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• I&W Beleidsevaluatie Kwalibo 

• Inventarisatie impact Omgevingswet op SIKB 

documenten 

• Kamerbrieven duurzaam hergebruik grond, TGG, diepe 

plassen en Barneveld (11 december 2018) 

• Wijziging Regeling bodemkwaliteit 30-11-2018 

• Stavaza en planning Aanvullingswet en Aanvullingsbesluit 

bodem Omgevingswet 

• …. 



Wijziging Regeling bodemkwaliteit (29-11-2018) 

 
 

 

 

 

• Aanscherping eisen bodemvreemd materiaal: 

– Steenachtig materiaal en hout : maximaal 20%  
mits niet (opzettelijk) bijgemengd 

– Overige materialen (o.a. plastic): sporadisch 

 

• Splitsen van samengevoegde partij alleen volgens voorwaarden protocol 
9335-1 (eisen aan minimale partijgrootte) 

 

• Legaliseren samengevoegde partij alleen door BRL9335 erkende 
organisatie volgens eisen protocol 9335-1 

 

• Verwijzingen naar actuele versies van BRL en normdocumenten 

– BRL 9335 en onderliggende protocollen ingrijpend gemoderniseerd 

 
 

 



Wijziging Regeling bodemkwaliteit (29-11-2018) 

 
 

 

 

 

 • Vooronderzoek verplicht bij milieuhygiënische verklaringen 
− (water)bodemonderzoek NEN5740/5720: vooronderzoek NEN5717/5725 
− Uitzondering onderzoek onverdachte gebieden bij verspreiden 

baggerspecie: vooronderzoek NEN5717 
− Partijkeuring: enkelvoudige partij met directe relatie naar onderzoek 

NEN5725/NEN517, uitgezonderd grond uit reiniging of proces.  
− (illegaal) samengevoegde partij altijd onder certificaat BRL 9335-1 
− (water)bodemkwaliteitskaart altijd met vooronderzoek NEN5717/5725 
 
NB1: geen overgangsrecht; moment uitvoeren keuring/onderzoek bepalend; 
wel mogelijk om vooronderzoeken o.b.v. oude NEN te gebruiken tot 1-1-2020 
 
NB2: geen erkenningsplicht voor uitvoeren vooronderzoek 
 

• Meer informatie over wijziging Rbk: 
https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2018/wijziging-regeling-1/ 

 



Kamerbrieven duurzaam hergebruik grond 

 
 

 

 

• Laatste jaar: veel aandacht in de media en politiek (diepe plassen, 
import grond uit Buitenland, plastics, Thermisch gereinigde grond, 
Barneveld, AEC bodemas, kunstgrasvelden, PFOA/PFOS, etc) 

 

• Visie op duurzaam hergebruik grond 
– Aandacht voor de hele keten (van ontgraven tot toepassen): 

traceerbaarheid | vertrouwen certificaat | evaluatie kwalibo | import 
grondreiniging | bodemas | opkomende stoffen | toezicht/handhv. 
 

• TGG, diepe plassen en Barneveld 
– TGG: normen/onderzoek, registratie, kwaliteitsborging, T&H 
– Evaluatie diepe plassen (overwegen vergunningplicht, nieuw 

toetsingskader, plastics, etc) 
– Grondreiniging Barneveld 

 
• 7 maart: AO Leefomgeving: brief handelingskader PFAS toegezegd april 
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Stand van zaken & planning aanvullingsspoor 

• Aanvullingswet bodem – aangeboden aan Eerste Kamer; nog 
onduidelijk wanneer behandeling plaatsvindt 

 

• Aanvullingsbesluit bodem  

– verwerking resultaten internetconsultatie bijna gereed 

– toezeggingen aan 2e Kamer (vergunningplicht), bruidschat 

– Vanaf 1 april intern in procedure 

– Voor of direct na zomer aanbieden aan RvS en Tweede Kamer 

 

• Aanvullingsregeling bodem: start 2e helft 2019 

 

• Nog steeds koersend inwerkingtreding 2021 
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Aanvullingsbesluit (1) – wijzigingen BAL 

- Milieubelastende activiteiten (aan hst 3 en 4 BAL toevoegen): 

- Meststoffen, zuiveringsslib, vernietigen graszoden 

- Graven in de bodem 

- Bodemsanering 

- Opslaan van grond en baggerspecie 

- Grondreiniging 

- Toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie 

- Bodemonderzoek (hst 5 BAL): verwijzing NEN normen 

- Lozing afvalwater op rijkswater en Noordzee (hst 6 en 7 BAL) 

- Begrippen en normen (bijlagen I en VI van BAL) 
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Aanvullingsbesluit (2) – wijzigingen BKL / OB 

- Instructieregels in BKL: 

- Bouwen op verontreinigde grond (hst 5 BKL) 

- Nazorg (hst 5 BKL) 

- Functiekaarten / beheersgebieden toepassen G&B (hst 5, 6 en 10 
BKL) 

- Eisen omgevingsvergunning zuiveringsslib (hst 8 BKL) 

- Normen risicobeoordeling (bijlagen XXII en XXIII van BKL) 

 

- Aanwijzen BG ministerie van LNV voor meststoffen (hst 3 OB) 
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Aanvullingsbesluit (3) – overige wijzigingen 

- Intrekken regelgeving 

- Wijzigingen in bestaande AMVB’s: 

– Aanwijzingsbesluit Wkpb 

– Besluit bodemkwaliteit (regels die zich richten op de keten: 
milieuverklaringen, onderzoek en handelingen bouwstoffen) 

– Besluit financiële bepalingen 

– Besluit gewasbescherming,  

– Besluit inrichting landelijk gebied 

– Besluit lozen buiten inrichtingen 

– Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 

– Besluit vrijstelling stortverbod buiten inrichtingen 

– Productenbesluit asbest 

– Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet 

- Overgangsrecht (toepassen bouwstoffen, grond en baggerspecie) 

10 17 juli 2019 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 


