
Voor- en nadelen afschaffen meldplicht toepassing schone grond 
in kader van Bbk 
 
Samenvatting: 

- toepassen van schone grond is een activiteit met  geen tot weinig milieurisico  

- alleen melden indien er een mogelijk risico zou kunnen zijn, bijvoorbeeld bij een 

gevoelige locatie als een kinderspeelplaats 

- melding bij grote projecten niet nodig; een grondstromenplan kan dan volstaan 

- in plaats van het afschaffen van de meldplicht is een eenvoudiger meldsysteem een 

betere oplossing 

 



Opslag en transport van (niet-)primaire grond 
 
Samenvatting: 

- regels omtrent opslag zijn veelal wel duidelijk 

- bij transport ligt het veelal ingewikkelder 

- bij opslag is vaak een goede koppeling cq relatie te leggen tussen de financiële 

administratie en de hoeveelhedenregistratie 

- primair zand wordt niet als afval gezien en daarbij is dan ook geen 

transportbegeleidingsformulier noodzakelijk 

- het is niet altijd duidelijk wanneer een VIHB-nummer aan de orde is, dan wel is het niet 

altijd voorhanden; een vraag is in hoeverre dit nummer van belang is 

- mogelijkheid om ook de handelaar en/of bemiddelaar in afvalstoffen op de VIHB-lijst op 

te laten nemen 

- is bij tijdelijke uitname het ook verplicht om van transportbegeleidingsformulieren gebruik 

te maken; een vraag die hierbij aan de orde is of het als een afvalstof of niet wordt gezien 

 



Hoe ga je als toezichthouder je rol binnen de regionale 
omgevingsdienst invullen ? 
 
Samenvatting: 

- veel is nog onduidelijk 

- toezicht en handhaving zullen worden gesplitst 

- hoe de relatie met vergunningverlening wordt geregeld is niet duidelijk, maar een goede  

relatie is wel van belang 

- in zijn algemeenheid is en wordt de onderlinge communicatie en relatie tussen 

toezichthouders en vergunningverleners op het gebied van water, bodem en RO van 

belang 

- het is wenselijk dat er op landelijk niveau bijvoorbeeld controle- en checklijsten komen, 

zodat er zo uniform mogelijk wordt gewerkt. De huidige HUM’s spelen hier natuurlijk ook 

een rol bij 

 



Op welke wijze kan het toezicht effectiever worden gemaakt door 
een betere samenwerking door diverse actoren ? 
 
Samenvatting: 

- op landelijk niveau is het dan wenselijk dat informatie wordt gedeeld 

- leer je partners kennen, en doe dat bij voorkeur aan het begin van een traject 

- zorg dat je de tijd neemt om vorm te geven aan de samenwerking met je partners 

 


