.
Het zorgt voor het onderscheid tussen grond en materiaal dat niet uit de bodem komt
maar wel gelijkenis met grond vertoont.

In de inspraak is gebleken dat het bepalen van de karakteristieken van het materiaal een gevoelig
punt is, overigens evenals de status van gemengd materiaal. De keuzen die hier worden gemaakt,
hebben directe en soms substantiele invloed op wat wel en niet mag worden gedaan met materiaal
cab op de vraag of er wel of niet een belastingplicht is. Onder andere uit de sfeer van het grondverzet
is gewaarschuwd voor te beperkende karakteristieken, juist

omdat de samenstelling van de bodem lokaal aanmerkelijk kan verschillen. Tegen die achtergrond is
onder andere veel commentaar geleverd op het 2 mm-criterium (zie hierna).

Vanuit het overleg is dit aspect onderkend. Toch zijn bepaalde karakteristieken wel gehandhaafd. Zij
dragen er namelijk toe bij dat er expliciete aandacht wordt gegeven aan bepaalde bestanddelen van
het materiaal, met name het meer grove materiaal. Beperkend voor de gebruiksmogelijkheden
behoeft dit niet te zijn. De toelaatbaarheid van het gebruik wordt immers geregeld via de specifieke
definities. Zij kunnen worden afgestemd op de kenmerken van de lokale bodem.

Ook het 2 mm-criterium is gehandhaafd. In de inspraak is onder meer is aangegeven dat grind een
normaal bestanddeel is in sommige delen van het land, zoals Limburg. Gevreesd wordt onder meer
dat de 2 mm-grens in de weg kan staan aan actief bodembeheer, omdat vrijgekomen bodemmateriaal
met grind niet meer als bodem kan worden gebruikt.

Naar het oordeel van het overleg is deze vrees echter niet gegrond. Het 2 mm-criterium betekent
slechts dat in het kader van het actief bodembeheer apart gekeken moet worden naar de aanwezigheid
van grover materiaal en de passendheid daarvan in de ontvangende bodem. Een belemmering voor
het actief bodembeheer vormt het 2 mm criterium niet, omdat de aanvaardbaarheid van het gebruik
van bodemmateriaal als bodem wordt bepaald door de lokale bodemsituatie. Komt in de lokale
bodem van nature grind voor, dan is het gebruiken van grindhoudend materiaal als bodem aldaar in
principe aanvaardbaar. Ook elders kan bij afweging worden geconcludeerd dat grindhoudend
materiaal als bodem mag worden gebruikt. Wettelijk kan hieraan vorm worden gegeven door in de
specifieke definities het 2 mm criterium aan te passen of weg te laten. Daarbij kan de 2 mm grens
eventueel ook worden geformuleerd als een D95 waarde, zoals in de inspraak is gesuggereerd. Een
"D95 waarde" wil zeggen dat 96% van het materiaal een diameter heeft die kleiner is dan 2 mm.
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De keuze van de karakteristieken zijn vooral ingegeven door de volgende overwegingen:
Spraakgebruik;
Beperking van "grond" tot het meer fijne materiaal;
Afbakening met materiaal dat geen grond is;
Meetbaarheid.

Op basis hiervan zijn in het overleg de volgende karakteristieken gekozen als elementen van de
definitie.

Vast materiaal
In overeenstemming met praktijkopvattingen zal in de definitie worden opgenomen dat grond vast
materiaal is. Ten aanzien van nat materiaal (bijvoorbeeld grond en grondwater, grond met van nature
voorkomend vocht) wordt beoordeeld ofde droge stofgrond is.

Eorrelgrootte
Vast materiaal kan een uiteenlopende korrelgrootte hebben. In de definitie zal worden opgenomen
dat de deeltjes in het materiaal geen grotere doorsnee mogen hebben dan 2 mm (na bepaling van het
organisch materiaal). Dit is het reeds genoemde "2 mm-criterium". Grof materiaal (met een grotere
doorsnee) is dus geen grond, ook al komt het van nature in de bodem voor. Dat geldt bijvoorbeeld
voor grind en stenen. In essentie is dit een arbitraire keuze. Op zich zou ook grover materiaal kunnen
worden beschouwd als grond. Wel is het zo dat "grond" in het spraakgebruik vaak betrekking heelt
op fijn materiaal.

Verhouding en structuur van de componenten
In natuurlijk bodemmateriaal komen minerale delen en organische stofvoor in een bepaalde
verhouding en met een bepaalde structuur'e. Hieraan zal in de definitie van "grond" worden
gerefereerd. Dat zorgt ervoor dat op grond gelijkend materiaal niet wordt beschouwd als grond. Een
voorbeeld is vliegas.

Theoretisch is dit een enigszins vaag en daardoor lastig element in de definitie, maar in de praktijk
zal dit naar verwachting voor grond uit de Nederlandse bodem geen probleem zijn. Voor
Nederlandse grond zal het doorgaans voldoende zijn om na te gaan ofhet een van de in Nederland
voorkomende grondlracties of grondsoorten betreft. Beneden de korrelgrootte van 2 mm zijn dat:
lutum, silt, zand, leem, klei en veen. Zie ook bijlage 5. Alleen voor buitenlandse grond kan het soms
lastiger liggen.

8.5 De definitie

Op basis van een en ander komen we tot de volgende definitie van grond (de juridische eindtekst kan
er nog wat anders uit komen te zien).
"Grond is vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter dat bestaat uit minerale
delen en organische stofin een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature
worden aangetroffen ".

ln het laboratorium wordt apart gekeken naar het voorkomen van calciumcarbonaat (CaCO3). In de definitie behoett
CaCO3 echter niet apart te worden vermeld.
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Het ex-situ element behoeft niet apart te worden genoemd. Het ex situ karakter van "grond" zal
blijken uit de context waarin het begrip wordt gebruikt. Het begrip zal namelijk worden gebruikt in
regelgeving die naar zijn aard betrekking heeft op materiaal dat reeds uit de bodem is vrijgekomen
(regels voor gebruik, toepassing en stort).

8.6 Baggerspecie

Naast "grond" komt in de regelgeving het begrip "baggerspecie" voor. Het onderscheid tussen
baggerspecie en (andere) grond is van belang, omdat de regels soms verschillen. Zo is er wel een
stortverbod voor (reinigbare ernstig verontreinigde) grond maar niet voor baggerspecie.
Ook gelden aparte criteria voor de beoordeling van de reinigbaarheid van baggerspecie en andere
grond. Voorts gelden specifieke regels voor het verspreiden van baggerspecie in de Noordzee en voor
het plaatsen van baggerspecie op land.

Baggerspecie wordt in de regelgeving nu eens gezien als een apart begrip naast grond (Eural, Wbm
en Bssa), dan weer als een subcategorie van grond (Bsb en Wbb). In het laatste geval wordt
baggerspecie gezien als grond uit de waterbodem". Ook in de werkdefinitie van "grond" voor de
Wbm wordt baggerspecie gezien als een categorie grond.

In het overleg is uitgegaan van de opvatting dat baggerspecie een categorie grond is' Ook de in fj

8.5 gegeven definitie omvat "baggerspecie". Tezelfdertijd wordt aangetekend dat wat in deze notitie
is gezegd over grond, niet altijd geldt voor baggerspecie (bijvoorbeeld de voorgestelde aanpassing
van de Wbm en de bepalingsmethoden). Ter aanvulling op deze notitie moet er daarom een apart stuk
komen over baggerspecie.

Het overleg ziet "baggerspecie" voorts als een ex situ begrip. Voor materiaal dat nog op de
waterbodem ligt, is de term "bagger" beschikbaar.

Een belangrijk punt is waar de grenzen liggen tussen grond die geen baggerspecie is en grond die dat
wel is. Voor een bestaande beschouwing daarover wordt verwezen naar de toelichting bij de concept-
ministeriele Regeling beoordeling reinigbaarheid baggerspecie. De betrokken passages uit die
toelichting zijn te vinden in bijlage 6.

Bij de grensafbakening tussen baggerspecie en (andere) grond spelen twee vragen. In de eerste plaats
de vraag welk materiaal uit de bodem vrijkomt als baggerspecie en welk materiaal uit de bodem
vrijkomt als (andere) grond. In de tweede plaats de vraag tot welk moment materiaal dat uit de
bodem is vrijgekomen als baggerspecie, baggerspecie blijft. Anders gezegd: wanneer verandert
baggerspecie alsnog in (andere) grond?

Wat deze tweede vraag betreft, suggereert het overleg in grote lijnen om baggerspecie te blijven
aanduiden als baggerspecie tot het moment dat de baggerspecie wordt toegepast op de landbodem.
Op het moment van die toepassing wordt de baggerspecie grond (die geen baggerspecie is) en gelden
dus geen regels voor baggerspecie meer. Als men baggerspecie laat rijpen en deze rijping mislukt,
mag het materiaal in deze visie dus nog steeds worden gestort als baggerspecie.

Het onderscheidend criterium tussen grond die geen baggerspecie is en baggerspecie is dus de categorie bodem waaruit
de grond vrijkomt.

Met een andere Eural-code.
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8.7 Enige andere materialen

RKGVe.d.
Er is discussie geweest over de vraag of riool-, kolken-, gemalen- en veegafval (RKGV), zeefzand
e.d. grond (kunnen) zijn ofniet. Op basis van de nieuwe definitie is het antwoord: ja, dat kan. De
samenstelling telt immers, en niet de (directe) herkomst. De status van het materiaal wordt dus op
basis van de samenstelling ervan getoetst aan de nieuwe definitie van grond. Voor zover het
gemengd materiaal betreft, zal het overigens gaan om toetsing aan een van de specifieke definities
(zie lj 9). Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat (TAG), bentoniet
of een mengsel van grond en bentoniet zoals dat bij horizontaal boren vrijkomt. Ook boorgruis komt
vrij in een mengsel van grond gemengd met de gebruikte boorspoeling en kan dus grond zijn c.q.
onder een specifieke definitie vallen. Voorts zal het residu van de reiniging van materialen als hier
bedoeld worden getoetst aan de nieuwe definitie van grond c.q. aan de definitie van stortgrond (zie
ook tj 9).

Naar aanleiding van de inspraak is in het overleg overwogen om ook definities te geven van de
zojuist genoemde materialen. Daarvan is echter afgezien, omdat dit het bereik van het overleg te
buiten gaat. Voor zover er behoefte is aan zulke definities, zullen die in ander verband moeten
worden ontwikkeld.

Lichamen op ofin de bodem
Een andere vraag is hoe wordt omgegaan met op of in de bodem aangebrachte lichamen als een
grondwerk of een oude stortplaats. In de visie van het overleg komt daaruit in principe grond vrij als
het materiaal aan de definitie van grond beantwoordt. In zoverre maakt het dus geen verschil of
materiaal direct uit de bodem komt of uit bijvoorbeeld een werk. Wel kan verschil optreden ten
aanzien van de bepalingsmethoden. In geval het materiaal niet direct uit de bodem komt, zal
doorgaans een analyse door middel van tests moeten plaatsvinden (zie ij 10).

9. Grond met andere fysische bestanddelen (gemengd materiaal)

Nu is afgebakend wat "grond" is, komen we tot de vraag naar het gemengde materiaal. Het gaat
daarbij overigens om de menging van grond en anderfysisch materiaal. Grond die chemische stoffen
bevat, wordt aangemerkt als (verontreinigde) grond.

Zoals aangegeven, is het gemengde materiaal gehouden buiten de definitie van "grond". De status
van gemengd materiaal wordt geregeld in de specifieke definities. Ten aanzien daarvan zag het
overleg zich primair gesteld voor twee vragen:

Welke systematiek wordt gehanteerd ter invulling van de specifieke definities (voor
zover zij betrekking hebben op gemengd materiaal)?
Hoe ziet de invulling van de specifieke definities er in concreto uit?

In deze paragraafwordt kort ingegaan op de systematiek voor de invulling van de specifieke
definities die betrekking hebben op gemengd materiaal. Deze systematiek moet in ander verband
verder worden uitgewerkt.
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De invulling van de specifieke definities blijft hier buiten beschouwing. Daartoe is in het overleg na
een uitgebreide gedachtenwisseling besloten. De specifieke definities raken aan de belangen van
stakeholders (welke grond willen wij in de bodem toestaan). Het overleg rekent het niet tot zijn taak
om zich te mengen in discussies tussen belangengroepen. Hiermee is het belang van de invulling van
de subdefinities uiteraard niet ontkend. De invulling ervan moet echter in ander verband geschieden.
Genoemd kunnen worden de lopende discussies over de herijking van de VROM regelgeving, de
beleidsbrief Bodem en de herijking van het Bouwstoffenbesluit. Zie ook bijlage 6.

Wat de systematiek betreft voor de specifieke definities inzake gemengd materiaal, is in het overleg
het volgende overwogen.

Voor het gemengde materiaal worden begrippen gehanteerd als "als bodem bruikbare grond", "in een
werk toepasbare grond" en "te storten grond". Bij het definieren van deze begrippen moet steeds
worden bezien hoe groot het aandeel mag zijn van het materiaal dat geen grond is. Als dit aandeel te
groot is, wordt niet meer gesproken van "als bodem bruikbare grond", etc.

Belangrijk is dat grond kan zijn gemengd met twee categorieen van ander fysisch materiaal:
Natuurlijk bodemmateriaal dat geen grond is (wortels, takken, grind, stenen);
Materiaal dat van nature niet in de bodem voorkomt (bijvoorbeeld puin) ".

Bij het ontwikkelen van specifieke definities zal steeds moeten worden bezien of een onderscheid
moet worden gemaakt tussen deze twee categorieen materiaal.

In het overleg is uitgebreid van gedachten gewisseld over het hanteren van een vaste
percentageregeling voor ander materiaal, al dan niet met een onderscheid tussen natuurlijk
bodemmateriaal en materiaal dat van nature niet in de bodem voorkomt. Bij een vaste
percentageregeling wordt in algemene termen vastgelegd welk percentage ander materiaal maximaal
aanvaardbaar is in een specifieke categorie gemengd materiaal (bijvoorbeeld als bodem bruikbare
grond). Hier doet zich echter een dilemma voor. Er zijn zowel goede argumenten voor als tegen een
vaste percentageregeling. Samengevat: een vaste percentageregeling biedt landelijke duidelijkheid en
uniformiteit, maar staat ook in de weg aan flexibiliteit en maatwerk.

Hierbij wordt overigens een verschil zichtbaar tussen de belangen van het grondverzet en belangen
die zijn gemoeid met het toepassen of storten van grond. Juist bij grondverzet doet het genoemde
dilemma zich namelijk voelen. Dat heeft te maken met het feit dat de samenstelling van de
ontvangende bodem van belang is voor de vraag welk percentage ander materiaal acceptabel is als
gemengd materiaal als bodem wordt gebruikt. Juist het feit dat de samenstelling van de ontvangende
bodem kan verschillen, maakt flexibiliteit en maatwerk zo belangrijk.

Het dilemma speelt verder vooral voor een menging van grond en ander nrztuunlij k bodemmateriaal,
omdat vrijwel altijd in enigerlei mate van zo'n menging sprake zal zijn. Dat speelt zowel op landelijk
niveau, zoals de aanwezigheid van takken en bladeren in het materiaal, als regionaal, zoals het grind
in de bodem van Limburg.

In de praktijk wordt al het andere fysische materiaal vaak "bodemvreemd materiaal" genoemd, hoewel in feite alleen
materiaal dat van nature niet in de bodem voorkomt, bodemvreemd is. In het overleg is gekozen voor de neutrale term
"(andere) fysische bestanddelen" of "gemengd materiaal".
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Bijvoorbeeld bij stortgrond is er veel minder bezwaar tegen een percentageregeling. Dan kan
namelijk niet gerefereerd worden aan de staat van de ontvangende bodem. In het kader van het Bssa
en de Wbm wordt thans een maximaal percentage van 50'/o gewichtspercentage gehanteerd. Dit
percentage zou voor stortgrond gelijk kunnen blijven. Wel moet worden bekeken of dit alleen geldt
voor niet-natuurlijke bestanddelen en, zo ja, wat dan geldt voor fysische bestanddelen die wel
natuurlijk zijn.

Het genoemde dilemma kan hier niet worden opgelost. Een aanbeveling inzake het hanteren van
vaste percentages wordt hier dan ook niet gedaan. Per situatie zullen daarin — in ander verband—
keuzen moeten worden gemaakt. In het overleg is wel geconstateerd dat ten aanzien van dit punt in
de inspraak zeer expliciete voorkeuren zijn kenbaar gemaakt. Het punt verdient daarom serieuze
aandacht, waarbij de mogelijkheid van een combinatie van landelijke "regels" met toch de
mogelijkheid van flexibiliteit en maatwerk uitdrukkelijk mede zou moeten worden onderzocht.

Een ander punt is met wat voor soort percentages wordt gewerkt. Tot dusverre pleegt te worden
gewerkt met gewichtspercentages. In de inspraak is ervoor gepleit om daarnaast ook een
volumepercentage te hanteren. Voor zover in de toekomst wordt gewerkt met percentages, zal per
situatie moeten worden beoordeeld of het alleen gaat om het gewicht of ook om het volume.

10. Bepalingsmethoden

Hierboven is een definitie van "grond" geformuleerd. Maar hoe wordt vastgesteld of een concrete
partij inderdaad aan de definitie voldoet? Dit is de vraag naar de bepalingsmethoden.

"partij "

Voorop moet worden gesteld dat de vraag ofwe met "grond" te maken hebben, in de praktijk altijd
wordt bekeken voor een bepaalde "partij", dat wil zeggen voor een bepaalde, afgebakende en als
zodanig herkenbare eenheid grond. Dit kan een partij zijn die zich nog in de bodem bevindt, maar
vaak zal de partij al uit de bodem zijn vrijgekomen.

Een en ander betekent dat de wijze waarop de partij wordt gevormd (bijvoorbeeld de wijze van
ontgraven en de maximale omvang van een partij), een belangrijk punt is. In dit verband kan daarop
echter niet worden ingegaan. Verwezen wordt onder meer naar de regels die het Reglement van het
SCG hierover bevat voor de toepassing van het Bssa en de Wbm.

Iiepali ngsmethoden
Dat grond uit de bodem komt wil niet zeggen dat grond altijd rechtstreeks uit de bodem komt. Er kan
namelijk iets met de grond zijn gedaan na het vrijkomen uit de bodem. Juister is dus om te zeggen
dat grond in elk geval oorspronkeljik uit de bodem is gekomen. Soms kan de bodem als herkomst
nog duidelijk worden aangetoond. In andere gevallen kan dat echter niet ofnauwelijks meer. In het
overleg zijn daarom twee manieren benoemd om aan te tonen dat een bepaalde partij materiaal
"grond" is.



In de eerste plaats kan worden aangetoond dat het materiaal inderdaad uit de bodem komt. Dat zal
bijvoorbeeld bij saneringsgrond vaak goed mogelijk zijn. Als dit is aangetoond, staat vast dat we te
maken hebben met grond. In de tweede plaats kan door een analyse van de karakteristieken van het
materiaal worden bepaald ofwe te maken hebben met grond. De analyses worden uitgevoerd met
behulp van tests, waarbij volgens voorgeschreven methodieken de karakteristieken van het materiaal
worden bepaald. In geval van twijfel of de in het lab als minerale delen aangemerkte componenten
inderdaad minerale delen betreffen en niet bijvoorbeeld vliegas kunnen aanvullende tests worden
gedaan (electronenmicroscopie).

Aldus wordt duidelijk of we te maken hebben met grond. Daarnaast moet worden bepaald in welke
mate de grond is gemengd met andere fysische bestanddelen. In feite is dat een onderdeel van het
onderzoek welke specifieke categorie het betreft.

Om te bepalen tot welke specifieke categorie het materiaal behoort, zullen altijd (aanvullende) tests
nodig zijn. In de praktijk zullen de aanvullende tests vaak worden gecombineerd met de primaire
tests. In een keer worden dan twee soorten vragen beantwoord: "Is het grond?" en "Welke specifieke
categorie is het?/Is de beoogde bestemming toegelaten?"

11. Verdere aspecten

Enkele aspecten van de nieuwe definitie van "grond" moeten nog worden genoemd.

11.1 Effecten van de definitie

Uiteraard moet worden getoetst welke effecten een bepaalde definitie heelt voor het milieu, voor de
bestuurslasten en voor de betrokken bedrijven. Het overleg voorziet evenwel geen effecten van de
basisdefinitie. Effecten zullen wel zijn verbonden aan de specifieke definities. Zij zullen in beeld
moeten worden gebracht bij het ontwikkelen van die specifieke definities.
Ook aan de gesuggereerde aanpassing van de regelgeving zullen effecten zijn verbonden.

11.2 De definitie in een breder kader

De definitie als onderdeel van het beheer van de grondketen
De deelnemers aan het overleg hebben zich steeds gerealiseerd dat de definitie van grond een
element is dat deel uitmaakt van een groter systeem dat is gericht op een goed beheer van de
grondketen. M.a.w. : een goede definitie is een van de voorwaarden voor een goed ketenbeheer. De
definitie van grond is in de visie van het overleg evenwel geen instrument om te sturen in de keten
Dat past niet bij een samenstellingsbegrip en zou bovendien een oneigenlijk gebruik van de definitie
zijn, die gemakkelijk afbreuk kan doen aan de handhaafbaarheid van de definitie. Voor het sturen in
de keten zijn andere instrumenten beschikbaar. Zie ook bijlage 7.

Van (een poging tot) sturing zou bijvoorbeeld sprake zijn als grond die ten onrechte is gemengd met ander materiaal
niet meer als grond zou worden aangemerkt, ongeacht de samenstelling van het gemengde materiaal. Om te bepalen of er
grond is, moet dan worden nagegaan ofde grond in een eerder stadium ten onrechte is gemengd met ander materiaal. Om
dit te doen, zou de ontstaansgeschiedenis van het materiaal een rol moeten gaan spelen.
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ltelatie met de begrippen "afvalstof", "bouwstof" en "primaire grondstof"
Grond kan een afvalstof, bouwstof ofprimaire grondstof zijn. De definitie doet hier geen uitspraak
over. Het zijn andere categorieen.

Het is overigens tot op zekere hoogte wel mogelijk om een specifieke definitie zo te kiezen dat zij
wel of geen afvalstof is (bijvoorbeeld als bodem bruikbare grond), dat zij wel of geen bouwstof is
(bijvoorbeeld in een werk toepasbare grond) en dat zij wel of geen primaire grondstof is.

12. Het vastleggen van de definitie van "grond"

12.1 Hoe kan de definitie worden vastgelegd?

Het is van belang dat de definitie zodanig wordt vastgelegd dat de gebruikers er voldoende houvast
aan hebben. Daarbij gaat het ook om de rechtszekerheid. Zij moeten weten dat hen geen verwijt kan
treffen als zij de definitie hanteren. Anderzijds wordt vanuit de praktijk ook gepleit voor de
mogelijkheid om de definitie zo nodig soepel te kunnen aanpassen aan nieuwe inzichten.

Uiterste opties zijn het vastleggen in de wet enerzijds en vastleggen in een of meer
beleidsdocumenten, protocollen, beoordelingsrichtlijnen of soortgelijke documenten anderzijds. Een
tussenoptie is het vastleggen in een wettelijke regeling die gemakkelijker te wijzigen is dan een wet
in formele zin. We komen dan uit bij een amvb of een ministeriele regeling.

Vanuit het overleg bestaat een voorkeur om de basisdefinitie in elk geval vast te leggen bij wet. Er is
daarvoor een keuze tussen de Wm en de Wbb. De Wm ontwikkelt zich in de richting van een
kaderwet. Daarbij is het voornemen om de Wbb op termijn in te bouwen in de Wm. Een definitie van
grond, die in feite voor meerdere wetten geldt, zou daarom goed in de Wm passen. Wetstechnisch
nadeel is dat het begrip "grond" in de (huidige) Wm niet voorkomt. De basisdefinitie van grond zou
ook passen in de Wbb, nu deze wet zich richt op de bescherming en sanering van de bodem. Als de
aanbeveling uit ) 7 wordt gevolgd, gaat voor de Wbb wel hetzelfde wetstechnische bezwaar gelden
als voor de Wm. In het overleg was er een lichte voorkeur voor de Wm.

Omdat de specifieke definities een zelfstandig karakter hebben, is het in principe van belang dat ook
zij in de (betrokken) regelgeving worden vastgelegd. Per geval zullen hier beslissingen moeten
vallen.

Buiten beschouwing blij(1 hier of de invoering van de basisdefinitie en — nieuwe of gewijzigde-
specifieke definities gepaard moet gaan met een overgangsperiode.

12.2 Aanpassing van de regelgeving

IYetten

II et bodembescherming (%bb)
De definitie van "grond" kan in de Wbb worden opgenomen. Als de definitie in de Wbb wordt
opgenomen, werkt zij van rechtswege door naar bepalingen die berusten op de Wbb. Er zou dus ook
doorwerking ontstaan naar de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2000
(hierna kortheidshalve aangeduid als de MR Grond) en het Bsb.
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fVet belastingen op milieugrondslag (fVbm)
Blijft het begrip "grond" in de Wbm gehandhaafd, dan kan de definitie van "grond" in de Wbm
worden opgenomen. Strikt noodzakelijk is dat niet. Ook voor de reinigbaarheidscriteria biedt de
Wbm geen basis. Via een schakelbepaling in het Reglement van het SCG gelden die criteria toch
voor de Wbm. Eventueel zou die lijn ook voor de definitie kunnen worden gevolgd.

Het maximaal aanvaardbare percentage ander fysisch materiaal zal ook moeten worden vastgelegd.
Tenzij dat gebeurt in de Wbm zelf of de Wbm de mogelijkheid gaat bieden om dat te doen in een
uitvoeringsbesluit krachtens de Wbm, zal dat via het Reglement van het SCG moeten gebeuren.

)Vet milieubeheer (fVm)
Omdat het begrip "grond" niet voorkomt in de tekst van de Wm, behoeft deze wet op zich niet te
worden aangepast. Wel zal de basisdefinitie wellicht in de Wm worden opgenomen. Die
basisdefinitie gaat dan van rechtswege doorwerken naar het Bssa, dat op de Wm berust. Overigens
heeft het Bssa een specifieke definitie van "te storten grond" nodig.

Andere regelingen

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodenisanering 2000 (MR Grond)
Als de definitie van "grond" in de Wbb wordt opgenomen, geldt zij van rechtswege ook voor de MR
Grond. Wel moet worden bekeken of in de regeling een gewichtspercentage voor ander fysisch
materiaal nodig is.

Bouwstoffenbesluit (Bsb)JVrjistellingsregeling Grondverzet (MVG)
Als de definitie van "grond" in de Wbb wordt opgenomen, vervalt zij in het Bsb en blijven in het Bsb
hooguit aanvullende bepalingen nodig. Zo kan worden bezien of gehandhaafd moet blijven dat de
Bsb-regels voor grond alleen van toepassing zijn op grond uit de Nederlandse bodem.

Overigens is het voornemen dat er een apart kader komt voor grond (en baggerspecie). Het Bsb zal
dan geen betrekking meer hebben op grond. Aanvullende bepalingen over "grond" zouden hun plaats
dan in dat andere kader vinden.

13eslui t stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (13ssa)
De definitie van "te storten grond" moet in het Bssa worden opgenomen. Omdat "grond" in de
nieuwe definitie ook baggerspecie omvat, moet wel goed worden geregeld dat het stortverbod niet
geldt voor baggerspecie.

Verder moet de aanpassing van categorie 24 van het Bssa die is opgenomen in een concept-besluit uit
1998, opnieuw worden bekeken (Staatscourant 1998, 124).

Reglement van het SCG
Ten slotte moet het SCG-reglement aan de nieuwe situatie worden aangepast. Overigens moet nog
blijken of er plaats is voor een dergelijk reglement als het SCG — zoals het voornemen is — opgaat in
een nieuwe uitvoeringsorganisatie bodem met de status van agentschap.
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Bijlage 7 Stakelrahters en hun belangen

partijen

1. "Grondverzetters"

Soorten "grond"

1. Als bodem te
gebruiken grond

Belangen

1. Toelaatbaarheid van
gebruik als grond

Opmerkingen
(incL

Tegenstellingen)"
1. Dus ruim begrip

2. Aanleggers van
werken

2. Ineenwerktoete
passen grond

2. Toelaatbaarheid van
toepassing als grond in
een werk

2. Dus ruim begrip

3. Houders van
stortgrond

3.1 Te storten grond 3.1. 1 Niet van
toepassing zijn van
stortverbod
3.1.2 Vrijstelling van
belastingplicht

3.1.1 Dus eng begrip

3.1.2 Dus ruim begrip

4. Grondreinigers

4.2 Residu van
reiniging

4.2. 1 Niet van
toepassing zijn van
stortverbod
4.2.2 Vrijstelling van
belastingplicht

4.1 Te reinigen grond 4.1 Toelaatbaarheid van
reiniging in een
grondreinigings-
installatie

4.1 Dus ruim begrip
(Tenzij daarin ook
andere minerale
afvalstoffen mogen
worden gereinigd)
4.2.1 Dus begrip excl.
Residu?

4.2.2 Dus begrip incl.
Residu

5. Grondverwerkers 5. Te verwerken grond 5. Toelaatbaarheid van
verwerking

5. Dus ruim begrip

6. VROM/SAS 6.1 Door ontgraven
vrijgekomen grond
6.2 Anderszins
vrijgekomen grond
(bv uit werken)
6.3 Residu

6. Bevordering van
hergebruik & Materiaal
buiten het afvalcircuit
(en in het grondcircuit)
houden

6. Dus enigszins ruim
grondbegrip

7. VROM/BWL
(Bodembescherming)

7.1 Voor toepassing
beschikbaar gekomen
grond

7.1.1 Bescherming van
de bodem & Alleen
voldoende zuiver
materiaal = grond
7.1.2 Behoud van
primaire grondstoffen

7.1.1 Dus enigszins eng
grondbegrip

7.1.2 Dus?

8. VROM/BWL
(Bodemsanering)

8. Bij bodemsanering
vrijkomende grond

8. Voortgang van de
bodemsanering

8. Dus in elk geval
saneringsgrond

'et een "ruim begrip" wordt ook gedoeld op het ruim accepteren van de aanwezigheid van andere fysische
bestanddelen in grond. Met een "eng begrip" wordt ook gedoeld op het niet ofbeperkt accepteren van de aanwezigheid
van andere fysische bestanddelen in grond.
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partijen Soorten "grond" Belangen Opmerkingen
(incl.

Tegenstellingen)'.
SCG

10. Financien/
Belastingdienst

9. Te storten grond

10.1 Te storten grond 10.1.1 Correcte
belastingheffing

10.1.2 Behoud van
opbrengst

10.1.1 Dus duidelijk
begrip + letten op
bedoeling van de
wetgever
10.1.2 Dus niet te ruim
begrip

9. Correcte verklaringen 9. Dus duidelijk begrip

11. Bodemsanerende
overheden

11. Ontgraven grond 11. Goede
afvoerbaarheid

11. Helderheid over
toegelaten bestemming;
definitie van grond is
secundair

12. Vergunning-
verleners Wm

12. Grond binnen
inrichting

12. Correcte
vergunningverlening

12. Dus duidelijk begrip

13. Handhavers 13. Alle grond 13. Handhaafbaarheid 13. Dus handhaatbaar
(meetbaarl) begrip + let
op afbakening met
vergelijkbaar materiaal

14. Politiek 14. Alle grond 14. Voorkomen van"schandalen*'4. Dus duidelijk begrip

Het overzicht van stakeholders is niet uitputtend bedoeld. Zo kunnen ook nog transporteurs,
handelaren en adviesbureaus worden genoemd. De weergave van de belangen en de standpunten
berust deels op beschikbare informatie en deels op een inschatting.

Gemeenten en provincies kunnen op verschillende manieren stakeholder zijn (Grondverzetter,
aanlegger van werken, houder van grond, bodemsaneerder, vergunningverlener, handhaver). Ook
waterschappen kunnen op verschillende manieren stakeholder zijn. In het schema zijn deze
overheden daarom niet als aparte partij genoemd.
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Bijlage 2 Betrokken Nederlandse regelingen

1. Regelingen waarin het begrip "grond" voorkomt

Bodem- en bouwstoffenregelgeving
In de eerste plaats komt het begrip voor in de bodem- en bouwstoffenregelgeving.

De Wet bodembescherming (Wbb) kent een voorschriii voor het afgraven van
verontreinigde grond (art. 23). Dat afgraven mag pas nadat de reinigbaarheid van de grond is
beoordeeld. Met het oog daarop geeft de "Regeling beoordeling reinigbaarheid grond
bodemsanering 2000" criteria voor de beoordeling van de reinigbaarheid van grond ("MR
Grond"). Deze regeling is gebaseerd op art. 24 van de Wbb.
"Grond" speelt ook een belangrijke rol in het Bouwstoffenbesluit (Bsb). Het Bsb kent
een licht regime voor het gebruik van schone grond in werken, en extra voorschriften
voor het gebruik van niet-schone grond in werken. De onder het Bsb hangende
Vrijstellingsregeling grondverzet (MVG) geeft in bepaalde gevallen vrijstelling van
bepalingen van het Bsb.
In de (concept-)Regeling beoordeling reinigbaarheid baggerspecie ("MR
Baggerspecie") speelt grond een rol, omdat baggerspecie wordt gedefinieerd als een
categorie grond.

11'et mtlieubeheerlafvalstoffen
In de tweede plaats speelt het begrip "grond" een rol in het kader van de Wet milieubeheer. (Wm), in
relatie tot de regelgeving voor inrichtingen en afvalstoffen (hoofdstuk 8 en 10 van de Wet
milieubeheer).

De Eural is in de Nederlandse regelgeving verwerkt via de ministeriele Regeling Europese
afvalstoffenlijst. Deze regeling berust op art. 1.1 en art. 10.15-10.17 van de Wm. In de Eural
komt het begrip "grond" voor.
Het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), dat berust op art. 8.44
van de Wm, bevat een stortverbod voor ernstig verontreinigde grond, met een vrijstelling
voor niet-reinigbare grond.
Het begrip "grond" wordt ook gebruikt in de vergunningverlening op grond van
hoofdstuk 8 van Wm. Zo zijn er inrichtingen die ingevolge de vergunningvoorschriflen alleen
(verontreinigde) grond mogen ontvangen ofdie juist geen grond mogen ontvangen. Het kan
zowel om stortplaatsen als om reinigingsinrichtingen gaan

liet belastingen op milieugrondslag
In de derde plaats is het begrip te vinden in de artt. 12 en 17 van de Wet belastingen op
milieugrondslag (Wbm). Deze wet kent een belasting op het storten van afvalstoffen (de
"afvalstoffenbelasting"), met een vrijstelling voor verontreinigde grond (en baggerspecie).

Reglement van het SCG
Voor de goede orde wordt vermeld dat het SCG-reglement de term grond eveneens hanteert en er een
definitie van geeft met de status van een beleidsregel.

'ovendien speelde het begrip "grond" indirect een rol in de ministeriele Regehng provinciegrensoverschrijdend
vervoer van afvalstoffen. Deze regeling wees namelijk categorieen van afvalstoffen aan waarvoor de provinciegrenzen
niet zonder meer open zijn. Daartoe behoren ook "afvalstoffen die ingevolge artikel 17 van de Wet belastingen op
milieugrondslag zijn vrijgesteld van de belastingheffing". Onder die afvalstoffen valt onder meer (niet-reinigbare
verontreinigde) grond. Genoemde regeling is evenwel vervallen.
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Andere regelingen
Ook in andere verband kunnen het begrip "grond" of specifieke definities een rol spelen. Denk aan
bouwbestekken.

2. Het gebruik van specifieke categorieen

13odem regelgevi ng
De Wbb kent de term "verontreinigde grond". Voorts weerspiegelt deze wet een onderscheid tussen
reinigbare en niet-reinigbare (verontreinigde) grond, overigens zonder die termen uitdrukkelijk te
gebruiken. In de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2000 is eveneens de
term "schone grond" te vinden. Voorts weerspiegelt deze regeling een onderscheid tussen ernstig
verontreinigde grond, licht verontreinigde niet herbruikbare grond en licht verontreinigde
herbruikbare grond. Deze termen worden overigens niet in de tekst van de regeling gebruikt, maar
zijn wel aan te treffen in de toelichting bij de regeling.

Het begrip "schone grond" komt ook voor in het Bsb, zelfs met een definitie. Ook de term "niet-
schone grond" wordt gebruikt. In de MVG wordt de term "licht verontreinigde grond" gebruikt en
gedefinieerd. "Niet-schone grond" kan verder worden ingedeeld in "categorie I-grond" en "categorie
2-grond". Zie in dit verband ook de definitie van "MVR-grond" in de Vrijstellingsregeling
samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit.

Il'et mi li eubeheerlafv alstoffen
Het stortverbod in het Bssa heeft betrekking op ernstig verontreinigde grond, ook al wordt die term in
het Bssa niet gebruikt. In plaats daarvan spreekt het Bssa voluit van "grond welke verontreinigingen
bevat die de interventiewaarden als bedoeld in tabel I van de bijlage behorende bij de Circulaire
Interventiewaarden bodemsanering te boven gaan".

liet belastingen op milieugrondslag
De Wbm onderscheidt tussen niet- en wel reinigbare verontreinigde grond.

Andere regelingen
In het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM) komt het begrip "zwarte
grond" voor.

Grondnota
In de Grondnota worden de begrippen "categorie I-grond", "categorie 2-grond", "ernstig
verontreinigde grond", "licht verontreinigde grond" en "schone grond" gebruikt en gedefinieerd (zie
de Begrippenlijst bij de nota).
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Bijlage 3 Bestaande definitiesin de betrokken regelingen (en de Grondnota)

Grond

Bsb-definitie:
"grond: niet-vormgegeven bouwstof met een vaste structuur, die van natuurljike oorsprong is, niet
door de mens is geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken. "

"Werkdefinitie" van grond voor de Wbm en het Bssa (zoals vastgelegd in het Reglement van het
SCG) :

"Het geheel van bestanddelen van de aardbodem van natu~rljike oorsprong, d.w.z, een ~engsel van
gesteente en mineraalfragmenten vermengd met organische stof, welke niet zjin ontstaan door
menseljik handelen en welke door ontgraven in het kader van sanering of grondverzet vrjikomen.
1ndien de grond voor meer dan 50% is vermengd met niet-afzeejbare bodemvreemde materialen
(puin/afval) dan wordt gesproken over een afvalstof niet-zjinde grond". Een noot bij de
Werkdefinitie geeA aan dai 50% het gewichtspercentage is.

De nota "Grond grondig bekeken" (de zogenaamde Grondnota) die VROM in 1999 heeA uitgebracht,
bevat ook een definitie van grond, maar deze heeft alleen betekenis voor die nota zelf. Zij wijkt weer
afvan de zojuist genoemde definities, maar lijkt wel op de werkdefinitie voor de Wbm:
"Het geheel van bestanddelen van de aardbodem van natuurljike oorspro&tg, dat wil zeggen een

mengsel van gesteente en mineraalfragmenten vermengd met organische stof, niet ontstaan door
menselijk handelen, dat door ontgraven is vrjigekomen uit de bodem ".

.Specifieke definities

Bsb-definitie van "schone grond"':
"schone grond: grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische
stoffen, zoals aangegeven in bjilage I, overschrjidt. "

Vrijslellingsregeling grondverzet:
"licht verontreinigde grond: grond waarvan de samenstellingswarden liggen tussen de
samenstellingswaarden voor grond zoals aangegeven in de bjilagen 1 en 2 van het Besluit."

BOOM:
"zwarte grond: mengsel van bodembestanddelen en bewerkte organische afvalstoffen.'oor

de definities uit de Grondnota wordt verwezen naar de Begrippenlijst bij die nota.

Baggerspecie

Ontwerp-Regeling beoordeling reinigbaarheid baggerspecie/Reglement SCG:
"Grond die uit de bodem is vrjigekomen via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde
ruimte, daaronder begrepen sediment en het residu van de reiniging van baggerspecie. "

Zie ook de definitie van "MVR-grond" in de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden
Bouwstoffenbesluit.
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Bijlage 4 Sehenta bestennning gronrl

Grond

Bruikbaar?
Ja

Bodem

Nee

Direct toepasbaar
Ja

Werk

Nee
Ja

Reinigbaar Reinigen

Nee

Bewerkbaar
Ja

Bewerken Nieuw produet

Nee

Storten
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Bjilage 5 Verhouding en structuur van rle conrponenten van grorulin de natuurljike
bodeur

De vaste delen van grond in een natuurlijke bodem bestaan uit al dan niet verweerde gesteenten en
mineralen, al dan niet aangevuld met organische stof.

1. Chemische samenstelling

De chemische samenstelling van de vaste delen van grond bestaat voor ten minste 10
gewichtsprocent (op droge stof basis) uit een of meerdere van de volgende elementen:
~ Zuurstof;
~ Silicium;
~ Aluminium ;

~ Calcium;
~ Natrium;
~ Kalium;
~ Mangaan.

2. Textuur

De textuur van grond wordt beschreven door de zogenoemde zanddriehoek (conform NEN

Zanddriehoek conform NEN 5104

Gebied waarbinnen het
merendeel van de
Nederlandse grond-
mengsels zich bevindt

100 80 60 40 20 0~ Zand [% m/m]



In de vaste delen van grond in een natuurlijke bodem komen geen significante hoeveelheden voor
van aggregaten met een bolvormige structuur. Deze bolvormige structuren worden geassocieerd
met een thermische onstaansgeschiedenis (e.g. vliegassen).

Figuur 1 Bolvormige aggregaten in vliegassen.
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benaming

sterk zandig veen
zwak zandig veen
sterk kleiig veen
zwak kleiig veen
mineraalarm veen

15

100% 92% 80% 60% 40%

silt + zand (m/m)

gt 00%

20% 0/o

Figuur 1: Indeling en benaming van grondsoorten naar de gehaltes
aan organische stof, lutum en silt + zand conform NEN 5104

code benaming
NEN 5104

Zk
Zs3, -4
Lz3
Lzl
Zs1, -2
Kzl, -2, -3

kleiig zand
sterk tot uiterst siltig zand
sterk zandige leem
zwak zandige leem
zwak tot matig siltig zand
zwak tot sterk zandige klei
zwak tot uiterst siltige kleiKsl, -2, -3, -4

60'/

.-"„,, / X/ V
„., / X X X" / X / V"';.,

/ X

,,"x"i"'xX/ X 4/X
100% 90% 82% 67.5% 60% 50% 40%

gt 00%

zand(m/m)

Figuur 2: Indeling en benaming van grondsoorten naar
de gehaltes aan lutum, silt en zand conform NEN 5104
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Bijlage 6 Baggerspecie

Deze bjilage bevat de tekstinzake het begrip "baggerspecie" uit de toelichting bjihet concept
van de Regeling beoordeling reinigbaarheid baggerspecie. In afwachting van het
totstandkomen van deze regeling is deze lekst voorlopig opgenomen in het Reglement van het
Service Centrum Grond.

Tekst:
Baggerspecie wordt aangemerkt als een categorie grond. Dat sluit aan bij de Wbb, waarin alleen de
term "grond" wordt gebruikt. In baggerspecie kunnen zich voorwerpen van uiteenlopende aard
bevinden, zoals puin, fietsen en koelkasten. Zij worden beschouwd als bodemvreemd materiaaL Als
een partij specie meer dan 50% bodemvreemd materiaal bevat, wordt niet meer gesproken van
baggerspecie. Voorwerpen die apart van of uit de waterbodem zijn verwijderd en voorwerpen die na
het baggeren uit de specie zijn afgescheiden, zijn geen baggerspecie.

Onder bodem wordt de bodem in de zin van de Wbb verstaan, dus alle, ook de diepe bodemlagen.
Voor de Wbm is dit een verschil met de praktijk tot dusverre. In het kader van de afgifte van
zogenaamde baggerspecieverklaringen in het kader van de — per I januari 2002 vervallen-
verfijningsregeling voor baggerspecie hanteerde het servicecentrum namelijk wel een dieptegrens.

Onder het oppervlaktewater wordt het oppervlaktewater in de zin van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo) verstaan. Met de clausule "voor dat water bestemde ruimte" wordt
gedoeld op de in het Wvo-beheersgebied gelegen gronden. Het betreft de
(water)bodem waar tijdelijk geen water staat, zoals uiterwaarden en droogstaande beddingen. Op
gebieden voor de berging van water in noodsituaties die buiten het Wvo-beheersgebied vallen, heeft
de clausule "de voor dat water bestemde ruimte" geen betrekking.
Alle materiaal dat vrijkomt uit of via het gedeelte van de bodem dat behoort tot het Wvo-
beheersgebied is baggerspecie. Het punt van vrijkomen is daarbij bepalend, en niet het punt in de
bodem waar het materiaal zich voor het vrijkomen bevond. Materiaal uit de landbodem dat bij een
diagonale boring vrijkomt via de waterbodem, is dus baggerspecie. Het omgekeerde geldt ook. Als
vanuit de landbodem een tunnel wordt gegraven die onder water doorloopt, komt daarbij grond (geen
baggerspecie) vrij zolang het punt van vrijkomen in de landbodem is gelegen.

Materiaal dat uit de landbodem (bodem buiten het Wvo-beheersgebied) wordt ontgraven, waarna
die bodem vervolgens in het kader van bijvoorbeeld een verlegging van een rivier onderdeel wordt
van de waterbodem, wordt aangemerkt als grond.

Baggerspecie die voorafgaand aan storten een bepaalde behandeling ondergaat, wordt verwerkt of
tijdelijk wordt opgeslagen, blijft baggerspecie, tenzij er zodanige handelingen mee worden verricht dat
moet worden gesproken van een nieuw product (vb, uit immobilisatie ontstaan granulaat of uit
waterbodemklei geproduceerde bakstenen). Bij landfarming en rijpen blijft de ontwaterde of gerijpte
baggerspecie dus baggerspecie en wordt derhalve niet als grond aangemerkt. Dit geldt voor de
toepassing van de Wbm. Het Bsb kent geen onderscheid tussen grond en baggerspecie. Zodra
baggerspecie wordt toegepast conform het Bsb, wordt baggerspecie als grond beschouwd.

Voor de gegeven definitie is vooral op praktische gronden (uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)
gekozen. Zij biedt namelijk een scherpe afgrenzing tussen baggerspecie en (andere) grond. Hiervoor is
gekozen in weerwil van het meer technische bezwaar dat qua samenstelling gelijk materiaal hierdoor
voor de Wbm soms als grond en soms als baggerspecie zal worden gezien, afhankelijk van het punt
van vrijkomen.



De definitie is iets ruimer dan de definitie uit de Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land.
Daardoor kan het zich voordoen dat materiaal dat in het kader van de onderhavige regeling is
gekwalificeerd als baggerspecie, toch niet mag worden aanvaard op een stortplaats die valt onder de
Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land. Dat betreft stortplaatsen op land die uitsluitend voor
baggerspecie zijn bestemd. Dergelijk materiaal kan wel worden afgevoerd naar een daartoe geschikte
andere stortplaats.



Bijlage 7 Beheer van de totale gronrlstrooni

De definitie van "grond" is niet het instrument om ongewenste situaties in de grondketen
tegen te gaan. Daarvoor moeten andere instrumenten worden ingezet. Volledigheidshalve
wordt daarop in deze bijlage kort ingegaan. Daarmee wordt de definitie van "grond" in een
breder kader geplaatst.

Het is relevant om een strikte scheiding aan te brengen tussen algemeen geldende eisen
(wettelijk ofdoor de opdrachtgever te stellen), meetmethoden die in algemene zin door
normalisatie-instituten worden genormaliseerd en voor algemeen gebruik gepubliceerd en
tenslotte kwaliteitsverklaringen/certificatie, die (onder verwijzing naar genoemde algemene
noties, eisen en meetmethoden) alleen maar verklaart dat aan die betreffende noties, eisen en
meetmethoden is voldaan. De certificatie moet daar zelf geen eisen aan toevoegen ofze zelf
maar invullen. Wel is relevant om t.b.v. die kwaliteitsverklaringen vast te stellen bijv. welke
kwaliteit van de meetresultaten vereist is, waaruit men bijv. instructies over de
meet&equenties, e.d., kan afleiden.

a. Algemeen geldende eisen

Ontgruven
Bij het ontgraven van grond dient zoveel mogelijk selectief te worden gewerkt, zodanig dat
andere materialen die in specifieke functies aanwezig zijn (zoals: wegdek, loskorrelige
verharding, wegfundering, gebouw, gebouwfundering, ophoging andere materialen) apart
worden verwijderd. Bij sanering conform de Wbb kan dit worden vastgelegd in het
saneringsplan. Bij andere vormen van grondverzet moet dit worden geregeld via de opdracht
om de werkzaamheden uit te voeren.

Transport
Grond mag tijdens het transport niet worden vermengd met ander materiaal (ook al zou dat
materiaal uiteindelijk binnen bepaalde definities van grond vallen). Dit is geregeld in de
artikelen 10.44, 10.52 en 10.54 van de Wm.

Gebruik
Het gebruik van grond moet aan specifieke eisen voldoen. Zij zijn met name te vinden in de
MVG.

Toepassing
De toepassing van grond moet aan specifieke eisen voldoen. Zij zijn te vinden in het Bsb.

Menging
Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 17 van het LAP.

b. Meetmethoden
Op diverse momenten kan het onderzoeken van het materiaal verplicht zijn. De beoordeling
van het materiaal moet verlopen langs de daartoe aangegeven "route" (meetmethoden). Die
route is te vinden in diverse protocollen en meetvoorschriflen, zoals NEN-normen, CEN-
normen en ISO-normen.



c. Kwaliteitsverklaringen/certificatie
Het goed verloop van grondstromen kan door ondersteunende instrumenten beter worden
gewaarborgd. Zo kunnen diverse aspecten door middel van kwaliteitsverklaringen of
certificering worden gewaarborgd.

Enerzijds zullen we moeten aansluiten bij de diverse standaardprocedures en werkwijzen op
nationaal en Europees niveau. Anderzijds zijn binnen deze procedures keuzen te maken. We
moeten er mee rekening houden dat voor grensoverschrijdend verkeer certificatie van andere
landen mogelijk geaccepteerd moet worden, bijv. wanneer het materiaal onder de
Bouwproductenrichtlijn valt.

In dit verband zijn vooral diverse beoordelingsrichtlijnen (BRL's) van belang. De SKB-
handleiding is een instructie voor het opstellen van BRL's.



Bjiluge 8 Afkortingen

In de notitie worden de volgende afkortingen gebruikt:

Regelingen

BOOM:
Bsb:
Bssa:
Eural:
EVOA:
MVG:
Wbb:
Wbm:
Wm:

Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
Europese lijst van afvalstoffen
Europese verordening overbrenging van afvalstoffen
Vrijstellingsregeling grondverzet
Wet bodembescherming
Wet belastingen op milieugrondslag
Wet milieubeheer

Verder wordt de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2000 ook
aangeduid als: MR Grond.

Andere afkortingen

LAP:
RKGV:
SCG:

Landelijk afvalbeheerplan
Riool-, kolken-, gemalen- en veegafval
Service Centrum Grond


