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Vraag + antwoord
Noem 3 categorieën waarop BUS van toepassing is.
• categorie immobiel (art. 1.2.a);
• categorie mobiel (art. 1.2.b);
• categorie tijdelijk uitplaatsen (art. 1.2.c);
• categorie projectgebied De Kempen (art. 1.2.d).
Wanneer kan een sanering na de BUS-melding beginnen?
Na 5 weken kan worden begonnen.
Mag in het kader van een BUS-sanering meer dan 500 m3 grond worden afgevoerd?
Nee, behalve indien dat vooraf niet was voorzien.
Waar staat de afkorting ‘Kwalibo’ voor?
Kwaliteitsborging in het Bodembeheer.
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Noem 4 verschillende bodemintermediairs in het kader van Kwalibo?
• Adviesbureaus;
• Laboratoria;
• Aannemers;
• Grondbanken;
• Verwerkers of reinigers van grond en/of baggerspecie.
Noem 2 eisen waaraan een bodemintermediair in het kader van Kwalibo moet voldoen?
• de intermediair verkeert niet in staat van faillissement of surseance van betaling;
• de intermediair heeft een verklaring omtrent het gedrag (bewijs van goed gedrag) overlegd;
• de intermediair is gecertificeerd of geaccrediteerd.
Welk artikel in de vernieuwde Wbb bevat bepalingen speciaal bedoeld ter versterking van het
toezicht en de handhaving?
Artikel 39.
Geldt de vernieuwde Wbb ook voor waterbodems?
Ja. De saneringsdoelstelling voor de waterbodem vindt u in een aparte circulaire opgesteld door
het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
In hoeverre is zorgplicht artikel 13 van toepassing op verontreiniging die deels
voor en deels na 1987 is ontstaan?
Op verontreiniging die na 1987 is ontstaan is de zorgplicht van toepassing en moet alles worden
opgeruimd. Wanneer het echter om één verontreiniging gaat die deels voor en deels na 1987 is
ontstaan, kan een dergelijk scheiding te kunstmatig zijn en moet er één aanpak worden gekozen.
De saneringsregeling kan als uitgangspunt
worden genomen.
Wanneer spreken we een ongewoon voorval volgens artikel 30 Wbb?
Indien bij dat ongewoon voorval een geval van ernstige verontreiniging ontstaat of de bodem
ernstig is of dreigt te worden aangetast.
Geldt de saneringsplicht ook voor eigenaren van appartementsrechten die mede eigenaar zijn van
een bronperceel?
Nee. Artikel 55b geeft aan dat het moet gaan om in bedrijf zijnde bedrijfsterreinen.
Particulieren vallen hier in elk geval niet onder.
Bestaat er een bevel tot nazorg in artikel 43 Wbb
Neen, bevelen volgens artikel 43 zijn gericht op sanering. Als de sanering niet is uitgevoerd
volgens het
saneringsplan, kan het bevoegd gezag besluiten niet in te stemmen met het
evaluatierapport, of eisen dat er een nazorgplan wordt ingediend. Hierop kan gehandhaafd worden.
Wijzigingen op het saneringsplan moeten worden gemeld, waarna het bevoegd
gezag deze wijziging binnen twee weken moet publiceren. Hoe kan men dit voorkomen?
Om te voorkomen dat er voortdurend
afwijkingen van het saneringsplan moeten worden gemeld, is het noodzakelijk dat in het
saneringsplan de wijze van saneren niet al te gedetailleerd wordt beschreven, maar wel duidelijk
wordt aangegeven aan welke doelen moet worden voldaan.
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Artikel 39 schrijft voor dat in de beschikking een verwachte einddatum wordt opgenomen, maar
geen startdatum.
Is dit laatste wenselijk?
Het opnemen van een startdatum kan zeker wenselijk zijn. Het bevoegd gezag kan dit als
voorwaarde bij de beschikking opnemen. Het is een hulpmiddel voor de handhaving.
Het wetsvoorstel van de vernieuwde Wbb geeft aan dat er na sanering zo spoedig
mogelijk een evaluatierapport wordt ingediend. Kan hier in de Provinciale
Milieuverordening een termijn aan worden gekoppeld?
Dit kan. De wet bevat hier geen voorschrift voor. Dit betekent dat het bevoegd gezag hier zelf een
beslissing over kan nemen.
Artikel 39 in de vernieuwde Wbb bevat extra bepalingen speciaal bedoeld ter versterking van het
toezicht en de handhaving. Noem 3 in de wet opgenomen bepalingen
• Verwachte eindtijd sanering;
• Verplaatsing verontreinigde grond binnen het geval;
• Opgave beoogde effecten en schriftelijke informatie hierover;
• Alternatieve saneringsvariant;
• Melden afwijkingen in saneringsplan;
• Evaluatieverslag (inhoud + beschikking (voorschriften));
• Nazorgplan (inhoud + beschikking (voorschriften));
• Financiële zekerheid.
Is artikel 13 in de vernieuwde Wbb gewijzigd?
Ja, maar niet qua strekking of inhoud. Het woord saneren is vervallen. Dit om het verschil in
handelen met de saneringsparagraaf (paragraaf 3) te benadrukken.
Noem 2 doelen van de vernieuwde
Wbb?
• bodemsanering goedkoper te maken door het stimuleren van nieuwe technieken;
• bodemsanering efficiënter te maken door rekening te houden met de functie van de
bodem;
• eenvoudige procedures voor eenvoudige saneringen;
• het stimuleren van derde geldstromen bij bodemsanering;
• decentrale overheden verantwoordelijk te maken voor overheidsmiddelen die aansluiten op
de maatschappelijke dynamiek en locale behoeften.
Waaraan toets u het gehalte aan asbest in de bodem?
Aan het milieuhygiënisch saneringscriterium asbest het zogenaamde Protocol asbest.
Waar vindt u het actuele beleid van asbest in de bodem?
In de Beleidsbrief asbest in de bodem, grond en puin(granulaat) TK 3 maart 2004.
Wanneer moet een sanering na de BUS-melding beginnen?
Binnen 6 maanden na de melding moet zijn begonnen. Zonodig kan het bevoegd gezag de termijn
met nog eens 6 maanden verlengen.
Welke regels stelt het Bouwstoffenbesluit aan het (tijdelijk) opslaan van bouwstoffen zoals grond
en dakpannen?
Geen, het Bouwstoffenbesluit stelt regels aan het gebruiken van steenachtige bouwstoffen op of in
de bodem. Met gebruiken van bouwstoffen wordt het aanbrengen en vervolgens in het werk
houden van de aangebrachte bouwstoffen bedoeld. Het (tijdelijk) opslaan van bouwstoffen valt niet
onder het besluit.
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Het Bouwstoffenbesluit geeft de mogelijkheid om met een overig bewijsmiddel aan te tonen wat de
kwaliteit van een bouwstof is. Kan het bevoegd gezag een bodemonderzoek op basis van NEN
5740 accepteren als overig bewijsmiddel?
Hierop is niet eenduidig ja of nee te antwoorden. Het bouwstoffenbesluit stelt voorwaarden
waaraan een overig bewijsmiddel moet voldoen Sommige strategieën van de NEN 5740 kunnen
voldoen aan de voorwaarden voor een overig bewijsmiddel. Zie hiervoor de “circulaire overig
bewijsmiddel”.
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Indien het Bsb wordt ingetrokken, hoe gaat dan de nieuwe regelgeving heten?
Het besluit bodemkwaliteit
Kent het te verwachte besluit bodemkwaliteit ook een bouwstoffenkader?
Ja.
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