Situa5e vóór inwerkingtreding stelsel Omgevingswet
KRW

Gwr

Ac#viteiten waarop SIKB-documenten van toepassing zijn

Waterwet
(en Wbb)

Wbb

Bbk

BUS

Wm H.11/
Ac5viteitenbesluit

Aﬂeveren vloeibare
brandstof
(Ac5viteitenbesluit)

Bbk H.2 art. 18 + 25
Minister kan
normdocumenten
aanwijzen

Eisen aan
bodembescherming
(Ac5viteitenbesluit)

Bodemenergie
(Diverse
AMvB’s)

invloed
hemelwater
Rbk

RUS

Toepassen grond
en baggerspecie
in nufge en
func5onele
toepassing (Bbk)
(met gebruik
milieuhygiënische
verklaring)

Bijlage I bij rapport - Deﬁni5ef

(Toepassen van bouwstoﬀen in een werk
(met gebruik milieuhygiënische verklaring))
Opslag tot 10.000 m3
(Ac5viteitenbesluit) of
onder
omgevingsvergunning
Produceren, opslaan,
samenvoegen,
bewerken grond en
baggerspecie

Uitvoeren bodemsanering,
inclusief grondwatersanering
(Art.13,27, 28, 39b Wbb)
Toepassen IBCBouwstoﬀen in werken
(aanleg, beheer)

Ingrepen in de waterbodem
(Waterwet/BLBI)

Rbk art. 2.1 +Bijl. C
Werkzaamheden in
kader van Kwalibo

bewerken

Erfgoedwet

toepassen
Nufge en
func5onele
toepassing

tank

riool
tank

bodemenergie bodemenergie
gesloten
open systeem
systeem

BRL 11000
ondergronds deel
installa5es
bodemenergie

AS6700 inspec5e
bodembeschermende
voorzieningen
BRL 7700 aanleg en
herstel vloeistofdichte
voorziening

grondwater

BRL 9335 grond
en baggerspecie

AS 6800 controle en
keuring tank
(opslag)installa5es
BRL 4000
Archeologie

grond

GWW-werk
met IBCbouwstof

(verspreiden
baggerspecie
aangrenzend
perceel

graven en
saneren
B
O
D
E
M

oppervlaktewater
waterbodem

BRL7500 bewerking
verontreinigde grond
of baggerspecie

BRL 7000
waterbodemsaneringen en
ingrepen in de waterbodem

BRL 1000 AS 1000
monstername voor
par5jkeuring

BRL 6000 Milieukundige
begeleiding van
(water)bodemsaneringen en
nazorg

AP04 keuring van par5jen
Alleen
verplicht bij
>25 m3

BRL 12000 5jdelijke
grondwaterbemaling

BRL 7800
tankinstalla5es

AS 6900 inspec5e werk
met IBC-bouwstof
(incl. werkvoorschriI
beoordelen ontwerp
IBC-werk)

BRL 2000 AS 2000 Veldwerk
milieuhygiënisch bodemen waterbodemonderzoek

BRL 2100
mechanisch
boren

Legenda:
Juridisch kader/’ophanging’ vóór
inwerkingtreding Omgevingswet

Situa5e na inwerkingtreding stelsel Omgevingswet
Omgevingswet

Wm H.11/
Ac5viteitenbesluit

Bbk H.2 art. 18 + 25
Minister kan
normdocumenten
aanwijzen

Besluit kwaliteit
leefomgeving: (diverse
instruc5eregels;
Bijlage 20 bevat
laatste versies BBT)

(Toepassen van bouwstoﬀen in
een werk (milieuverklaring))

Ac#viteiten waarop SIKB-documenten van toepassing zijn

KRW / GWR

Besluit ac5viteiten
leefomgeving (noemt
soms direct
normdocumenten)

Bijlage I bij rapport - Deﬁni5ef

Bodembeschermende
voorzieningen

Rbk art. 2.1 +Bijl. C
Werkzaamheden in
kader van Kwalibo

Graven (boven en onder de
interven5ewaarde)

Opslaan grond
en baggerspecie

Opslaan van
brandstoﬀen in
opslagtanks
Bodemenergiesysteem

invloed
hemelwater

Toepassen
grond en
baggerspecie
in func5onele
toepassing
(met gebruik
milieuverklaring)

Bodemsanering

Grondbank en
grondreiniging

IBC-Bouwstoﬀen in
werken (aanleg, beheer)
(alleen overgangsrecht)

Ingrijpen in grondwaterkwaliteit

Omgevingsverordeningen
Waterschapsverordeningen
Omgevingsplannen
bewerken
Erfgoedwet
tank

riool
tank

werk

bodemenergie bodemenergie
gesloten
open systeem
systeem

BRL 11000
ondergronds deel
installa5es
bodemenergie

AS6700 inspec5e
bodembeschermende
voorzieningen

BRL 7700 aanleg en
herstel
vloeistofdichte
voorziening
BRL 7800
tankinstalla5es

grondwater

BRL 9335 grond
en baggerspecie

AS 6800 controle en
keuring tank
(opslag)installa5es
BRL 4000
Archeologie

graven en
saneren

grond

GWW-werk
met IBCbouwstof

(Verspreiden
baggerspecie
(< 10 km)

toepassen

B
O
D
E
M

oppervlaktewater
waterbodem

BRL7500 bewerking
verontreinigde grond
of baggerspecie

BRL 7000 Graven en
bodemsaneringen in de
landbodem en ingrepen in de
waterbodem

BRL 1000 AS 1000
monstername voor
par5jkeuring

BRL 6000 Milieukundige
begeleiding van graven en
bodemsaneringen in de
landbodem en ingrepen in de
waterbodem

AP04 keuring van par5jen
(nieuwe analysemethode
diepe plassen)
BRL 12000 5jdelijke
grondwaterbemaling

Alleen verplicht bij
‘grootschalig
tanken’ (>25 m3)

AS 6900 inspec5e werk
met IBC-bouwstof
(incl. werkvoorschriI
beoordelen ontwerp
IBC-werk)

BRL 2000 AS 2000 Veldwerk
milieuhygiënisch bodemen waterbodemonderzoek

BRL 2100
mechanisch
boren

Legenda:
Juridisch kader/’ophanging’ ná
inwerkingtreding Omgevingswet

