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566 Besl uit bodem kwa I iteit:
werkbaar toetsingskader voor de
prakt¡jk?

ln 2008 trad, als opvolger van het Bouwstoffenbesluit, het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) in werking. Dit Besluit
regelt in welke situaties en onder welke voorwaarden bouwstoffen, grond en baggerspecie mogen worden
toegepast. Het gaat dan om toepassingen als bijvoorbeeld weg- en waterbouwconstructies, verspreiding
van baggerspecie, maar ook verondiepingen in oppervlaktewater. Het Besluit regelt daarnaast ook de
kwaliteitsborging in het bodembeheer (verder:'kwalibo') ten aanzien van bodemonderzoek, waaronder het
uitvoeren van partijkeuringen. Het Bbk wordt in de prakt'ljk veelal als complex en moeilijk toepasbaar ervaren.
ln dit artikel wordt eerst ingegaan op het toetsingskader voor bouwstoffen en de doelstelling en aanleiding
van het Besluit. Vervolgens wordt een inleiding in de systematiek gepresenteerd. Ten slotte wordt een
overzicht gegeven van de relevante jurisprudentie uit de afgelopen jaren, gegroepeerd aan de hand van een
aantalthema's (functionaliteit, zorgplichç relatie met het afvalstoffenrecht, kwaliteitsborging, bouwstoffen
en tot slot grond en baggerspecie). Wat zijn de complexiteiten en hoe wordt hier in de jurisprudentie mee
omgegaan?
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In 1980 werd Nederland opgeschrikt door het eerste

grote gifschandaal waarbij de bodem op grote schaal was

verontreinigd: een nieuwbouwwijk in Lekkerkerk bleek

gebouwd te zijn op ernstig verontreìnigde grond. Direct
daarna is versneld bodemregelgeving tot stand gekomen

om dit soort bestaande gevallen van bodemverontreinrging
aan te pakken en nieuwe gevallen te voorkomen.

De Interimwet bodemsanering (1983) en de Slet bodembe-

scherming (1987) hanteerden als uitgangspunt'multifunc-
tionaliteit': de bodem moet zo schoon zrjn dat deze geschikt
is voor alle gebruiksvormen. Dat uitgangspunt betekende

dat een indust¡ieterrein en een moestuin op dezelfde schone

bodem moesten kunnen worden gerealiseerd. Echter, dit
bleek te ambitieus en leidde, alleen al vanwege de enorme
kosten, tot een stagnering van de saneringsoperatie.

De auteurs zijn allen werkzaam bij de SIAB, de onafhankeli.jke adviseur

van de bestuursrechter in geschillen met betrekking tot het omgev¡ngs-

recht en z¡.j zij n auteurs van het Hondboek Bodembescherm¡ngsrecht dal
in 2014 bij Berghauser Pont Publishing is verschenen.

In de jaren '90 is besloten om de saneringsdoelstelling
voortâan te koppelen aan de beoogde gebruiksfunctie
('natuur','wonen','industrie' e.d.) en sindsdien is dus enige

mate van bodemverontreiniging geaccepteerd, zij het dat er

dan wel nazorgverplichtingen of gebruiksbeperkingen zijn
opgelegd. Dit wordt functiegericht saneren genoemd. Voor
nieuwe gevallen van bodemsanering is multifunctionaliteit
nog steeds het uitgangspunt.
In dezelfde periode dat de bodemsaneringsoperatie

stagneerde, is geconstateerd dat het ontbreken van mìli-
euhygiënische ¡andvoorwaarden een belemmering vormde
voor het hergebruik van secundaire materialen op of
in de bodem. Er bestond namelijk een behoefte aan af-
zetmogelijkheden voor al dan niet licht verontreinigde
stofstromen wâarvân men het onnodig vond om deze naar
een stortplaats af te voeren. Hierbij ging het vooral om de

toepassing van steenachtige materialen, grond als bouwstof
en baggerspecie. Om nuttige toepassing van afvalstoffen
mogelijk te maken werd het noodzakelijk gevonden om
milieuhygiënische randvoorwaarden te stellen aan het
hergebruik van primaire en secundaire bouwstoffen in en

op de bodem en in het oppervlaktewater. Her Bouwstoffen-
besluit bodem- en oppervlaktewate¡enbescherming is op 1

januari 1996 gedeelteli¡k en op 1 januari 1999 volledig in
werking getreden.
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BESLUIT EODEMKWALITEIT: WERKBAAR TOETSINGSKADER VOOR DE PRAKTIJK?

Snel na de inwerkingtreding bleek dat het afvalverwerkend

bedrijfsleven het Bouwstoffenbesluit niet werkbaar vond

omdat de regels als star, complex en slecht handhaafbaar
werden ervaren. Uiteindelijk heeft de kritiek op het Bouw-

stoffenbesluit geleid tot een vereenvoudigd beoorde-

lingskader: de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit

bodemkwaliteit (\tb.2007,469).Het betreft een AMvB op

basis van de '$Øet milieubeheer (!üm), \ùØet bodembescher-

ming (\lbb) en de 'S7et verontreiniging oppervlaktewate-
ren (\Øvo, thans: Waterwet). Het Besluit bodemkwaliteit
is gefaseerd in werking getreden. Per 1 januari 2008 is

het deel over de toepassingen in waterbodems in werking
getreden. In het besluit zijn regels opgenomen voo¡ het

gebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Het deel

over de toepassingen op landbodem is per 1 1ulì 2008 in
werking getreden.

Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels voor het gebruik
van bouwstoffen in een werk zoals een bouwwerk, de

ophoging van bouwgrond, een weg, een geluidswal,

een slootdemping of een dijk. Het Bbk heeft dus geen

betrekking op inrichtingen in de zin van de'Wm.2 Het Bbk
geldt voorts niet voor het gebruik van bouwstoffen binnen
een gebouw (art.27 lid 1 onder a Bbk). Voor toepassingen

van bouwstoffen binnen een gebouw gelden de eisen

uit het Bouwbesluit. Bij het Bbk behoort de Regeling

bodemkwaliteit (Rbk), een AMvB die de uitvoeringsaspec-

ten van het Bbk regelt.

Ondanks dat het Bbk en de Rbk tot op een groot
detailniveau de toepassingen van bouwstoffen, grond en

baggerspecie regelen, geldt ook hier voor elke handeling
de zorgplicht. Voor toepassingen op een landbodem geldt
de zorgplicht op grond van artikel 13 van de'S7et bodem-

bescherming en/of artikel 1 van de \Øm. In artikel 7 van

het Bbk is een specifieke zorgplicht voor het toepassen van

bouwstoffen, grond en baggerspecìe in een oppervlaktewa-
terÌichaam vastgelegd.

Het Besluit bodemkwaliteit is onderwerp van een evaluatie

en verbetertraject. Het is de intentie dat het Bbk naar
aanleiding van de evaluatie in 2015 wordt aangepast.

Uiteindelijk zal het Bbk, samen met de wetten waarin de

wettelijke grondslag is te vinden, worden geïntegreerd

in de Omgevingswet. Ten behoeve van de toepassing in
de praktijk zijn door Bodem+3 een Handreiking Besluit

bodemkwaliteit en Handhavings Uitvoeringsmethode
(HUM Bodemkwaliteit) uitgebracht.a Beide documenten
zijn waardevolle hulpmiddelen in de praktiik.

2. lntroductie in de systematiek

Het Besluit bodemkwaliteit heeft vijf hoofdstukken. Het
eerste algemene hoofdstuk bevat definities, het toepas-

singsbereik en bepalingen over het bevoegde gezag. Het
laatste hoofdstuk bevat overgangs- en slotbepalingen. De

drie inhoudelijke hoofdstukken hebben betrekking op

kwaliteitsborging met betrekking tot de uitvoering van

werkzaamheden (hoofdstuk 2,art.9-25, ook vaak kortweg
'kwalibo' genoemd als afkorting van kwaliteitsborging in

bodembeheer), bouwstoffen (hoofdstuk 3, arr. 26-331 en

het toepassen van grond- en baggerspecie (hoofdstuk 4,

art. 34-641. Bij het Bbk hoort de Regeling bodemkwaliteit
(Rbk) die de uitvoeringsaspecten regelt. Bij de Rbk horen

de bijlagen A tot en met Q; deze bijlagen zijn technisch van

aard en bevatten onder meer de normstelling, richtlijnen en

een overzicht van normdocumenten.

2.1 Kwalibo
In hoofdstuk 2 van het Bbk worden regels gesteld voor de

uitvoering van werkzaamheden in de (water)bodemsector
(kwalibo). De wetteiijke regels zijn opgesteld om de

kwaliteit van de meest kritische activiteiten wettelijk
te borgen en om de integriteit van de betrokkenen
(adviesbureaus, laboratoria, overheden) te verbeteren. De

bepalingen in hoofdstuk 2 hebben niet alleen betrekking op

bodemonderzoek in het kader van het Bbk maar hebben

een bredere toepassing en gelden bijvoorbeeld ook voor de

aanleg van bodembeschermende voorzieningen, bodem-

onderzoeken ten behoeve van bodemsaneringen en het

keuren van mestbassins. De kernbepalingen vinden we

in de artikelen 15 en 18. Artikel 15 bevat het verbod tot
het uitvoeren van een werkzaamheid zonder een daartoe

verleende erkenning. Ingevolge artikel 18 is het verboden

om een werkzaamheid uit te voeren in strijd met het

daarvoor geldende normdocument.

2.2 Bouwstoffen
Hoofdstuk 3 heefr betrekking op toepassingen van

bouwstoffen. Dit zijn vooral de steenachtige materialen
(puingranulaten, AVl-bodemas e.d.). Binnen de categorie

bouwstoffen kan een onderscheid worden gemaakt in
vormgegeven bouwstoffen (bijv. bakstenen, asfaltbeton),
niet-vormgeg'eìen bouwstoffen (biiv. assen en granulaten)
en IBC-bouwstoffen (niet vormgegeven bouwstoffen die

uitsluitend mogen worden toegepâst met Isolatie, Beheers-

en Controlemaatregelen). De vormgegeven bouwstoffen zijn
veelal aan te merken als producten, niet zijnde afvalstoffen,
maar bij de andere rwee categorieën kan er in bepaalde

gevallen nog steeds sprake zijn van afvalstoffen.

2 Wel kunnen werken binnen inr¡cht¡ngen worden aangelegd.

3 Bodem+ (Bodemplus) ondersteunt overheden met kennis over bodem-
sanering, -bescherming, -beheer en -energie voor een duurzaam gebruik

van het bodem- en grondwatersysteem en de ondergrond.

4 Handreiking Beslu¡t bodemkwaliteit, Bodem+ en Handhavings Uitvoe-
ringsmethode Besluit bodemkwalite¡t (apr¡l 2010). Beide documenten
zijn te vinden op de website van Rljkswaterstaat Leefomgeving.
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Voor de toepassing van bouwstoffen geldt allereerst de func-
tionaliteitseis (art. 5 Bbk, zie hierna in hoofdstuk 3 ). Het Bbk
stelt daarnaast milieuhygiënische randvoorwaarden aan de

toepassing van bouwstoffen. Het betreffen generieke eisen

en het is, anders dan bil grond en baggerspecie, niet mogelijk
om een locatiespeciÊeke (gebiedsspeciÊeke) beoordeling uit
te voeren. In artikel 28 Bbk is bepaald dat het verboden is om
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bouwstoffen toe te pâssen die niet voldoen aan de maximale

samenstellings- en emissiewaarden. Deze maximale samen-

stellingswaarden (organische parameters, zoals benzeen,

tolueen en minerale olie) en maximale emissiewaarden

(anorganische parameters, zoals lood, nikkel en arseen)

zijn opgenomen in billage A van de Rbk. De waarden zijn

uitgedrukt in de eenheid mg/kg droge stof. De waarden zijn

gebaseerd op een ecotoxicologische risicobeoordeling van

de gevolgen van uitloging naar bodem en grondwater. Als

een partij bouwstoffen niet aan de maximale samenstellings-

en emissiewaarden voldoet, is er in beginsel sprake van een

afvalstof en mag deze niet op grond van het Bbk worden

toegepast.

Een speciÊeke eis die geldt voor bouwstoffen en is neergelegd

in artikel 33 Bbk betreft de terugneembaarheid en verwij-
derplicht. Op het moment dat een werk zijn functie verliest,

moet het in beginsel worden verwijderd (art. 33 onder c).

Om die ¡eden moet degene die een bouwstof toepast er

voor zorgen dat die bouwstof niet met de bodem wordt
vermengd. Dit kan bijvoorbeeld door een scheidingsdoek

aan te brengen tussen de bouwstof en de bodem.

Het Bbk legt de verantwoordeli¡kheid voor het toepassen

van een bouwstof in beginsel bi¡ de gebruiker of toepasser.

In de meeste gevallen is er dan ook geen meldplicht. De

toepasser moet de gegevens (milieuhygiënische verklaring en

afleveringsbon) aan het bevoegd gezag kunnen overleggen.

Hierbij moet worden bedacht dat de zorgplicht op basis

van artikel 13 van de'Slet bodembescherming altijd bli¡ft
bestaan. Er is bij bouwstoffen in de volgende gevalien wel

sprake van een meldplicht:
. Bouwstoffen die zonder bewerking opnieuw onder de-

zelfde condities worden toegepast waarbij het eigendom

niet wordt overgedragen (art.29 lid 1 onder c Bbk). Er is

geen nieuwe milieuhygiënische verklaring gewenst maar
het voornemen moet ten minste vijf werkdagen voor het

toepassen aan de minister worden gemeld (art. 32 lid
1 Bbk). De verplichting tot kwaliteitsbepaling blijft dus

bestaan als de bouwstoffen van eigenaar wisselen.
. IBC-bouwstoffen moeten altijd ten minste vier weken

voor het toepassen bij de minister worden gemeld (art.

32 lid 2 Bbk).
In artikel 32 lid 3 tot en met 7 van het Bbk is verder beschreveh

aan welke eisen de melding moet voldoen. Het gaat onder
meer om de toepassingslocatie, de soort en hoeveelheid toe

te pâssen bouwstof en de plaats en herkomst. Meldingen
kunnen worden gedaan bij het meldpunt bodemkwaliteit
(www.meldpuntbodemkwaliteit.nl ).

2.3 Grond en baggerspecie
Hoofdstuk 4 van het Bbk bevat regels voor het toepassen

van grond en baggerspecie. Dit zijn stoffen die op veel

plaatsen bij grondverzet-, bouw- en baggerwerkzaamheden

vrijkomen en de regels voor toepassingen zijn aanmerkelijk
complexer dan die voor bouwstoffen. Juist het toepassen

van grond en baggerspecie levert jurisprudentie op.

Net als bij bouwstoffen geldt dat de stoffen uitsluitend
functioneel mogen worden toegepast (art. 5 Bbk). In ardkel

35 Bbk is uitputtend beschreven voor welke toepassingen

grond en baggerspecie in aanmerking komen.

Op grond van het Bbk kan de (watçr)bode¡nbeheerder zelf

normen vaststellen die aansluiten bii de functies, kwaliteit
en ontwikkelingen van een gebied. Dit is het zogenaamde

gebiedsgerichte beleid: de gemeenteraad is bevoegd om

een bodemkwaliteitskaart en een nota bodembeheer vast

te stellen. Het staat de gemeenteraad vrij om - weliswaar

binnen bepaalde grenzen - meerdere bodemfuncties

met bijbehorende bodemkwaliteiten te onderscheiden,

bijvoorbeeld normen voor industrieterrein, moestuinen,

natuurgebieden, wonen met tuin, plaatsen waar kinderen

spelen en landbouw. Het normenkader bestaat uit
'Lokale Maximale llaarden' (LMW).Het vaststellen van

gebiedsgericht beleid is geen verplichting. Als een (water)

bodembeheerder niet kiest voor gebiedsgericht beleid moet

teruggevallen worden op het generieke beleid waarin een

grofmazige indeling wordt gehanteerd (bodemfuncties
'Wonen, Industrie en Achtergrondwaarden). Op het moment

dat grond of baggerspecie vrijkomt en opnieuw wordt
toegepast, moet de kwaliteit worden vastgesteld en de bo-

demkwaliteitskaarten zìjn hierbi¡ een nuttig bewijsmiddel.

Voor grond en baggerspecie geldt de meldingsplicht voor
alle toepassingen (inclusief kortdurende en tijdeliike opslag).

Dit moet ten minste vijf werkdagen van te voren worden
gedaan bij de minister (art. 42 Bbk). De minister moet deze

gegevens onverwijld doorsturen naar het bevoegd gezàgvan

het Bbk (art. 42 lid 7 Bbk). De meldplicht geldt niet voor
(arr.42lid 8 en art. 36 lid 3 Bbk):
o de toepassing van grond of baggerspecie door natuur-

lijke personen (particulieren);
. het toepassen van grond of baggerspecie binnen een

landbouwbedrijf indien de grond of baggerspecie af-

komstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend

perceel grond waarop een vergeiijkbaar gewas wordt
geteeld als op het perceel grond waar de grond oÍ bag-

gerspecie wordt toegepast;
¡ het toepassen van schone grond en baggerspecie (die de

achtergrondwaarden niet overschrijdt) in hoeveelheden

kleiner dan 50 m3;
. het tiideliik verplaatsen of uit de toepassing wegnemen

van grond of baggerspecie, indien deze vervolgens, zon-

der te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder
dezelfde condities opnieuw in die toepassing wordt aan-
gebracht.

Specifiek beleid geldt voor de zogenaamde grootschalige

toepassingen (GST): dit zijn toepassingen met een minimaal
volume van 5.000 m3 en een minimale toepassingshoog-

te van twee meter. Het gaat hierbij vaak om wegconstruc-

ties en geluidwallen. Voor de GST is het gebiedsgerich-

te of generieke beleidskader niet relevant omdat hiervoor
eigen normstelling geldt (art. 62-64). GST voor grond en

baggerspecie zijn in zekere zin vergelijkbaâr met IBC-toe-
passingen voor bouwstoffen omdat voor beiden specifieke

milieuhygiënische eisen gelden.
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BESLUIT BODEMKWALITEIT: WERKBAAR TOETSINGSKADER VOOR DE PRAKTIJK?

3. Jurisprudentie

De jurisprudentie over het Besluit bodemkwaliteit is beperkt

en casuïstisch. Desalniettemin geven de wel beschikbare

uitspraken handvatten en bruikbare inzichten voor de

praktijk.

3.1 Functionaliteitsvereiste
Uitgangspunt van het Bbk is dat bouwstoffen, grond en

baggerspecie alleen functioneel mogen worden toegepast.

Dit hangt vooral samen met het gegeven dat het vaak
nog steeds afvalstoffen zijn en als zij zonder functiona-
liteit worden toegepast er sprake is van het storten van

afvalstoffen. Artikel 5 van het Bbk betreft een kernbepaling.
Hierin is bepaald dat het Bbk van toepassing is op het

toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie voor
ZOVCT:

a. geen grotere hoeveelheid van die bouwstoffen, grond

of baggerspecie wordt toegepast dan volgens gangbare

maatstaven nodig is voor het functioneren van de toe-

passing,

b. de toepassing volgens gangbare maatstâven nodìg is op

de plaats waar deze plaatsvindt, of onder de omstandig-
heden waarin deze plaatsvindt, en

c. ingeval van het toepassen van afvalstoffen sprake is van

nuttige toepassing in de zin van artikel 1.1 lid 1 van de
'Wm.

In de a¡tikelsgewijze toelichting bij artikel 5 van het Bbk

wordt dit als volgt toegelicht: "In de praktijk betekent dit
artikel dat altijd een goede civieltechnische, bouwtechnische,

geluidstechnische, of zelfs esthetische onderbouwing
beschikbaar moet zijn, afhankelijk van het doel van het

werk of de toepassing van grond of baggerspecie. Indien niet
aan de criteria voor functionaliteit wordt voldaan ìs geen

sprake van nuttige toepassing, maar van het verwìjderen
van afvalstoffen. Hiervoor geldt het stortregime van de

Slm."

Het moet bij alle stoffen dus gaan om functionele
toepassingen volgens de gangbare maatstaven. In het geval

van afvalstoffen (bij grond en baggerspecie vrijwel alti¡d het

geval) moet er tevens sprake zijn van nuttige toepassing.s In
a¡tikel 35 van het Bbk zijn de handelingen opgesomd die bij
grond en baggerspecie worden gezien als nuttige toepassing.

Bij toepassingen onder het Bbk worden primaire materialen
vervangen door secundaire grondstoffen, waardoor al

snel sprake is van een vorm van nuttige toepassing. Een

voorbeeld om het toepassingsgebied te verduidelijken:
voor een geluidwal hoeft geen schoon, waardevol zand te

worden gebruikt maar kan verontreinigde grond nuttig
wo¡den toegepast. Op het moment dat er een geluidwal

wordt aangelegd die twee keer zo hoog of b¡eed is ais nodig

is voor de beoogde geluidwering, kan worden betwijfeld of
er nog sprake is van een functionele toepassing als bedoeld

in artikel 5 Bbk. Hetzelfde kan men zich a{vragen als een

functieloze grondwal wordt aangelegd (een geluidwal

zonder dat er woningen zijn die tegen geluidhinder

beschermd moeten worden) of een oppervlaktewater
wordt opgevuld met grond, zonder dat er een ecologische

noodzaak voor bestaat. Het lijkt er dan op dat een initi-
atiefnemer vooral een manier zoekt om van bepaalde

afvalstromen af te komen.

De jurisprudentie waarin de functionaliteit van toepassingen

aan de orde wordt gesteld is, zoals gezegd, beperkt en

casuistisch. De uitspraken gaan vooral over grond en

baggerspecie en hierbij wordt voornamelijk getoetst of er

sprake is van een nuttige toepassing zoals genoemd in a¡tikel

5 onder c Bbk. Hierbij wordt beoordeeld of er sprake is van

één van de handelingen van nuttige toepassing uit artikel
35 Bbk. De toetsing van de eerste nvee criteria uit artikel 5
komen daarbij niet of slechts impliciet aan de orde.6

In de kwestie'Veenderplas' te Lunte¡en zou een voormalige

ontgrondingsplas verondiept worden met grond en

baggerspecie. Appellanten bestreden dat er voldaan werd

aan de artikelen 5 en 35 van het Bbk, want volgens hen

was het vanwege de ecologische waarden niet nodig om te

verondiepen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State stelt in de uitspraak van 29 juni 201 1 echter vast

dat het toepassen van grond en baggerspecie een nuttige
toepassing is als bedoeld in artikel 35 onder d van het Bbk.7

In deze uitspraak ontbreekt helaas een toetsing aan artikel
5 lid 1 onder a en b. !Øellicht had voor het bereiken van de

beoogde natuurwaarden ook met een minde¡ omvangrijke
verondieping kunnen worden volstaan.

Eenzelfde beperkte benadering is gevolgd in de uitspraak
van 2L maart 20L2, waarbij het ging om het storten van

staalslakken in de Oosterschelde om de vooroever te

verstevigen.s De Afdeling stelt vast dat er sprake is van een

nuttige toepassing als bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c van

het Bbk o*däì het gebruik van staalslakken als hoofddoel
heeft om primaire grondstoffen te vervangen. In de uitspraak
is niet expliciet nagegaan of geen grotere hoeveelheid wordt
toegepast dan volgens gangbare maatstaven nodig is voor
het functioneren van de toepassing en of de toepassing

volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar
deze plaatsvindt. In de uitspraak van L6 april 201.4 ging

Dit begrip Ìs gedefinieerd in de Kaderrichtlijn afualstoffen 2008/98 en in

art. 1 van de Wm en luidt als volgt: "elke handeling met als voornaamste

resultaat dat afualstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrok-

ken lnstallatie, hetzU in de ruimere economie, andere materialen te

vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt,

of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke

handelingen in ieder geval behoren de handelìngen die zijn genoemd in

bijlage ll bij de Kaderrichtlijn atualstoffen'i
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6 Zie ook T.N. Sanders 'Het Besluit bodemkwaliteit: bodemvreemde

planten en a ndere jurisprudentie 2008-2012', BR 2012, afl. 9. Sanders sig-

naleert dat in een aantal uitspraken wordt voldaan aan art.5 lid 1 onder

c van het Bbk maar dat er geen overwegingen worden gewijd aan art. 5

lid 1 onder a en b. Om die reden stelt hij dat een uitgebreide'stap-voor-

staprtoets¡ng niet zou misstaan.

7 ABRvS 29 juni 201 1, N. 201 004707/1, ECLI:NL:RVS:201 1 i8Q9622.

8 ABRvS 21 maaft 201 2, N. 201 1 04437 /1, ECLI:NL:RV5:201 2:8V9457.
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het over het terugbrengen van onvermarktbare delen van

zandwinning in een gegraven plas.e Ook hier kwam de

Afdeling met weinig woorden tot de conclusie dat er sprake

was vân een nuttige toepassing omdat primaire grondstoffen

werden uitgespaard:

"Bliikens het proiectplan dient de omputlocatie na

de zandwinning geschikt te worden gemaakt uoor de

onnuikkeling uan droge natuur. Daartoe moet de put die

ontstaat door de zandwinning, worden aangeuuld met

grond of baggerspecie. De toepassing uan de restfractie uoor

dit doel is een toepassing als bedoeld in artikel 35, aanhef

en onder d, uan het Bbþ. Nu daarmee een nuttig doel wordt
gediend, omdat in zouerre geen andere materialen uoor

die functie behoeuen te worden gebruikt, is dit een nuttige

toepassing als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, uan de lMet

milieubebeer."

Jammer genoeg wordt er ook in deze uitspraak niet ingegaan

op de andere criteria uit artikel 5 Bbk.

Op het moment dat het gaat om tiideliike toepassingen,

is er volgens het Bbk per definitie sprake van opslag in

afwachting van een latere functionele toepassing. Artikel 35

bevat onder h en i handelingen met een tiideliik karakter:

tiidelilke opslag van grond of baggerspecie, bedoeld voor
één van de toepassingen a tot en met e gedurende drie jaar

op de bodem of gedurende maximaal tien iaar in een opper-

vlaktewaterlichaam (h) en tijdelijke opslag van baggerspecie

gedurende maximaal drie jaar op percelen, bedoeld voor

één van de toepassingen bedoeld in onderdeel a tot en met

f naast de watergang waaruit de baggerspecie afkomstig is'

In een geschil over de onderwateropslag van bouw-

grondstoffen in een recreatieplas betoogde appellante dat

geenszins zeker was dat de opslag binnen tien jaar beëindigd

zou kunnen worden en dat er ook geen zekerheid bestond

over de functionaliteit van de uiteindeliike toepassing.l0 Er

is volgens de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat

niet kan worden uitgegaan van een opslag met een maximale

duu¡ van tien jaar en bij een melding hoeft dan ook geen

garantie of zekerheid te worden gegeven dat de opslag niet

langer duurt. Omdat het hier gaat om schoon ophoogzand

met een zekere marktwaarde, is het aannemeliik dat het

zand binnen deze termijn vân tien jaar wel ergens op de

markt kan worden aÍgezet en kan worden toegepast als

bedoeld in artikel 5 lid 1 onder a en b van het Bbk.

In een kwestie omtrent tijdeli¡ke opslag van baggerspecie in

een weiland twisten de partijen over de vraag onder welke

categorie de activiteit geschaard moet worden.11 Omdat

9 ABRvS 1 6 ap(il 201 4, nr. 201 309955/1, ECLI:NL:RV5:201 4:'l 379.

1 0 ABRvS 26 maafi. 20 1 4, nr. 201 200495 / 1, ECLI :N L:RV5:20 1 4:'1 036, <JM>

201 4/58, m.nt. H.S. de Vries en P. Jong.

1 1 Rb. Overijssel 23 )uli 2013, nr. Awb 1 3/847, ECLI:NL:RBOVE:2O1 3:1 51 3,

(JAFD 201 3/321, m.nt. D. van der Meijden, <JM> 201 3/1 1 0, m.nt.T. van der

Meulen.
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het betreffende weiland mogeli¡k niet aangrenzend aan

de watergang was gesitueerd (als bedoeld in art. 35 onder

i Bbk) is de rechtbank prâgmatisch en gaat mee met het

standpunt van het college van burgemeester en wethouders

dat er dan wel sprake is van een andere toepassing uir

ardkel 35 (onder h en b).

Soms is er in de jurisprudentie gelukkig ook een duidelijk

voorbeeld te vinden van wanneer er duidelijk geen sprake

is van een functionele toepassing als bedoeld in het Bbk:

gedurende vier jaar worden er doo¡ een aannemer diverse

afvalstoffen (grond, slib, puin, groenafual) op de bodem en in

het oppervlaktewater gebracht onder de noemer'oeverver-

steviging'. De aannemer ziet deze toepassing als functioneel.

De uitspraak van 16 april 2013 van het Gerechtshof Arn-

hem-Leeuwarden is echter glashelder: er wordt niet voldaan

aan de eis van functionaliteit omdat niet duideliik is wat het

te bereiken doel en de mate van tiidelijkheid is.12

In deze kwestie speelde ook nog mee dat er geen meldingen

op grond van het Bbk waren verricht en dat het bevoegde

gezag niet zeker wist of het wel een toepassing op grond

van het Bbk was. Op het moment dat er geen sprake is

van een functionele Bbk-toepassing zlin er twee andere

mogelijkheden. De eerste mogeliikheid is dat het gaat

om een inrichting als bedoeld in de llm waarvoor een

omgevingsvergunning milieu nodig is. De betreffende

activiteiten moeten dan wel onder de criteria van het begrip

inrichting (art. 1.1 lid 1\lm) vallen; het gaat dan veelal

om opslagdepots of stortplaatsen. De tweede mogeliikheid

is dat e¡ sprake is vân een illegale stortâctiviteit die valt
onder het verbod tot het op en in de bodem brengen van

afvalstoffen (stortverbod, afi. 1.0.2 Wm). In dat geval is

handhaving de aangewezen weg: behalve een overtreding

van het stortverbod is de zorgplicht voor afvalstoffen

geschonden (art. 10.1 Wm) en mogeliik ook de zorgplicht

inzake het voorkomen van bodemverontreiniging (art. 13
rùøbb).

In de praktijk blijkt dat de functionaliteitstoetsing bij de

toepassing van grond en baggerspecie vooral gericht is
op artikel 35 van het Bbk en de criteria uit artikel 5 Bbk

minder expliciet aan bod komen. Uit de spaarzame casus

,uit de jurisprudentie blijkt eveneens dat artikel 5 Bbk niet of
minder uitgebreid wordt beoordeeld. Men kan zich afuragen

of dit basisbeginsel niet te beperkt wordt uitgelegd.

3.2 Zorgplicht
Ondanks dat het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling

bodemkwaliteit tot op een groot detailniveau de

toepassingen van bouwstoffen, grond en baggerspecie

regelen, geldt ook hier voor elke handeling de zorgplicht.

Voor toepassingen op een landbodem geldt de zorgplicht op

grond van artikel 13 llbb en/of artikel 1.1a Wm. In artikel

12 Hof Arnhem-Leeuwarden l6april 2013, nr.21-003501-'1 1,

ECLI:NL:GHARL:2013:827832, <JAF> 2013/274, ñ.nt. D. van der Meijden,

<iBOD 201 3/76, m.nt. D. van der Meijden, <JM> 201 3/91, m.nt. T. van der

Meulen, MenÂ 2013/'138, m.nt. A.M.C.C. Tubbing.
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7 Bbk is een specifieke zorgplicht voor het toepassen van

bouwstoffen, grond en baggerspecie in een oppervlakte-

waterlichaam vastgelegd. Dit artikel is bedoeld als vangnet

voor situaties waa¡in sprake is van kennelijk onzorgvuldig
handelen waardoor schade kan ontstaan voor de mens

en het ecosysteem, zonder dat een specifiek wemelijk
voorschrift wordt overtreden. Het bevoegd gezag kan op

basis hiervan handhavend optreden tegen een toepassing in

het oppervlaktewater, indien daardoor (potentieel) nadelige

gevolgen voor de kwaliteit optreden.

Een enkele keer komt deze zorgplicht aan de o¡de in de

jurisprudentie. Bij het in een recreatieplas brengen van

met water vermengd zand trad vertroebelìng op van het

zwemwater. Een exploitant van een recreatiecentrum

gelegen aan deze recreatieplas, verzocht het waterschap

om handhavend op te treden vanwege overtreding van

artikel 7 van het Bbk. Het bedrijf dat het zand in de

recreâtieplas b¡acht heeft in overleg met het waterschap

haar spuittechniek aangepast, waardoor vertroebeling bij
het iribrengen van het zand in het vervolg verminderde.
Kennelijk trad vertroebeling aanvankelijk wel op. Verder

bleek uit onderzoek en metingen, volgens de Afdeling in
hoger beroep, niet dat het brengen en het houden van het

zand in de waterplas schadelijk was voor de gezondheid

van de mens of het ecosysteem en evenmin dat dit ande¡e

potentieel nadelige gevolgen voor het milieu heeft gehad.

Volgens de Afdeling kan onde¡ deze omstandigheden niet
van overtreding van artikel 7 Bbk worden gesproken.l3

Ook bij toepassing van staalslakken in de Oosterschelde

verwachtten appellanten onaanvaardbare gevolgen voor
het milieu en stelden dat de zorgplicht werd overtreden. De

Afdeling gaf ook in dit geval in hoger beroep aan dat geen

sprake is van overtreding van de zorgplicht omdat de toe te

passen staalslakken voorzien waren van een erkende kwali-
teitsverklaring en een milieuhygiënische verklaring, waarbij
was onderzocht en vastgesteld dat werd voldaan aan de

samenstellings- en emissie-eisen uit het Bbk. Bovendien was

nader onderzoek gedaan naar de belasting van het opper-

vlaktewater door uitloging van de staalslakken, waa¡uit
bleek dat de concentratieverhoging in het oppervlaktewa-
ter van vanadium minimaal was en voor de overige stoffen
niet meetbaar.la

ln de praktijk lijkt weinig beroep te worden gedaan op het

zorgplichtartikel uit het Bbk. \Øaarschijnlijk is de uitvoerige
en gedetailleerde regelgeving in het Bbk en de Rbk de reden

dat dit'vangnet' niet veelvuldig wordt gebruikt.

3.3 Relatie met het afvalstoffenrecht
Ten onrechte wordt wel eens gedacht dat, zodra stoffen

worden toegepast onder de vigeur van het Bbk, er geen

sprake meer is van afvalstoffen. Het begrip 'afvalstoffen'

is in artikel 1.1 lid 1Wm gedefinieerd als "alle stoffen,
preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen" en dat
kan bij bouwstoffen, grond en baggerspecie nog steeds het

geval zijn.

Artikel 10.2 lid 1 llm bevat een verbod om zich van

afvalstoffen te ontdoen door deze - al dan niet in
verpakking - buiten een inrichting te storten, anderszins op

of in de bodem te brengen of te verbranden (stortverbod

afvalstoffen). Op grond van artikel 10.2 lid 2 Wm

kunnen bij AMvB voo¡ daarvoor aangewezen categorieën

vrijstellingen worden verleend van dit verbod. Dit is gedaan

in het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen.
In deze AMvB is bepaald dat toepassingen van bouwstoffen,
grond of baggerspecie als bedoeld in het Bbk zijn vrijgesteld

van het stortverbod buiten inrichtingen. Indien afvalstoffen

op de bodem worden gebracht onder de vigeur van het Bbk,
dan is er dus automatisch sprake van vrijstelling van het in

artikel 10 lid 2 \ilm genoemde verbod. Voor de categorie

bodemas uit afvalverbrandingsinstallaties (AVl-bodemas)

bevat het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten
inrichtingen, in aanvulling op het Bbk, specifieke regels. Op
deze manier is de afvalstoffenregelgeving goed afgestemd

op de regelgeving voor de toepassingen van afvalstoffen die

kunnen worden toegepast ingevolge het Bbk.

Een samenhangende kwestie die periodiek aan de orde

komt in de jurisprudentie is de vraag of er sprake is van

een toepassing of werk als bedoeld in het Bbk, dan wel

een inrichting als bedoeld in de nØm. In categorie 28.3 van

onderdeel C, bijlage 1, van het Besluit omgevingsrecht (Bor)

is uitdrukkelijk aangegeven dat toepassingen waarop het

Bbk van toepassing is, zijn uitgezonderd van de vergun-

ningplicht als bedoeld in artikel 2.1 onder e van de !íabo
(omgevingsvergunning milieu). Een belangrijk onderscheid,

want voor inrichtingen gelden ofwel de algemene regels uit
het Activiteitenbesluit milieubeheer ofwel is er sprake van

omgevingsvergunningplicht. Bij toepassingen of werken in
de zin van hþì Bbk geldt de veel minder zware meldings-

of informatieplicht. De relevante begrippen ('inrichting',
'werk', 'toepassing') zijn weliswaar gedeÊnieerd in de

wetgeving maar er zijn 'twijfelgevallen' waarbij de feiten

en omstandigheden van het geval bepalend zijn voor het

antwoord.l5

1 3 ABRV5 26 ma aft 201 4, nr. 201200495/1, ECLI:NL:RV5:201 4: l 036, <JM>

201 4/58, m.nt. H.5. de Vries en P. Jong en ABRVS 26 maart 201 4, nr.

201 3037 60/ 1, ECLI:N L:RV5:201 4:1 057.

l4 ABRvS 2l maârt 201 2, nr. 20l l 04437/1, ECLI:NL:RV5:20'I 2:8V9457, <JOM>

20121437 en <JAt> 20 1 2/35, m.nt. D. van der Meijden en Rb. Breda 2

maart 201 1, ECLI:NL:RBBRE:20'l 1 :8P6523.
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1 5 ln aft. 1 Bbk is het toepassen van grond of baggerspecie als volgt om-

schreven: "het aanbrengen, verspreiden of tUdelijk opslaan van grond of
baggerspecie als bedoeld in artikel 35, het houden van de aangebrachte

of tijdelijk opgeslagen grond of baggerspecie in d¡e toepassing, alsmede

het laten verrichten daarvan. Voor de toepassing van de bij of krachtens

dit besluit gestelde regels wordt onder het toepassen van grond of
baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam mede verstaan het

toepãssen vân grond of baggerspecie op of in de bodem of oever van

een oppervlaktewaterl¡chaam." Een werk is in hetzelfde artikel als volgt
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In de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 7

februari 2005 is aangegeven dat een geluidswal in dat

specifieke geval niet viel onder de werkingssfeer van het

toenmalige Bouwstoffenbesluit omdat er in de geluidwal

niet uitsluitend bouwstoffen werden verwerkt.r6 Een ander

bepalend criterium is de eenmaligheid; op het moment dat

de activiteit een eenmalig karakter heeft en in een relatief

korte tijd kan worden afgerond, is dit een aanwijzing dat

het gaat om een toepassing als bedoeld in het Bbk.t7

Bii de aanleg van de Slestrandweg in Amsterdam

was er discussie of de jarenlange tijdeli¡ke opslag van

AVI-bodemassen en AVl-slakken ter plaatse van het

mogelijke tracé als een inrichting of als werk moest worden
gezten, Hier werd gedurende een aantal jaren materiaal

aangevoerd en opgeslagen en was er dus geen sprake van

een eenmalige activiteit die in een korte periode kon worden

afgerond. Volgens de handhavers was er dan ook sprake

van het zonder vergunning in werking hebben van een

inrichting voor de opslag van afvalstoffen. Bij uitspraak
van 9 augustus 2007 was de Rechtbank Amsterdam tot
de conclusie gekomen dat er geen sprake was vân een

inrichting, maâr van een werk als bedoeld in het Bouw-

stoffenbesluit, omdat de reststoffen waren aangebracht op

het beoogde tracé.18 Het feit dat over de exacte locatie van

het tracé nog geen definitief besluit was genomen en het

wegontwerp (aantal rijbanen) naderhand is aangepast, deed

daar volgens de rechtbank niets aan af. Ook het Gerechtshof

Amsterdam was in hoger beroep deze mening toegedaan.le

In een dergelijke situatie is ook denkbaar dat er wordt
gesproken van een ti¡delijke inrichting waarbij - pas nadat

een definitief besluit over de aanleg en uitvoering van de weg

wâs genomen - het grondlichaam kan worden aangemerkt

als een werk in de zin van het Bbk. Uit milieu-oogpunt is

er namelijk ook een belangrijk onderscheid tussen werken

en inrichtingen. Het Bbk staat bepaalde toepassingen

van reststoffen toe, mits de bodem- en grondwaterver-

vuiling beperkt blijft. De afdekking van AVl-slakken en

AVl-bodemas met een bovenafdichting met een asfaltlaag

is er op gericht om uitspoeling van verontreinigde stoffen

omschreven: "bouwwerk, weg- ofwaterbouwkund¡g werk of anderszins

functionele toepassìng van een bouwstol uitgezonderd het verondie-

pen of het dempen van een oppervlaktewãterlichaam en het ophogen

van de bodem ten behoeve van woonwijken en industrieterreinen."

Een inrichting is in art. 1 lid 1 Wm omschreven als'êlke door de mens

bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen

bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden ver-

richti'

1 6 Vz. ABRvS 7 februar¡ 2005, nr. 20040957 812, ECLI:N L:RV5:2005:4561 74.

1 7 ABRVS 5 juni 2002, nr. 2001 04358/2, ECLI:NL:RV5:2002:4E3636

(baggerspecie), ABRvS 2 september 2oo9, nr.20080704411 ,

ECLI:NL:RVS:2009:8J6635 (kunstgrasmatten met pu¡n) en ABRvS 1 l jul¡

2000, nr. E03.97.01 89, ECLI:NL:RVS:2000:412945 (puin als terreinverhar

ding).

1 8 Rb. Amsterdam 9 augustus 2007 , n(.13/994224-07,

ECLI:NL:RBAM5:2007:8C0871.

1 9 Hof Amsterdam 23 april 201 0, nr. 23-005234-Q7,

ECLI:NL:GHAMS:2010:1534, <JM> 20'13/153, m.nt.T. van der Meulen.
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naar de bodem te minimaliseren en deze wordt daarom zo

snel mogelijk aangebracht. Bij opslagdepots die worden

aangemerkt als inrichting worden in verband met het

voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging eisen

gesteld (bijv. afdekking, gereguleerde waterafvoer). Op het

moment dat de activiteit wordt aangemerkt als inrichting
is het dus mogelijk om eisen te stellen aan het beperken

van bodemverontreiniging, maar bijvoorbeeld ook aan het

beperken van stof- en stankverspreiding.

Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechtsvraag'inrichting of
toepassing' kan leiden tot de nodige hoofdbrekens. Feiten

en omstandigheden van het specifieke geval spelen daarbij

een voorname rol.

3.4 Kwaliteitsborging (hoofdstuk 2 Bbk)

In 2000 hebben adviesbureaus en analyselaborato-
ria die een actieve rol hadden in bodemonderzoek en

bodemsanering, in samenwerking met de overheid de

âctiviteiten geïnventariseerd die het meest kritisch zijn voor

een goed eindresultaat van onderzoek en/of sanering. Er

zijn normdocumenten tot stand gekomen waarin kwali-
teitseisen zijn vastgelegd, vaak aangevuld met eisen aan de

toetsing op een correcte uitvoering. In het Bbk is, naast de

normdocumenten voor tal van werkzaamheden, een erken-

ningsregeling opgenomen voor personen en instellingen die

werkzaam zijn in het bodemveld (arr.9-13 Bbk). Zoals in de

introductie al vermeld, zijn de bodemwerkzaamheden waar

kwalibo betrekking op heeft, veel breder dan alleen het

Bbk. In artikel 2.1 Rbk zijn alle werkzaamheden genoemd.

Het uitvoeren van een werkzaamheid zonder erkenning is

strijdig met ârtikel 15 lid 1 Bbk.æ

In de jurisprudentie komt met name de status van de

normdocumenten aan de orde. In de ABRvS-uitspraak
van 7 augustus 2013 wordt een last onder dwangsom

beoordeeld waarbij er sprake is van overtreding van het

normdocument'Protocol 1001, Monsterneming voor par-

tijkeuringen grond en baggerspecie'.21 Het bedrijf Certicon
is van mening dat de staatssecretaris van I&M het P¡otocol
1001 te strikt uitlegt en vindt dat het protocol meer in-
terpretatievriiheid biedt dan waarvan de staatssecretaris

uitgaat. De Afdeling vindt echter dat het normdocument
weinig of geen ruimte biedt om af te wijken. Zo wordt
'd. t..- 'aaneengesloten partij' letteriijk genomen. In het

protocol staât dat partiien als één partij gekeurd mogen

worden indien (onder meer) sprake is van aaneengesloten

percelen of depots.'Wanneer bij het ontgraven een stukje
van de partij op een aparte hoop wordt weggezet, dan is

- op grond van deze uitspraak van de Afdeling - volgens

de strikte uitleg van het woord 'aaneengesloten' sprake

vân twee partijen. Door het ontbreken van een duideli¡ke

20 ABRvS 28 april 201 0, nr. 200906559/1, ECLI:NL:201 0:8M2602. Er werd een

bodemsanering uitgevoerd zonder erkenning.

21 ABRvS 7 augustus 201 3, nr.201206334/1 , ECLI:NL:RVS:2O'l 3:663, (JMD

20'13/126, m.nt. J.H.F. Zigenhorn. Zie ook A.M.C.C. Tubbing,'De handha-

ving van kwaliteitsnormen bij bodemwerkzaamheden', februari 2014,

MenR 2014/17 .
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definitie van de term'aaneengesloten' hanteert de praktilk
een ruimere interpretatie dan de toezichthouder. De

Afdeling sluit in dit geval dus aan bij de interpretatie van

de toezichthouder. Ook in andere uitspraken is die strikte

uitleg gevolgd.22

In de uitspraak van 23 iuli2014 heeft de staatssecretaris van

I&M een dwangsom opgelegd vanwege een overtreding van

artikel 18 Bbk. Ook hier ging het om het normdocument
'Protocol 6001, Milieukundige begeleiding van landbo-

demsanering met conventionele methoden en nazorg'

(versie 4.0).23 De vraag waar het hier om draaide, was of
alle werkzaamheden die tijdens de bodemsanering werden

uitgevoerd, als kritische werkzaamheden moesten worden
beschouwd. Het bedri¡f IBL vond van niet, de staatssecre-

taris vond dat het wel om kritische werkzaamheden ging.

Bij de beoordeiing door de Afdeling kwam naar voren dat

het bedriif in een saneringsplan had beschreven dat zlj
fulltime toezicht zou houden en dit was door de staatsse-

cretaris uitgelegd als toezicht op kritische werkzaamheden.

Kritische werkzaamheden zijn die werkzaamheden die het

resultaat vân een bodemsanering kunnen beïnvloeden.

Maar een bodemsanering bestaat niet alleen uit kritische
werkzaamheden en de Afdeling vond dat de staatssecreta-

ris geen eigen interpretatie aan de definities van het Protocol
mocht geven. Dit geeft een normdocument, dat in feite als

een handleiding met nogal wat vrijheden is opgeschreven,

een behoorlijk zwaar juridisch gewicht.

In een andere kwestie2a was het strafrechtelijke spoor
bewandeld en kwam de Officier van Justitie tot de conclusie

dat een verdachte verschillende partijen grond had

samengevoegd zonder dat de benodigde voorinformatie
bekend was en zonder de vereiste voorafgaande
keuring van de grond, waarbij bovendien de maximale
partiigrootte van 2.000 ton was overschreden. Aan de

beoordeling of aan de normdocumenten als bedoeld

in artikel 18 lid l Bbk werd voldaan, is de Rechtbank
Gelderland niet toegekomen omdat in de eerste plaats is
nagegaan of de betreffende handeling wel is aangemerkt
als'werkzaamheid' in de zin van het Bbk. Ingevolge artikel
2.1 onderdeel s van de huidige Rbk is het samenvoegen van

verschillende partiien grond of baggerspecie in de zin van

arttkel 4.3.2 een werkzaamheid als bedoeld in het Bbk. De

rechtbank stelt vast dat dit onderdeel s, op het moment dat
de partijen grond feitelilk zijn samengevoegd, namelijk in
september 2010, niet in de regeling was opgenomen. Pas op

19 november 2010 is dit onderdeel (weer) toegevoegd aan

de lijst met werkzaamheden in artikel 2.1. van de regeling.

De rechtbank komt tot de conclusie dat de bewezenver-

klaarde gedragingen niet kunnen worden gekwalificeerd
als het strafbare feit waarop de Officier van Justitie het oog

heeft gehad. Verdachte wordt daarom ontslagen van alle

rechtsvervolging.
In het artikel 'De handhaving van kwaliteitsnormen bij bo-

demwerkzaamheden' (zie voetnoot 271 gaat Tubbing nader

in op de systematiek en de wenselijkheid van goede kwa-
liteitsnormen. Zri pleit ervoor dat er een goede balans

wordt gevonden tussen juridische handhaafbaarheid en de

praktische uitvoerbaarheid van de kwaliteitsnormen. Het
gegeven dat in juridische procedures zowel certificerende

instanties als opdrachtgevers dan wel onderzoeksbu-

reaus als overtreders kunnen worden aangemerkt, wekt
verwarring en stagneert de toepassing van bouwstoffen.

De bovenstaande uitspraken zorgen er uiteraard voor
dat met de nodige aandacht wordt gekeken naar de kwa-
iiteitsborging in het bodembeheer, wât op zich een goede

zaak is. De keerzijde is dat de complexiteit toeneemt en de

toepassing van secundaire bouwstoffen stagneert vanwege

een strikte uitleg van de protocollen.

3.5 Bouwstoffen (hoofdstuk3 Bbk)
Hoofdstuk 3 van het Bbk roept in de praktijk kennelijk
weinig ingewikkelde vragen op want de jurisprudentie met

betrekking tot het toepassen van bouwstoffen is beperkt.
Hierna zullen drie uitspraken worden behandeld met

betrekking tot achtereenvolgens de deÊnitie van werk, de

definitie van bouwstof en het terugneembaarheidsvereiste.

3.5.1 Definitie van een werk
In de Afdelingsuitspraak van 7 december 201L ging het om
de vraag of het ophogen van een industrieterrein met de

bouwstof AVl-bodemas kon worden gezien als een werk in
de zin van het Bbk.25 De uitspraak was weinig verrassend

omdat in de definitie uitdrukkelijk een uitzondering wordt
gemaakt voo¡ deze toepassing. De reden hiervoor is dat
het oogmerk van dergelijke toepassingen is dat ze blijvend
onderdeel gaan uitmaken van de bodem. Dergelijke
toepassingen behoren te worden aangelegd met grond of
baggerspecie en niet met bouwstoffen. Bouwstoffen worden
ti¡deli¡k toegepâst en moeten na het wegvallen van de

functie van het werk weer worden verwijderd (het terug-
neembaarheidsvereiste), terwijl grond en baggerspecie een

blijvend onde¡deel van de bodem worden.

3.5.2 Defin¡t¡e van een bouwstof
In de uitspraak van 25 november 2009 gaat de Afdeling
in op de vraag of de fractie van slib/fijn zand dat vrijkomt
bij het reinigen van spoorwegballastgrind is aan te merken

als een (niet-vormgegeven) bouwstof danwel als grond.26 De

Afdeling sluit aan bij de technische definities in het Bbk en

het productieproces (dat normaal gesproken bij grond niet
aan de orde is) is geen reden om het in dit geval aan te
merken als een bouwstof. Overigens heeft de wetgever een

ruime definitie van grond in het Bbk opgenomen en dit niet

22 ABRVS 29 oktobet 201 4, il. 20'l 4023 1 3/1, ECLI:NL:RV5:201 4:3858.

23 ABRvS 23 juli 201 4, nr. 201 31 1 24411, ECLI:NL:RV5:201 4:27 69, m.nT. Y.

Flietstra.

24 Rb. Gelderland 1 6 juli 201 4, nr. 06/925006-12, ECLI:NL:RBGEL:201 4:4704.
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25 ABRvS 7 september 201 1, nr. 201 01 1ó80/1, ECLI:NL:RVS:2O1 I :BRó899,

MenR 2011/193, m.nt. F.C.5. Warendorf.

26 ABRvS 25 november 2009, nr. 200809417 /1, ECLI:NL:RVS:2009:8K4382,

(JM, 2010/30, m.nt. Y Flietstra.
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beperkt tot van nature ontstane gronden. Ook bijvoorbeeld

grond die vrijkomt bij de reiniging van straten (veegzand)

en riool-, kolken- en gemalenslib (RKG-slib) kan onder de

definitie van grond vallen (en daarmee dus niet onder de

definitie van bouwstof).

3.5.3 Terugneembaarheid
Artikel 33 van het Bbk bevat een eis die alleen geldt voor
bouwstoffen. Deze moeten terugneembaar zijn en mogen

daarom ook niet met de oorspronkelijke bodem vermengd

worden. Indien een werk waarvan de bouwstof deel

uitmaakt ophoudt te bestaan, moeten de bouwstoffen ook
daadwerkelijk verwijderd worden. Een belangrijk verschil

met de toepassingen met grond en baggerspecie die -
behoudens de grootschalige toepassingen - in de meeste

gevallen onderdeel gaan uitmaken van de bodem. In de

uitspraak van27 december 201.2 inzake een dwangsompro-

cedure gaat het om een aantal verharde paden op agrarische

percelen, aangelegd met de bouwstof puingranulaat.2T De

gemeente meent dat de terugneembaarheidseis uit artikel 33

Bbk niet in acht is genomen omdat er geen scheidingslaag

is aangebracht tussen de bodem en het puingranulaat. Het

puingranulaat kan dan niet verwijderd worden zonder

de oorspronkelijke bodem ook deels te verwijderen. De

Afdeling is hier duidelijk over en stelt (op dit punt) de

gemeente in het gelijk:

"Anders dan [appellante] betoogt, kan uit de tekst uan artiþel
33 uan het Besluit bodemkøaliteit noch uit de bijbehorende
nota uan toelichting worden afgeleid dat uermenging als

bedoeld in dat artikel slechts ziet op chemische uerontrei-
niging. De nota uan toelichting (blz. 149) beuestigt juist dat

uermenging ooþ ziet op fysische uerontreinìging. Gelet op

de beuindingen uan bet college op grond uan onderzoeþ

ter plaatse, die u.,orden beuestigd door het deskundigenbe-

richt en de daarbij behorende foto's, is aannemelijk dat het

toegeþaste materiaal zich met de bodem heeft uermengd en

ueruijdering daaruan niet mogelijk is zonder teuens een deel

uan de bodem te uerwijderen. Het college heeft zicb dan

ooþ terecht op het standpunt gesteld dat [apþellante] heeft

gehandeld in striid met artiþel 33, aanhef en onder a en b,

uan bet Besluit bodemkwøliteit."

In de uitspraak van 19 september 201,2 ging het om de

vraag of 'Repac' (gebroken puin) in strijd met het Bbk
was toegepast als ophoging en verharding op een drassig

terrein.2s De Afdeling oordeelde dat er sprake was van een

functionele toepassing als bedoeld in artikel 5 Bbk, maar
helaas was niet nagegaan of werd voldaan aan het terug-
neembaarheidsvereiste. !íaarschijnii¡k was het college in

deze kwestie vergeten te wijzen op de eis uit artikel 33 Bbk.
Ook hier was er sprake van vermenging met de (drassige)

27 ABRvS 27 december 201 2, nr. 201 1 1 261 7/1, ECLI:NL:RVS:2o12:8Y7354,

(JM) 2013/17, m.nt.T.N. Sanders, dM> 2013/51, m.nt. T van der Meulen,

MenR 2013/39, m.nt. F.C.5. Warendorf.

28 ABRvS 19 september 2012, N. 20110457911, ECLI:NL:RVS:2O1 2:8X7698,

<JM> 2012/144, m.nt.T.N. Sanders, M enR 20121153, ñ.nt. F.C.S. Warendorf.
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ondergrond en mogelijk is er dan striidigheid met de terug-

neembaa¡heidsplicht.

3.6 Grond en baggerspecie

Hoofdstuk 4 van het Bbk bevat de regels voor toepassingen

met grond en baggerspecie en is complexer dan de regels

voor bouwstoffen. Dit komt met name omdât er naast

een generiek beleid ruimte voor gemeenten en waterbo-

dembeheerders bestaat om een gebiedsspeciÊek beleid

te ontwikkelen. Jurisprudentie heeft zich, naast de vraag

of gesproken kan worden van een nuttige toepassing (zie

onder 3.1) gevormd rond de definitie van bodemvreemd

materiaal en het gebruik van bodemkwaliteitskaarten in het

gebiedsgerichte beleid.

3.6.1 Bodemvreemd mater¡aal
De technische definities van grond en baggerspecie zijn

duidelifk (artikel 1) maar de bepaling in artikel 34 lid 2
Bbk roept vragen op: "Voor de toepassing van dit besluit

wordt onder grond of baggerspecie mede verstaan, grond

of baggerspecie die is vermengd met ten hoogste 20 ge-

wichtsprocenten bodemvreemd materiaal." Het Bbk

bevat geen de6nitie van bodemvreemd materiaal en de

Rechtbank Arnhem zag zich voor de vraag gesteld of een

partij baggerspecie met (grove) planten- en wortelresten

moest wo¡den aangemerkt als baggerspecie in de zin van

het Bbk.'ze De rechtbank overweegt:

"Tussen partiien is niet in geschil dat de betreffende

baggerp artii @roue) þ lønten-. en wortelr esten beuatte. N aar
h et oordeel uan de rechtbanþ þunnen þlanten- en wortelresten
niet utorden aangemerkt als organisch materiaal als bedoeld

in de definitieomschriiuing uan baggerspecie, zoals rleze in

artiþel 1 uan het Bbþ is neergelegd.Van een organische stof in
een uerhouding en met een structuur zoals deze in de bodem

uan nature u.,orden aangetroffen, is namelijÞ geen spraþe.

Voorts is de recbtbanþ met uertueerder uan oordeel dat in
dit geual ooþ niet kan tuorden gesproken uan bodemureemd

materiaal als bedoeld in artiþ.el 34, tweede lid, uan het

Bbþ. In de nota uan toelichting bij het Bbk is aangegeuen

dat bet hier gaat om materiaal dat doorgaans in grond en

baggerspecie þan tuorden aangetroffen. Dit þunnen zowel
minerale bestanddelen (zoals puin, uliegas, slakken) als

nìeì-minerale bestanddelen (zoals glas, plastic, behandeld en

onb'ehandeld hout) zijn. De recbtbank concludeert hieruit
dat bet bij bodemureemd materiaal gaat om niet-organische

bestanddelen. De in geding ziinde baggerpartii kan derhalue

niet uorden gekwalificeerd als baggerspecie in de zin uøn de

artiþelen 1 en 34, tweede lid, uan het Bbk."

De vreemde situatie doet zich dus voor dat in een partij
wel 'onnatuurlijke bestanddelen' zoals stenen, hout of
glas, aanwezig mogen zi1n, maar natuurlijke, verteerbare,

materialen niet. Overigens bli¡kt uit een uitspraak van de

29 Rb. Arnhem 1 november 201 1, nr. AWB 1 1/830,

ECLI:NL:RBARN:201 I :8U9551 .
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Rechtbank Alkmaar3o dat - hoewel een partii baggerspecie

met bodemvreemd materiaal zoals ijzer, hout en autobanden

op grond van het Bbk over de aan een wâtergang grenzende

agrarische percelen mag worden verspreid - de regels van

het bestemmingsplan zich tegen de stort van dergelijke

afvalstoffen kunnen verzetten. Omdat het materiaal voor de

verspreiding ontdaan kon worden van verontreinigingen,

was het uiteindelijk toch nog mogeli¡k om het toe te passen.

3.6.2 Gebiedsspec¡fiek beleid: bodemkwalite¡tskaarten
en Lokale Maximale Waarden
In het gebiedsspecifieke beleid heeft het bevoegd gezag de

mogelijkheid om zelf Lokale Maximale'llaarden vâst te
stellen. Het besluit tot vaststelling van het gebiedsspecifieke

beleid met de lokale maximale waarden is een besluit in de

zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarop de

uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb)
van toepassing is (art. 49 Bbk). Er zijn weinig kwesties

bekend waarbij men beroep heeft ingesteld tegen het ge-

biedsspecifieke beleid waarin een bodemkwaliteitskaart is

vastgêsteld.

De uitspraak van de Afdelingvan25 september 2013 betrof
het bodembeleid van Hengelo (O), maar het beroep richtte
zich niet tot de LMSI maar op het vaststellen van een

beleidsregel.3t Het is opvallend te noemen dat er kennelijk
weinig beroepen tegen de bodemkwaliteitskaart en LMW
worden ingesteld. 'Wel komt een vastgestelde bodemkwa-
liteitskaart in andere procedures aan de orde. Een bodem-

kwaliteitskaart kan namelijk dienen als een onderbouwing
van de bodemkwaliteit ìn het kader van een ruimtelijk
plan of als milieuhygiênische onderbouwing bij de opslag

van grond binnen een inrichting. Een voo¡beeid van een

toepassing in de ruimtelijke ordening is dat de (milieu-

hygiênische) bodemkwaliteit geschikt moet zijn voor de

gewenste bestemming. De eisen die worden gesteld aan de

bodemkwaliteit voor een woonbestemming zijn anders dan

die voor bijvoorbeeld een bedrijfsbestemming.In de uitspraak
over een uitwerkingsplan in de gemeente Franekeradeel is

aangegeven dat er geen separaat bodemonderzoek nodig is

voor een locatie waar voorheen geen industriële activiteiten
hebben piaatsgevonden en waarvoor een bodembeheerplan

en bodemkwaliteitskaart gelden.32 Het gebiedsspecifieke

bodembeleid kan dus behulpzaam zijn bij de onderbouwing
voor een ruimtelijk plan.

mogen worden toegelaten met een partiikeuring. De ver-

gunninghoudster betoogde dat de bodemkwaliteitskaart
gelet op artikel 1, gelezen in samenhang met de artikelen

47 en 57, van het Bbk ook is aangewezen als milieuhygi-

enische verklaring voor het tijdeli¡k opslaan van de grond

op haar te¡rein. Hiermee kunnen duurdere partiikeurin-
gen achterwege worden gelaten. De Afdeling geeft aan dat
de bodemkwaliteitskaart slechts een indicatie geeft van

de kwaliteit van de te accepteren partij grond omdat de

kwaliteit niet door bemonstering en analyse is vastgesteld

en overweegt vervolgens:

"Gelet op het uoorgaande en op de omstandigheid dat bet

g.tat om opslag uan partiien grond gedurende een periode

uan mogelijkeruiis tien jaar terwiil geen bodembescher-

mende uoorzieningen zijn getroffen, heeft het college zich in
redelijkheid op het standpunt þunnen stellen dat de bodem-

kwaliteitsþaart in dit geual geen toereiþend bewijsmiddel is

De bodemkwaliteitskaart heeft in dat opzicht beperkingen

ais bewijsmiddel.
Nog niet alle bodembeheerders beschikken over (water)bo-

demkwaliteitskaarten dus wellicht dat in de toekomst nog
jurisprudentie over de gemaakte (lokale) keuzen volgt.

4. Tot slot

Door zowel private als publieke partiien wordt aangegeven

dat het Besluit bodemkwaliteit een duidelijke verbetering
is ten opzichte van haar voorloper, het Bouwstoffenbe-
sluit. In de prakti¡k levert het besluit echter nog steeds

veel vragen op. Een beperkt deel van de praktijkproble-
men wordt voorgelegd bij de bestuurs- of strafrechter. Uit
de jurisprudentie blijkt dat vooral definitiekwesties en het

functionaliteitsvereiste een rol spelen. Ook voor handhavers

en beleidsmakers blijft het een ingewikkelde materie. Dit
wordt ook onderkend door de rechters die zich uitspraken
over de illegale dumpingen van afvalstoffen in een waterplas
onde¡ het mom van toepassen in de zin van het Bbk, met de

volgende passâge: "Vaststaat dat de regelgeuing die in de

onderhauige zaaþ aan de orde is, complex ls."3a Mogelijk
dat de evaluatie van het Bbk en de aanpassingen die hieruit
voorvloeien iC! complexiteit kunnen verminderen.

Een ander voorbeeld heeft betrekking op een omgevingsver-

gunning milieu voor een inrichting te Goirle die grond op-
en overslaat.33 Het bevoegd gezag heeft in de vergunning
als verplichting opgenomen dat partijen grond uitsluitend

30 Rb. AlkmaarSdecember2011, n( AWB 11 / 204,

ECLI:NL:RBALK:201 1 :8U841 9.

3 l ABRVS 25 september 20 1 3, nr. 201 2 1 1 421 /1, ECLI:NL:RVS:201 3:1 252, (JM>

201 3/1 43, m.nt. Y. Flietstra.

32 ABRvS 8 juli 201 0, nrs. 201 00325 3/ 1 en 201 003253 /21R1,

ECLI:NL:RV5:201 0:BN l 079.

33 ABRvS 26 augustus 2009, nr. 200806997 /1, ECLI:NL:RV5:2009:8J6032,

MenR 2009 I 1 04, m.nt. F. Warendorf.
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34 Hof Arnhem-Leeuwarden 1 6 apr¡l 201 3, z¡e voetnoot 1 4.
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