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We hadden het er net even over en ik real secr mij dat ik rrwt Hans daarover een artikel aan Vastgoedrecht heb geschreven waann we dit ook netjes hebben verwoord:

2.3 A/gemene uitgangs punten

Bouwstoffen kunnen speaaal voorde beoogde toepassing vervaardigd zijn, maar ook met gebruikmaking van afvalstoffen. Voorde toepassing is het (gelukkig) niet van belang om onderscheid te
maken tussen deze beide categoneen, wat erg lastig kan zgn Als bouwstoffen worden toegepast in een werken aan de kwaliteitseisen voor toepassing voldoen, wordt ervan uitgegaan dat
sprake is van een m l euverantwoorde nuttige toepassing van afvalstoffen, d e in overeenstemming is met de Europese afvalstoffenregelgeving (met name de Kademchtlgn af alstoffen( )). In art.
5, lid 1, 6BK is voor alle zekerheid nog wel uitdrukkelijk bepaald dat bouwstoffen, grond en baggempecie alleen mogen worden toegepast als sprake is van nuttige toepassing van de aFvalstoffen.
In het kader van de Omgevingswet s een dergelgke bepaling met meer opgenomen, omdat de nuttige toepassing al besloten ligt in het begnp 'werk'. Het begnp 'werk' in art. 1 BBK in algemene
zin omschreven. Hieronder wordt verstaan een 'bq u w werk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functie na la toepassing van een bouwstof (. )1
En wordt van uitgegaan dat bij toepassing m een werk altgd sprake is van een funcbonele (lees: nuttige) toepassing. Bouwstoffen worden doorgaans speaaal voor een bepaalde toepassing
vervaardigd en kosten geld Er kan ook sprake zijn van secundaire bouwstoffen die vrgkomen bg sloop en waann afvalstoffen worden hergebruikt. Om te voorkomen dat de afvalstoffen worden
verwijderd, is in het begriip toepassen van bouwstoffen een uitzondering gemaakt voor het toepassen van bouwstoffen voor het verondiepen of het dempen van oppervlaktewater en het ophogen
van de bodem ten behoeve van woonwijken en industneterreinen. Hiervoor is zoveel matenaal benodigd dat men hiervoor normaal gesproken geen (kostbare) bouwstoffen gebruikt maar
alternatieven, met name grond en baggerspeae. Het is dan kennelijk vooral de bedoeling zich van de bouwstoffen te ontdoen. Er is dan sprake van verwgdering van afvalstoffen. Ook als voor
dergelijke werken pnmaire bouwstoffen zouden worden gebruikt, is dit ongewenst, omdat dan sprake is van verspillng van grondstoffen die, met het oog op de voorhanden alternatieve materiialeri
voor verondiepingen, dempingen en ophogingen, voor betere doeleinden kunnen worden ingezet. Andere toepassingen van bouwstoffen in een werk in oppervlaktewater zgn wel toegestaan.

Voor grond en baggerspeae zgn de functionele toepassingen in art. 35 BBK daarentegen limitat af opgesomd. Grond en baggerspeae komen in het kader van projecten of bj
baggerwerkzaamheden vrg door ontgraving. Daar moet men vervolgens van af, waarbg de fun*ionele toepassing met voorop hoeR te staan Om te voorkomen dat de toepassing in feite neerkomt
op verwi)denng van afvalstoffen worden alle toegestane functionele toepassingen limtatief opgesomd Als geen sprake is van en functionele toepassing, is sprake van verwgdenng van afvalstoffen
en wordt het 'werk'ls een stortplaats aangemerkt.
Een ander verschil tussen het remme voor het toepassen van bouwstoffen, onderscheidenlijk grond en baggerspeae, is dat een functionele toepassing van grond of baggerspeae met altgd hoeft
te resulteren in een (blgvend) werk, bgvoorbeeld bg verspreiding van baggerspeae uiteen atergang over aanliggende lenden)en of verspre ding van baggerspeae in oppervlaktewater met een
ecologisch oogmerk. Grond en baqqerspeae hoeven in teqensteginq tot bou stoffen niet teruqneembaar te worden toegepast, zodat de herkenbaarheid van het oorspronkelgke werk op de lange
duur kan vervagen De toegepaste grond en baggerspeae maken na verloop van tgd deel uit van de bodem.
6il de requlennq van het toepassen van bouwstoffen speelt het voorzorgbeginsel een belangrijke rol 6ouwstoffen zitten nog niet in het milieu. Milieuverontreiniging kan worden voorkomen dooi
bouwstoffen met toe te passen. De kwaliteitseisen waaraan bouwstoffen moeten voldoen om te voorkomen dat door het toepassen milieuverontreimging ontstaat, hebben als uitgangspunt dat
ook geen verontreiniging kan ontstaan als de bouwstoffen onder de meest kntische omstandigheden, bgvoorbeeld in een waterwingebied, worden toegepast. Bij grond en baggempeae ligt dit
anders, omdat zg al onderdeel van de bodem uitmaken. Zg worden uit de bodem ontgraven en elders weer toegepast. In beginsel worden zg dus alleen verplaatst en niet mauw in het milieu
gebracht. De kwal teit van grond en baggerspeae wordt bepaald door de bestaande bodemk elite t en is dus gegeven. Uitgangspunt bg het toepassen is dat de bestaande bodemkwaliteit
daardoor op de locatie van toepassing n et mag verslechteren (stand stiff).
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