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Bodem+

Besluit bodemkwaliteit

Meldingsverplichtingen grond,
bagger en bouwstoffen
Het Besluit bodemkwaliteit schrijft voor dat u het toepassen van vrijwel alle verontreinigde grond en bagger
moet melden. Het melden van sommige bouwstoffen is ook verplicht. Hiervoor richt Bodem+ een landelijk
Meldpunt Bodemkwaliteit in. In dit infoblad leest u welke gegevens u moet overleggen bij de melding van grond
en baggerspecie en bouwstoffen.
Meldingsverplichtingen grond en baggerspecie
Alle toepassingen van grond en baggerspecie moeten voorafgaand aan de toepassing worden gemeld. Uitzondering hier-

of bagger wordt toegepast, als gaat om een toepassing van
grond of bagger volgens het generieke toetsingskader;
• milieuhygiënische verklaring van de kwaliteit van de toe te

op zijn: het verspreiden van baggerspecie op het aangren-

passen grond of baggerspecie; percentage bodemvreemd

zend perceel, het toepassen van grond en bagger door

materiaal in de toe te passen grond of baggerspecie;

natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van

• hoeveelheid toe te passen grond of baggerspecie;

beroep of bedrijf en het toepassen van grond of baggerspe-

• locatie waarvan de partij toe te passen grond of

cie binnen één vestigingslocatie van een landbouwbedrijf.

baggerspecie afkomstig is;

Voorwaarde is dat de grond of baggerspecie afkomstig is uit

• gemiddelde gehalten van de stoffen die gemeten zijn in de

de bodem van dezelfde vestigingslocatie. Ook het toepassen

toe te passen partij grond of baggerspecie ten behoeve van

van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner
3

dan 50 m hoeft niet te worden gemeld. Voor het toepassen

het verkrijgen van de milieuhygiënische verklaring;
• bij toepassing in of op de bodem onder oppervlaktewater,

van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50

de naar standaardbodem gecorrigeerde gemiddelde

m3 moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld. Het

gehalten van de stoffen die gemeten zijn in de partij grond

feit dat een bepaald soort toepassing is vrijgesteld van de

of baggerspecie ten behoeve van het verkrijgen van de

meldingsverplichting betekent uiteraard nog steeds dat de
toepassing aantoonbaar moet voldoen aan de vereisten van
het Besluit bodemkwaliteit.

milieuhygiënische verklaring;
• onderzoeksprotocol en onderzoeksstrategie die zijn
gehanteerd, als het gaat om een milieuhygiënische
verklaring voor een bodemonderzoek;

Het toepassen van vrijwel alle verontreinigde grond en bag-

• maximale waarden die gelden voor de beoogde toepassing.

ger moet u vijf dagen voor toepassing melden. Hierbij moet u
de volgende gegevens overleggen:

Bij een grootschalige toepassing van grond of baggerspecie:

• naam en adres van degene die van plan is grond of

• de dikte van de laag waarin de grond of baggerspecie

baggerspecie toe te passen;

wordt toegepast;

• datum start en afronding toepassing;

• de dikte van de leeflaag;

• toepassingslocatie;

• de milieuhygiënische verklaring van de emissiewaarden van

• bevoegd gezag op de locatie van toepassing;

de toe te passen grond of baggerspecie.

• toetsingskader waarbinnen de toepassing wordt
uitgevoerd;
• bodemfunctieklasse ter plaatse van de toepassing, als het
gaat om een toepassing op de landbodem;
• kwaliteitsklasse van de bodem waarop of waarin de grond

Meldingsverplichtingen bouwstoffen
Volgens het Besluit bodemkwaliteit is de toepassing van de
meeste bouwstoffen vrijgesteld van een meldingsverplichting. Het toepassen van IBC-bouwstoffen moet u 30 dagen
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voor toepassing melden. Het toepassen van bouwstoffen waarbij sprake is van het zonder bewerking
opnieuw onder dezelfde condities toepassen van
bouwstoffen, waarvan de eigendom niet wordt overgedragen moet u vijf dagen voor toepassing melden.
Bij een melding van de toepassing van bouwstoffen
moet u de volgende gegevens overleggen:
• naam en adres van de toepasser;
• datum waarop de toepassing plaatsvindt;
• adres, kadastrale aanduiding en plattegrond van de
plaats waar de bouwstof wordt toegepast;
• vermelding van de beoogde toepassing;
• vermelding van de bouwstof waarom het gaat en de
hoeveelheid die wordt toegepast.
Bij een hertoepassing van een bouwstof:
• werk en plaats waar de bouwstof vandaan komt.
SenterNovem voert beleid uit voor verschillende overheden op het
gebied van innovatie, energie & klimaat, en milieu & leefomgeving en

Bij het toepassen van IBC bouwstoffen:

draagt zo bij aan innovatie en duurzaamheid. Meer informatie:

• een milieuhygiënische verklaring;

www.senternovem.nl
Bodem+ streeft naar een duurzaam gebruik van de bodem en stelt zich ten

• beschrijving van de isolatie, controle-en beheersmaatregelen.

doel een gids te zijn voor de decentrale overheden in de uitvoeringspraktijk.
Onder meer door middel van een praktijkgerichte vertaling van beleid, de
introductie van instrumenten en het vervullen van een vraagbaakfunctie.
Ook geeft Bodem+ aan het Ministerie van VROM beleidsadviezen en feed-

Let op!

back op beleidsvoornemens vanuit de kennis die zij heeft van de uitvoe-

Meldingen die ingevolge het overgangsrecht van het

ringspraktijk.

Besluit bodemkwaliteit nog in het kader van het
Bouwstoffenbesluit of de Ministeriële vrijstellingsrege-

SenterNovem

ling grondverzet worden verricht, moet u rechtstreeks

Directie Milieu en Leefomgeving

aan het bevoegd gezag zenden.

Taakveld Bodem+
Juliana van Stolberglaan 3
Postbus 93144

Colofon

2509 AC Den Haag

SenterNovem voert beleid uit voor verschillende

Telefoon 070 373 51 23

overheden op het gebied van innovatie, energie &

Telefax

klimaat en milieu & leefomgeving en draagt zo bij aan
innovatie en duurzaamheid.

070 373 51 00

E-mail: bodemplus@senternovem.nl
Internet: www.senternovem.nl/bodemplus

Meer informatie: www.senternovem.nl.
3BODM0710, december 2007.
in opdracht van

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan
SenterNovem geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.
Bij publicaties van SenterNovem die informeren over subsidieregelingen geldt
dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand
van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant.
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