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1. Besluit bodemkwaliteit
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) geeft aan wanneer bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de
(water)bodem mogen worden toegepast. Hiervoor stelt het Besluit eisen aan de kwaliteit en soms gelden
ook regels voor de wijze van toepassing. Het Besluit Bodemkwaliteit bestaat uit een drietal onderdelen:
1. Kwalibo (kwaliteitsborging in het bodembeheer)
Voor goed bodembeheer moet de kwaliteit van de gegevens, de werkzaamheden en de uitvoerders goed
en betrouwbaar zijn. De eisen die gesteld worden aan kwaliteit en integriteit noemen we ook wel
‘Kwalibo’. Werkzaamheden die onder Kwalibo vallen, mogen alleen worden uitgevoerd door erkende
personen en bedrijven. Meer informatie over welke werkzaamheden die onder Kwalibo moeten worden
uitgevoerd vindt u op de website www.bodemplus.nl.
2. Bouwstoffen
Om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen, wordt in het
Besluit bodemkwaliteit randvoorwaarden gesteld aan de toepassingsmogelijkheden van steenachtige
bouwstoffen zoals beton, asfalt en bakstenen.
3. Grond en Baggerspecie
Het onderdeel grond en baggerspecie van het Besluit bodemkwaliteit regelt hoe en waar grond en
baggerspecie met een bepaalde kwaliteit mag worden toegepast.
Meer informatie over het Besluit Bodemkwaliteit kunt u vinden op de websites van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (www.rijksoverheid.nl) en de organisatie Bodem+ (www.bodemplus.nl).

2. Grondverzet (Nota Bodembeheer / Bodemkwaliteitskaart)
Op 1 juli 2012 zijn in Oost Gelre de Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart in werking getreden. De
regels voor grondverzet zijn hiermee aanzienlijk vereenvoudigd. De spelregels waar u als gebruiker mee
te maken krijgt, zijn uitgewerkt in de Nota Bodembeheer.
De Nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaart zijn bedoeld om de omgang met grond goed te regelen.
Op basis van de Nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaart is het in veel gevallen mogelijk om het
hergebruik van grond als bodem zonder extra keuringen toe te staan. Grondverzet op basis van Nota
Bodembeheer en bodemkwaliteitskaart is mogelijk binnen de volgende gemeenten: Aalten, Bronckhorst,
Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
De Nota Bodembeheer met bodemkwaliteitskaart vormt de basis van duurzaam bodembeheer binnen de
regio Achterhoek.

3. Waar kan ik de Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart vinden?
De nota en kaart zijn te lezen op www.oostgelre.nl. De nieuwe regels zijn per 1 juli 2012 inwerking
getreden. In paragraaf 5 kunt u de met behulp van een stappenplan bepalen of in uw geval sprake is van
vrij grondverzet.

4. De regioregels


constateert u tijdens het afgraven afwijkingen van de bodemkwaliteit dan dient u dit direct door te
geven aan de gemeente en de werkzaamheden te staken. De gemeente zal dan beoordelen of
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.



Kenmerkend voor een groot deel van de Achterhoek is het voorkomen van arseen in de bodem.
Onder voorwaarden is het toepassen van grond met verhoogd arseengehalte toegestaan in de
regio. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente Oost Gelre.



Grond afkomstig van meer dan 2,0 mmv wordt gekwalificeerd als “schoon”(AW2000). Als grond
wordt toegepast op een diepte van meer dan 2,0 mmv dan moet deze grond schoon zijn
(AW2000), waarbij de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel kan dienen.
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5. De stappen naar hergebruik
Als u een partij grond wilt ontgraven binnen de Regio Achterhoek, dan is het in veel gevallen mogelijk om
deze grond binnen de regio te hergebruiken zonder dat u met een partijkeuring de kwaliteit van de grond
hoeft vast te stellen (vrij grondverzet). Of er in uw geval sprake is van vrij grondverzet is te bepalen door
het onderstaande stappenplan te doorlopen.
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5. Meldingsplicht
Het grondverzet dient vijf werkdagen voor aanvang te worden gemeld bij het Meldpunt Bodemkwaliteit
(https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl ).
Iedere melding wordt direct elektronisch doorgezonden aan het bevoegd gezag.
In de volgende gevallen geldt geen meldings of onderzoeksplicht:
3
 Het toepassen van minder dan 50 m schone grond en bagger;
 Het toepassen van grond door particulieren, tenzij het werk door een aannemer wordt uitgevoerd;
 Het verplaatsen van grond binnen een landbouwbedrijf voor zover op het perceel van herkomst
en toepassing een vergelijkbaar gewas wordt geteeld;
 Tijdelijke uitname van grond zonder tussentijdse bewerkingen (zoals bij kabels en leidingen).
De toepassingen die door agrariërs en particulieren worden verricht moeten wel voldoen aan de
kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit en deze nota (zorgplicht).

6. Transport
De iniatiefnemer voor transport van verontreinigde grond moet zorgen dat bij transport van de grond over
de openbare weg de vereiste documenten aanwezig zijn. Vervoerders, inzamelaars, handelaars en/of
bemiddelaars dienen landelijk geregistreerd te zijn. Deze bedrijven hebben een VIHB nummer.
Als de grond wordt afgevoerd naar een bedrijf dat uw grond verwerkt (reiniger, stortplaats of depot voor
het opslaan van verontreinigde grond), dan moet dit bedrijf u een afvalstroomnummer verstrekken. Pas
dan mag de grond getransporteerd worden.
Voor hergebruik van grond binnen de gemeente hoeft u geen afvalstroomnummer aan te vragen. U mag
dan het meldingnummer gebruiken van het meldpunt Bodemkwaliteit. Tijdens het transport moet een
geldig transportgeleidebiljet aanwezig zijn, met daarop het afvalstroomnummer of het meldingnummer
van het meldpunt bodemkwaliteit.

7. Verantwoordelijkheid en toezicht
De eigenaar van de ontvangende bodem is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de regels.
Hij moet er op toezien dat de grond die hij wil aanvoeren geschikt is om te gebruiken op zijn locatie. Hij
moet dus op de hoogte zijn van de kwaliteit van de grond.
De gemeente ziet toe op de naleving van de regels voor hergebruik van grond. Na ontvangst van de
melding controleert de gemeente de melding op volledigheid en juistheid. Als blijkt dat de gegevens niet
volledig zijn of dat de regels verkeerd worden toegepast, zal de gemeente u dit zo spoedig mogelijk laten
weten.

8. Heeft u vragen?
Voor meer informatie over grondverzet op basis van de Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart kunt
u contact opnemen met Roland Kempers, r.kempers@oostgelre.nl tel. 0544393513 of Robert Wiggers,
r.wiggers@oostgelre.nl tel. 0544393 521.
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