Vragen en antwoorden categorie ‘Toezicht’

Nr.
1

Vraag + antwoord
Mag ik als toezichthouder een sanering stilleggen als de uitvoerder niet erkend is conform
Kwalibo?
Nee, alleen VI is bevoegd handhavend op te treden tegen de intermediairs die werken zonder
erkenning of in afwijking van het onderliggende normdocument. Bestuursrechtelijke maatregelen
treffen tegen de beschikkinghouder kan wel wanneer in de beschikking op het SP is opgenomen
dat de de werkzaamheden alleen door erkende intermediairs mogen worden uitgevoerd.
Mag bouw- en sloopafval in een Bbk-werk worden toegepast?

2

Nee, tenzij het gebroken of gefreesd Asfalt- en of betongranulaat betreft.
Is voor een tijdelijk gronddepot wél of geen milieuvergunning benodigd?

3

Nee, er is geen Wm- en Wvo-vergunning nodig indien de opslag plaatsvindt voorafgaand aan
definitieve toepassing. Daarnaast ondervangt het deels de problemen bij de handhaving door de
verplichting tot het melden van opslag korter dan 6 maanden.
Voor tijdelijke opslag van grond en baggerspecie in afwachting van definitieve toepassing op een
geplande en gemelde eindbestemming, gelden de toetsingskaders voor de algemene
toepassingen van grond of baggerspecie (afdeling 2, paragraaf 1 en 2, van hoofdstuk 4 van dit
besluit).
Hoe lang mag grond of baggerspecie in opslag worden genomen?

4

5

Opslag op de landbodem mag maximaal drie jaar duren, opslag in het oppervlaktewatersysteem
maximaal tien jaar. Bij het melden van de tijdelijke opslag moet de eindbestemming én de
voorziene periode van opslag binnen 6 maanden zijn aangegeven. Voor opslag korter dan 6
maanden is dit niet noodzakelijk. Indien tijdens de opslagperiode de eindbestemming wijzigt,
dient dit gemeld te worden.
Moet vrijkomende verontreinigde grond van een sanering altijd voorzien zijn van een
verklaring van ‘niet-reinigbaarheid’ volgens het Bbk?
Nee, alleen de ernstig verontreinigde grond, die naar een stortplaats wordt afgevoerd.

6

Hoe kun je het beste de naleving van gebruiksbeperkingen (nazorg)
controleren/handhaven?
Het ter plekke controleren / handhaven is lastig. Van belang: goede communicatie en structuren
(Het bevoegd gezag Wbb moet de gemeente informeren), alsmede duidelijkheid wie bevoegd
gezag is. (Wm of Wbb)
Gebruiksbeperkingen moeten via kadastrale registratie kenbaar worden gemaakt (Wkpb).

7

Op grond van artikel 13 heeft men een verontreiniging laten “verwijderen”. U eist een
evaluatieverslag op grond van artikel 39. Kan dit?
Nee, artikel 13 kent geen sanering overeenkomstig paragraaf 3 Wbb, dus geen beschikking
daarop en derhalve geen evaluatie. Alle verontreiniging moet worden opgeruimd.

8

Op grond van artikel 13 geeft u een saneringsbevel overeenkomstig artikel 43 (Wbb), kunt
u dit als u werkt bij een niet bevoegd gezag gemeente?
Nee, saneringsbevelen zijn voorbehouden aan b.g. Wbb.

9

Op grond van artikel 13 geeft u een saneringsbevel overeenkomstig artikel 43 (Wbb), kunt
u dit als u werkt bij een bevoegd gezag gemeente?
Nee, saneringsbevelen gaan over oude gevallen (voor 1987). Voor zorgplicht geen beschikking
ernst, dus ook geen saneringsbevel artikel 43.
Overigens: Het b.g. Wbb kan op grond van artikel 13 en artikel 27 aanwijzingen geven.
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Noem 3 wijzigingen t.o.v. het SP waarbij een melding aan het bevoegd gezag nodig is?

10
•
•
•
•
•
•

Er wordt (veel) meer/minder grond ontgraven;
Grondwatersanering gaat langer duren;
Het saneringsdoel wordt niet (geheel) bereikt;
De verontreiniging is omvangrijker;
Er blijkt nog een andere verontreiniging te zijn;
Er blijft een/meer restverontreiniging achter.

De omschrijvingen en bandbreedtes vind je in de HUM Wbb.

11

Op een locatie is het veldwerk uitgevoerd door een erkende veldwerker (BRL SIKB 2000).
Het bodemonderzoeksrapport is echter opgesteld door ander adviesbureau dat niet
erkend is voor de BRL SIKB 2000. Moet het onderzoeksrapport door het bevoegd gezag
geweigerd worden?
Nee, het is toegestaan dat een adviesbureau bodemonderzoekrapportages opstelt zonder zelf
erkend te zijn voor de BRL SIKB 2000, zolang het veldwerk en het laboratoriumwerk wel zijn
uitgevoerd door erkende bedrijven (BRL SIKB 2000 en AS 3000) en personen (BRL SIKB 2000).

12

Is altijd toegestaan om een partij grond of bouwstoffen met asbestgehalte van 100 mg/kg
ds toe te passen?
Nee, niet altijd. In het Besluit bodemkwaliteit is hierover het volgende beschreven. Voor de
meeste bouwstoffen geldt dat deze geen asbest zullen bevatten. Voor deze bouwstoffen geldt
een nul-eis conform het Productenbesluit asbest, behalve voor producten waaraan geen asbest
opzettelijk is toegevoegd en waarvan de gewogen concentratie (serpentijnasbest, vermeerderd
met tienmaal de concentratie amfiboolasbest) niet hoger is dan 100 mg/kg d.s. Voor dergelijke
producten zou een absolute nul-eis het hergebruik onmogelijk maken. Bij een aantal bouwstoffen
kan het voorkomen dat ze onopzettelijk een geringe concentratie asbest bevatten. Het gaat dan
met name om bouwstoffen als AVI-bodemas, BSA-granulaten, geïmmobiliseerde grond en
vormgegeven producten die BSA-granulaat of grond als grondstof gebruiken. Ook voor
toepassingen van grond en baggerspecie op de land- en de waterbodem is de maximale waarde
voor asbest vastgelegd op 100 mg/kg d.s. (gewogen), mits het asbest niet opzettelijk aan de
partij grond of baggerspecie is toegevoegd.

13

Uit het asbest in bodemonderzoek blijkt dat op de locatie sprake is van een
verontreiniging met asbest boven de interventiewaarde in een omvang van circa 15 m3.
Moet voor de ontgravingswerkzaamheden een saneringsplan worden ingediend of een
BUS melding worden gedaan?
Uit de circulaire bodemsanering, protocol asbest, volgt dat het volumecriterium (minimaal 25 m3
bodemvolume boven de interventiewaarde verontreinigde grond) niet van toepassing is. Er is
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest in de bodem indien de
gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde van
100 mg/kg d.s. (gewogen). In dit voorbeeld is wel degelijk sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging en dient voor de aanpak een saneringsplan te worden opgesteld of een
BUS melding te worden verricht.

14

Mag een milieukundig begeleider die gecertificeerd is en een erkenning heeft
aangevraagd, maar nog niet in de lijst van Bodem+ vermeld staat, wel deze
werkzaamheden uitvoeren?
Nee, de milieukundig begeleider mag de werkzaamheden pas uitvoeren als deze daartoe is
erkend. Erkenningen worden niet met terugwerkende kracht afgegeven. Een erkenning is
immers pas geldig vanaf het moment dat de beschikking ook daadwerkelijk is afgegeven
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Afvalstoffen worden als bouwstof toegepast, kan dit?

15

16

Ja, een bouwstof kan tevens afvalstof zijn. Sommige afvalstoffen mogen niet op of in de bodem
gebracht worden, zoals bijvoorbeeld ongebroken puin. Natuurlijk moet er voldaan worden aan de
kwaliteitseisen van het Bbk.
Welke bewijsmiddelen (milieuhygiënische verklaringen) zijn er om de kwaliteit van grond
en baggerspecie aan te tonen?
De kwaliteit van grond en baggerspecie moet worden aangetoond met een milieuhygiënische
verklaring. Het Besluit bodemkwaliteit kent voor grond en baggerspecie de volgende typen
milieuhygiënische verklaringen:
1. partijkeuring (Ap-04 of BRL 9335)
2. erkende kwaliteitsverklaring
3. fabrikant-eigenverklaring
4. (water)bodemonderzoek
5. (water)bodemkwaliteitskaart

17

Een ondergrondse tank wordt verwijderd. De grond gesaneerd. Aan welk besluit moet
voldaan worden?
Het BARIM en Bbk
Wanneer is er sprake van een vloeistofkerende vloer?

18
Het BARIM schrijft voor dat een vloer kerend is zolang de bodembeschermende maatregelen
voorkomen dat de stof in de bodem terecht komt.

19

Bij een BUS-sanering blijkt dat de asbesthoudende grond wordt gezeefd (gereinigd) op de
saneringslocatie en na onderzoek weer wordt toegepast in de ontgravingsput. Mag dat?
Zeving ter plekke is niet toegestaan binnen BUS. Toegestane saneringsaanpakken zijn in BUS
beschreven. Bewerken van grond is daarin niet opgenomen. Achterliggende gedachte hierbij is
dat het zeven op locatie overlast kan veroorzaken voor derden.

20

Waar naar toe moet kleigrond verontreinigd met minerale olie boven de I-waarde worden
afgevoerd?
Naar een thermische grondreinigingsinstallatie.

21

Moet een handhaver die vanuit zijn functie een grondmonster neemt ook gecertificeerd en
erkend zijn?
Nee, de eis tot certificering en erkenning is volgens artikel 66 van het Besluit bodemkwaliteit niet
van toepassing op werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van een wettelijke taak
door of in opdracht van een bestuursorgaan of op werkzaamheden die worden verricht voor de
opsporing en vervolging van strafbare feiten. Wel is gewenst dat het monster op dezelfde wijze
(en dus conform het normdocument) wordt genomen.

22

Moet een vloeistofdichte vloer aangelegd worden door een gecertificeerde en erkende
bodemintermediair?
Alleen voor tankstations geldt dat de vloer moet worden aangelegd door een erkende aannemer.
In alle overige gevallen waar de aanleg van een vloeistofdichte vloer wordt geëist, geldt geen
wettelijke eis om de vloer door een erkende aannemer te laten aanleggen. De vloer is echter pas
vloeistofdicht als deze overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 is beoordeeld en goedgekeurd
door een erkende instelling.
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23

Bij een BUS melding wordt een verontreiniging met minerale olie gesaneerd waarbij een
klein deel van de grondverontreiniging de perceelsgrens van de buurman overschrijdt.
Mag dit onder BUS worden aangepakt?
Nee, met uitzondering van de categorie tijdelijk uitplaatsen is het niet toegestaan om een
olieverontreiniging te saneren die perceelsoverschrijdend is.

24

Mag grond die onder het huidige beleid is aangemeld ook na 1 juli, als het droge deel van
het Bbk in werking treedt, worden toegepast?
Partijen grond en baggerspecie die al voor inwerkingtreding van het Besluit zijn toegepast in een
werk, blijven vallen onder het recht waaronder ze destijds zijn toegepast. Partijen grond en
baggerspecie die voor inwerkingtreding van het Besluit, conform het Bouwstoffenbesluit zijn
gemeld en waarvan binnen een half jaar na de melding wordt begonnen met de toepassing,
mogen tot drie jaar na de melding volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit worden
toegepast.

25

Bij een bodemsanering (gestart op 1 maart 2008) wordt een gedeelte van de sanering
uitgevoerd door een niet erkende onderaannemer? Mag dat?
Sinds 1 juli 2007 is het verplicht dat de uitvoering van de bodemsanering alleen maar mag
worden uitgevoerd door voor de BRL SIKB 7000 erkende bedrijven. Indien (een gedeelte van) de
werkzaamheden in onderaanneming worden uitgevoerd door een niet erkend bedrijf, terwijl de
hoofdaannemer wel erkend is, is dat onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan. De erkende
hoofdaannemer moet sluitende procedures hebben om de kwaliteit van de werkzaamheden die
de onderaannemer uitvoert, te borgen. De kwaliteitsverantwoordelijke van de hoofdaannemer is
in dit geval aanwezig bij alle werkzaamheden die door de aannemer worden uitgevoerd die
kritisch zijn voor de bodemsanering. Het betreffende werk wordt dan onder verantwoordelijkheid,
certificaat en erkenning van de aannemer uitgevoerd.

26

Tijdens ontgravingswerkzaamheden wordt asbest(verdacht) materiaal aangetroffen.
Volgens welke methode moet de grond onderzocht worden?
Volgens de NEN 5707, NEN 5897, NTA 5727 of NEN 5896. Voor het uitvoeren van
bodemonderzoek naar asbest in de grond geldt bovendien sinds 1 juli 2007 de verplichting dat
de veldwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een bedrijf en persoon die erkend is
(BRL 2000 + protocol 2018)
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