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Aanleiding

In November 2018 is de regeling aangescherpt voor bodemvreemd materiaal. Met
name de term sporadisch is ingevoerd voor bodemvreemd materiaal (niet zijnde
steenachtige materialen en hout). Voor het toezicht en handhaving leidt de
definitie "sporadisch" tot vragen.

In de artikelsgewijze toelichting van het Rbk wordt richting gegeven aan de
definitie "sporadisch". Het gaat om de volgende tekstpassage:

"tle aanwezigheid van bodemvreemd materiaal is echter niet altijd te voorkomen. Het
begrip 'sporadisch'eeft in dit verband aan dat in toe te passen grond of baggerspecie
geringe hoeveelheden ander bodemvreemd materiaal aanwezig mogen zijn, omdat dit niet
altijd is te voorkomen. Pr is voor het beqrip sporadisch gekozen omdat er neen precieze
criteria zijn, zoals een bepaald gewichtspercentage, om te bepalen hoeveel ander
bodemvreemd materiaal erin grond of baggerspecie ten lroogste mag voorkomen. Plastics
en piepschuim bijvoorbeeld zijn zeer lichte materialen waarvoor het gewichtspercentage
qeen qeschikt criterium is. Bovendien wordt de inhoud van dit beqrip mede bepaald door
wat redelijkenvijs kan worden verwjiderd bij het zorgvuldig ontgraven of voor het
toepassen. Het gaat er echterin de praktijk niet zozeer om dat de grens watin dit verband
al dan niet sporadisch is scherp kan worden vastgesteld, maar dat doeltreffend kan worden
opqetreden in oevallen waarin het evident is dat meer dan sporadisch bodemvreemd
materiaal in grond of baggerspecie voorkomt.

Vooralsnog is er geen jurisprudentie oid beschikbaar om de definitie meer te
duiden.

Op de internetsite van RWS Leefomgeving is er een faq beschikbaar. Die
bovenstaande toelichting verwoord.

httos://www.bodemoius.ni/onderweroenlwet-reoeloevino/bbk/vraoenlorond-baooer-
aio/fan/zit-toeoestane/

Op de hierna volgende pagina's zijn de relevante passages uit het Bbk en Rbk
omtrent bodemvreemd materiaal weergegeven.
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Relevante passages in het Bbk en Rbk:

Besluit bodemkwaliteit

Hoofdstuk 4. Grond en baggerspecie

Artikel 34

Ir r
Mirieu
sodem

Datum
15 november 2019

i. Bij regeling van Onze Ministers wordt de wijze bepaald waarop wordt
vastgesteld of een materiaal aan te merken is als grond of baggerspecie.

2. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder grond of baggerspecie
mede verstaan, grond of baggerspecie die is vermengd met ten hoogste
20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal.

3. Op grond van milieuhygienische overwegingen kunnen onze Ministers
voor een toepassing van grond of baggerspecie een lager
gewichtspercentage bodemvreemd materiaal vaststellen dan genoemd in
het tweede lid en hierover en over soorten toegestaan bodemvreemd
materiaal nadere regels stellen

Regeling bodemkwaliteit

Artikel 1.1 lid 2

2. Voor de toepassing van het besluit wordt onder grond of baggerspecie
mede verstaan grond of baggerspecie waarin:

a. ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal voorkomt
dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de grond of
baggerspecie aanwezig was en waarvan niet is te voorkomen dat de
grond of baggerspecie daarmee is vermengd, voor zover het steenachtig
materiaal of hout betreft; en

b. alleen sporadls~c'nder bodemvreemd materiaal dan steenachtig
materiaal of hout als bedoeld onder a voorkomt, dat voorafgaand aan het
ontgraven of bewerken in de grond of baggerspecie aanwezig was, voor
zover redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het uit de grond of
baggerspecie wordt verwijderd voordat het wordt toegepast.
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4.3.3 Partijkeuringen
(opmerking: In de rapportage (MHV) dient men conform lid 3 op te nemen of er
bodemvreemd materiaal aanwezig is)

h. een beschrijving van het onderzoek naar de aanwezigheid van :

It r
Meeu
sodem

Datum
15 november 2019

I relevante verontreinigende stoffen die in billaae B bij deze regeling zijn
vermeld en waarvoor een normwaarde is opgenomen, en de waarde
daarvan, uitgedrukt in mg/kg droge stof,

2 relevante andere verontreinigende stoffen dan in biilaoe B bij deze
regeling zijn vermeld of verontreinigende stoffen waarvoor in die bijlage
geen normwaarde is opgenomen, en de waarden daarvan, uitgedrukt in
mg/kg droge stof, en

3 relevant bodemvreemd materiaal anders dan steenachtig materiaal en
hout, zoals plastic en piepschuim.

Algemene toelichting

1. Hoofdlijnen

Tenslotte wordt in de wijzigingsregeling naar aanleiding van signalen uit de
praktijk over het verondiepen van diepe plassen verduidelijkt wat wordt verstaan
onder grond en baggerspecie waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing
is. Uit deze signalen blijkt dat er in toegepaste partijen grond of baggerspecie
grote hoeveelheden bodemvreemd materiaal, tnet name plastics en piepschuim,
kunnen voorkomen. Het beleid is erop gericht om verdere verspreiding van
macro- en microplastics in het milieu te voorkomen. Het is daarom ongewenst dat
er in toegepaste partijen grond en baggerspecie onnodig plastic voorkomt.
Daarom heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bij brief van
6 november 2018 aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangekondigd dat de
Regeling bodemkwaliteit zal worden aangepast.-'e wijziging van artikel I.I van
de Regeling bodemkwaliteit (het nieuwe tweede lid) geeft ter uitvoering van dat
voornemen duidelijkheid over de (niet) toegestane aanwezigheid van
bodemvreemde materialen In toe te passen grond en baggerspecie. Er mag
maximaal 20 gewichtsprocenten hout en steenachtige materialen aanwezig zijn.
Ander bodemvreemd materiaal, zoals plastics en piepschuim mag slechts
sporadisclj aanwezig zijn. Daarbij moet grond en baggerspecie zorgvuldig worden
ontgraven of bewerkt, zodat er zo min mogelijk bodemvreemd materiaal in de
grond of baggerspecie terecht komt. Voor zover in de grond of baggerspecie
bodemvreemd materiaal aanwezig is, moet dat voor het toepassen daaruit
worden verwijderd, voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevergd.

4. Bodemvreemd materiaal

Als grond of baggerspecie vermengd is met bodemvreemd materiaal dat hier niet
in hoort te zitten, is de grond of baggerspecie in beginsel niet geschikt om
overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit op de bodem of in een
oppervlaktewaterlichaam te worden toegepast. Er is dan geen sprake van grond
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of baggerspecie in de zin van het besluit. De grond of baggerspecie moet worden
aangemerkt als afvalstof die niet nuttig kan worden toegepast.

In de praktijk hebben zich verschillende gevallen voorgedaan waarin grond of
baggerspecie is toegepast onder het Besluit bodemkwaliteit, terwijl in feite sprake
was van verwijdering van afvalstoffen omdat er grote hoeveelheden
bodemvreemd materiaal in zaten die daar niet in hoorden te zitten. Dat was
tevens in strijd met de zorgplicht die degene die de grond of baggerspecie
toepast (de opdrachtgever en aannemer) in acht moet nemen op grond van
artikel 13 van de Wet bodembescherming (landbodem), onderscheidenlijk artikel
7 van het Besluit bodemkwaliteit (oppervlaktewaterlichamen).

Als voorbeeld kan worden genoemd het natuurontwikkelingsproject 'Over de
Maas'ij Dreumel. Op de oevers van de plas en stroomafwaarts zijn in het
verleden plastics aangetroffen. Het burgercollectief Dreumelse waard'eeft aan
de hand van een onderzoek geconcludeerd dat de plastics, stroomafwaarts van
het project, waarschijnlijk afkomstig zijn van de grond en baggerspecie waarmee
de plas wordt verondiept.

Het beleid is erop gericht om verdere verspreiding van macro- en microplastics in
het milieu te voorkomen. Een beperking van de hoeveelheid plastics in toe te
passen grond en baggerspecie past daarbij. In de brief Staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat van 6 november 2018 aan de voorzitter van de
Tweede Kamer's daarom aangekondigd dat de Regeling bodemkwaliteit wordt
aangepast en verduidelijkt wat wordt verstaan onder grond en baggerspecie.
Daarom zijn de omschrijvingen van de begrippen grond en baggerspecie in artikel
1.1 van de Regeling bodemkwaliteit gespecificeerd, door in een nieuw tweede lid
expliciet te bepalen welke bodemvreemde materialen daarin (niet) mogen
voorkomen. Daarbij is aangesloten bij een passage die al in de nota van
toelichting bij het Besluit bodemkwaliteit was opgenomen, maar waaraan in de
praktijk onvoldoende gevolg is gegeven. 'In grond of baggerspecie bevindt zich
vaak bodemvreemd materiaal, zoals puin, hout of baksteenscherven, dat al in de
bodem zit als het wordt afgegraven. Het gaat nadrukkelijk niet om het bijmengen
van bodemvreemd materiaal in grond of baggerspecie. Doorgaans is de
aanwezigheid van bodemvreemd materiaal in grond of baggerspecie niet
bezwaarlijk, maar het is wel noodzakelijk dit te begrenzen. Grond of baggerspecie
met maximaal 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal, wordt in het kader
van dit besluit mede beschouwd als grond of baggerspecie. Dit laat onverlet dat
bij ontgravings- en sloopwerkzaamheden zorgvuldig moet worden gewerkt. Dat
betekent het scheiden van grond en baggerspecie die al dan niet zijn vermengd
met ander materiaal, het apart ontgraven en afvoeren van bijvoorbeeld puinlagen
in de bodem, en het daar waar mogelijk afzeven en apart verwerken van
bodemvreemd materiaal.'n

het nieuwe tweede lid van artikel 1.1 van de Regeling bodemkwaliteit wordt in
lijn met deze passage onderscheid gemaakt tussen steenachtig materiaal en hout
enerzijds en ander bodemvreemd materiaal anderzijds. Steenachtig materiaal en
hout mag tot ten hoogste 20 gewichtsprocent in de ontgraven grond of
baggerspecie aanwezig zijn (artikel 34, tweede lid, van het Besluit
bodemkwaliteit), maar alleen als het al voorafgaand aan het ontgraven of
bewerken in de grond of baggerspecie aanwezig was en niet ls te voorkomen dat
de grond of baggerspecie daarmee is vermengd.

Als er in een partij meer dan 20 gewichtsprocent steenachtig materiaal zit kan dit
bodemvreemde materiaal door middel van zeven worden verwijderd waardoor de
partij weer geschikt wordt voor toepassing overeenkomstig het Besluit
bodemkwaliteit.

Ii r
Meen
aodem

Datum
15 november 2019
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Wat betreft ander bodemvreemd materiaal dan steenachtig materiaal of hout,
zoals plastics, geldt dat het alleen sporadisch in de ontgraven grond of
baggerspecie mag voorkomen. Bij normaal gebruik van de bodem raakt dit
materiaal doorgaans niet met de bodem vermengd, maar blijft het eventueel op
de bodem liggen. Bij zorgvuldig ontgraven of bewerken van de grond of
baggerspecie en eerst afvoeren van het verzamelde bodemvreemde materiaal
hoort dit niet alsnog in de grond of baggerspecie terecht te komen. Met deze
wijziging van de regeling is tevens een verduidelijking doorgevoerd naar
aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Arnhem van 1 november 2011.9
Bodemvreemd materiaal kan zowel organisch als niet-organisch zijn.

Het voorgaande geldt voor de aanwezigheid van bodemvreemde materialen in
grond en baggerspecie in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en de
Regeling bodemkwaliteit, en niet voor andere regelgeving. Zo is in de Regeling
beoordeling reinigbaarheid grond 2006, die met wijzigingsregeling 2018.2
eveneens wordt gewijzigd, sprake van 50 gewichtsprocenten bodemvreemd
materiaal".

It r
Mibeu
sodem

Datum
15 november 2019

Toelichting Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A

Onderdeel A van artikel I wijzigt artikel 1.1 van de Regeling bodemkwaliteit. De
bestaande tekst wordt aangeduid als eerste lid en er wordt een lid aan het artikel
toegevoegd. Hierin wordt nader aangegeven in hoeverre in grond of baggerspecie
bodemvreemd materiaal mag voorkomen. Voor een toelichting wordt tevens
verwezen naar paragraaf 4.

Als er onnodig bodemvreemd materiaal in grond of baggerspecie voorkomt, is
sprake van een afvalstof die niet geschikt is voor nuttige toepassing, omdat zij
dan kan leiden tot verontreiniging van de (water)bodem en het milieu die te
voorkomen is. Om dat te verduidelijken is aan artikel 1.1 van de Regeling
bodemkwaliteit een tweede lid toegevoegd. Deze bepaling komt erop neer dat bij
het onnodig voorkomen van bodemvreemd materiaal geen sprake is van grond of
baggerspecie in de zin van het Besluit bodemkwaliteit. Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussen enerzijds steenachtig materiaal en hout, waarvan het bij normaal
gebruik van de bodem niet altijd is te voorkomen dat dit in de bodem
terechtkomt en daarvan deel gaat uitmaken, en anderzijds ander bodemvreemd
materiaal, zoals plastic en piepschuim, dat bij normaal gebruik van de bodem
daarmee doorgaans niet vermengd raakt maar daarop blijft liggen en dus voor
het ontgraven eenvoudig kan worden verwijderd.

De aanwezigheid van bodemvreemd materiaal is echter niet altijd te voorkom~en
Het begrip 'sporadisch'eeft In dit verband aan dat in toe te passen grond oij
baggerspecie geringe hoeveelheden ander bodemvreemd materiaal aanwezig
mogen zijn, omdat dit niet altijd is te voorkomen. Er is voor het begrip sporadisch
gekozen omdat er geen precieze criteria zijn, zoals een bepaaltj
gewichtspercentage, om te bepalen hoeveel ander bodemvreemd materiaal er irjP
grond of baggerspecie ten hoogste mag voorkomen. Plastics en piepschuirq
bijvoorbeeld zijn zeer lichte materialen waarvoor het gewichtspercentage geen
geschikt criterium is. Bovendien wordt de inhoud van dit begrip mede bepaald
door wat redelijkerwijs kan worden verwijderd bij het zorgvuldig ontgraven of
voor het toepassen. Het gaat er echter in de praktijk niet zozeer om dat de grens
watje dit verband al da~niet sporadisch is scherp kan worden vastgesteld, maag
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dat doeltreffend kan worden opgetreden in gevallen waarin het evident is dat tt r
meer dan sporadischbodemvreemd rgateriaal~in rond of baggerspecie voorkomt ateau

sodem

Datum
15 november 2019
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