PRJ 320, impactanalyse Omgevingswet op SIKB-documenten, Bijlage II

Bijlage II: Impactanalyse Omgevingswet – Welke wijzigingen voor welke SIKB-normdocumenten relevant
Activiteit
I.

Wijzigingen ten opzichte de situatie voor de inwerkingtreding Omgevingswet
Activiteiten met een component bodembescherming
Dit zijn uiteenlopende activiteiten, die in het Bal en het Aanvullingsbesluit zijn aangewezen. In
H3 Bal zijn milieubelastende activiteiten aangewezen, in H4 staan regels met het oog op de
(andere) milieuaspecten gekoppeld aan die activiteit. Dus H3= denken vanuit activiteit, H4 is
denken vanuit de domeinen (Art. 4 heeft bijna 1200 subartikelen!)
Zie bv
art 4.1164: tanken brandstoffen,
art 4.1165: onderhoud voertuigen en vaartuigen,
art 4.155: bodembeschermende voorziening bij het uitwassen van beton,
art 4.1167: opslag brandstoffen,
art. 4.1168: preventie bij wassen voertuigen , etc etc.
H5 gaat dan over rapportages, onderzoeken etc. Ook relevant voor bodem, bv 5.18 t/m 5.22 Bal.
In de Regeling bodemkwaliteit blijven de definities ongewijzigd staan.

Betrekking op welk document en welke strekking?

NB in het Bal wordt rechtstreeks naar SIKB-normdocumenten verwezen
in de volgende artikelen:
Art 4.509: BRL 7700 en AS 6700
Art 4.511: AS 6700
Art. 4.601: AS 6700
Art. 4.603: BRL 2000 en AS 3000
Art. 4.920: AS 6800
Art. 4.921: AS 6800
Art: 4.922: protocol 6802
Art. 4.924: AS 6800
Art: 4.934: AS 6800
Art. 4.935: AS 6800
Art. 4.936: protocol 6802
Art. 4.938: AS 6800
Art. 4.952: AS 6800
Art. 4.953: protocol 6802
Art. 4.969: BRL 2000 en AS 2000
Art. 4.970: BRL 2000 en AS 2000 en AS 3000
Art. 4.972: AS 6800
Art. 4.973: AS 6800
Art. 4.974: AS 6800
Art. 4.975: protocol 6802 en AS 6800
Art. 4.977: AS 6800
Art. 4.988: BRL 2000 en AS 2000
Art 4.989: BRL 2000 en AS 2000 en AS 3000
Art 4.991: AS 6800
Art 4.992: AS 6800
Art 4.993: AS 6800
Art. 4.994: Protocol 6802 en AS 6800
Art. 4.997: ASD 6800
Art. 4.1142: BRL 11000 en BRL 2100
Art 4.1153: BRL 11000
Art 5.3: BRL 2000 / AS 2000
Art 5.6: BRL 7000
Art 5.19: AS 6700, BRL 7700
1

PRJ 320, impactanalyse Omgevingswet op SIKB-documenten, Bijlage II

Activiteit

Wijzigingen ten opzichte de situatie voor de inwerkingtreding Omgevingswet

Betrekking op welk document en welke strekking?

Algemeen: Verwijzingen en definities aanpassen.
Vloeistofdichte vloer: Herstel is duidelijker beschreven
Vloeistofdichte vloer / verharding wordt: vloeistofdichte bodemvoorziening
Vloeistofkerende vloer / verharding wordt gesplitst in aaneengesloten bodemvoorziening /
elementenbodemvoorziening
bedrijfsriolering aangesloten op vloeistofdichte vloer moet onder Ow gecertificeerd (BRL7700)
(alleen bij activiteit grootschalig tanken) en gekeurd (AS 6700) worden; verruiming van de scope
Als gevolg van de Green Deal zal het toepassen van IBC bouwstoffen vanaf (beoogd) 2020 verboden
zijn.
Bodemenergie: Open systemen: zijn en blijven vergunningplichtig
Gesloten: meldplicht tot 70 kWh, daarboven vergunningplichtig
Juridische grondslag voor ‘interferentiegebied verdwijnt (gemeente kan natuurlijk wel regels stellen
in Omgevingsplan)
Lozen van werkwater bij aanleg bodemenergiesystemen:
uit open systemen: zijn vragen over gesteld – nog niet duidelijk
uit gesloten systemen: geregeld in H2-H5 Bal
Lozen van spoelwater in gebruiksfase bodemenergiesystemen wordt eigenstandige MBA:
het brengen van stoffen, warmte of water op een openbaar vuilwaterriool
het brengen van stoffen, warmte of water op of in de bodem
II.

III.

Archeologie
Eigenlijk geen: certificering archeologische bedrijven, archeologische depots en
vondstenbehandeling was al geregeld onder Erfgoedwet; vergunningverlening archeologische
rijksmonumenten verandert voor de praktijk niet. Alle activiteiten m.b.t. ontgrondingen verwijzen
naar de eisen rond erkenning en certificering uit de erfgoedwet
Bodembeheer-activiteiten

Heeft betrekking op: AS 6700, BRL 7700
Verandert inhoudelijk niets aan.
De juridische ophanging verandert, van Activiteitenbesluit naar BAL.
Daardoor zal het gebruik van protocol 6901 gaan afnemen, maar blijven
bestaan in het kader van overgangsrecht voor bestaande toepassingen
(zoals het hele AS6900).
verandert eigenlijk niets

Betrekking op
BRL 2100
BRL 11000
BRL 12000

BRL4000: verwijzingen en definities aanpassen

Algemeen: Geen wijzigingen in de technisch/procedurele uitvoering
activiteiten. Wel veranderingen in de verwijzingen in de SIKBdocumenten naar de (op onderdelen) veranderde juridische ophanging.
6 Inzet instrumenten beheer grondwater
• ‘Eigen formulering’ op basis van interviews:
• Graafwerkzaamheden waarbij je moet gaan bemalen, vallen onder een ander regiem, nl de
KRW / GRW. Eigen BG-verdeling: in principe de waterschappen, bij vergunningplichtige
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•

•

•
•

•

Betrekking op welk document en welke strekking?

onttrekkingen voor industriële doeleinden (>150.000 m3 /jaar), drinkwateronttrekkingen en
open bodemenergiesystemen de provincie. Voor gesloten bodemenergiesystemen is de
gemeente BG.
De hoofdactiviteiten staan in H3 Bal; in H4 Bal kunnen regels worden gesteld aan de
subactiviteiten die daaraan gekoppeld kunnen zijn. Voor bodemsaneren zijn er daardoor wel
regels voor het lozen van het vrijkomende afvalwater, voor graven niet, want het zijn andere
activiteiten.
De activiteit ‘grondwatersanering’ is niet als zodanig aangewezen in het Bal. Reden hiervoor is
dat ‘saneren’ onder de Omgevingswet gaat over het verminderen van blootstellingsroutes. Bij
grondwater sanering kan het juist gaan om vermindering van verspreiding, de blootstelling
hoeft niet per se te veranderen (kan zelfs zo zijn dat er geen blootstelling ís). Maar dan is het
volgens de Ow dus geen saneren.
Vervuilingsbron wegnemen bóven de verzadigde zone is bodem saneren. Daaronder is het
‘graven’; BG is de gemeente; gemeente kan daarvoor maatwerkregels opnemen
Provincies gaan vaststellen wat de normen zijn voor grondwater (waarschijnlijk uit beleidsbrief
2013); maar daar kan het bevoegd gezag voor bepaalde activiteiten van afwijken!
Een grondwatersanering of bronaanpak wordt niet langer door het Rijk verplicht gesteld. Een
dergelijke sanering kan volgen uit de taken die primair aan de provincie zijn toebedeeld of uit
ambities van een gemeente, waterschap of provincie ten aanzien van de kwaliteit van het
grondwater.

Geen inhoudelijke wijziging.
BRL 6000 en BRL 7000 zal mogelijk minder vaak gebruikt worden en
krijgen voor wat betreft grondwater een andere grondslag, maar kunnen
wel van waarde blijven bij de uitvoering van een bronaanpak of
grondwatersanering.
Check of in BRL 5000/6000/7000/12000 verwijzingen staan naar
•
wetgeving
•
bevoegd gezag

•

•

Geen algemene rijksregels voor beïnvloeding verontreinigingspluim door
grondwateronttrekking. Het Rijk stelt geen regels aan grondwateronttrekkingen waarvoor
geen vergunning van het Rijk vereist is. Dit wordt een taak van de decentrale overheden

Geen inhoudelijke wijziging.

De provincie is eindverantwoordelijk om uitvoering te geven aan de grondwaterrichtlijn. Door
het wegvallen van het instrumentarium en het normenkader van de Wet bodembescherming
dient de provincie zelf invulling te geven aan de eisen van deze richtlijn. Het Rijk is bereid
hierbij te ondersteunen indien wenselijk.

Geen inhoudelijke wijziging.

Check of in BRL 6000/7000/12000 verwijzingen staan naar
•
wetgeving
•
bevoegd gezag

Check of in BRL 6000/7000/12000 verwijzingen staan naar
•
wetgeving
•
bevoegd gezag
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•

•

•

Betrekking op welk document en welke strekking?

Bepalen monitoren verontreinigingspluimen. Bij het wegvallen van de Wet bodembescherming,
dient de provincie alle verontreinigingspluimen, ook in het stedelijke gebied, te beschouwen
alvorens te bepalen welke daarvan gemonitord dienen te worden op grond van artikel 5, vijfde
lid, van de grondwaterrichtlijn. Vanuit de Wet bodembescherming werden veel, met name
kleinere, verontreinigingspluimen in het stedelijk gebied gemonitord waardoor de provincie
zich vanuit haar taak om aanvullende trendbeoordelingen uit te voeren ten aanzien van
verontreinigingspluimen zich kon beperken tot de grootschalige verontreinigingspluimen.

Geen inhoudelijke wijziging.

Geen eisen lozen afvalwater grondwatersanering. Het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het
uitvoeren van een grondwatersanering wordt niet langer door algemene rijksregels
gereguleerd. Voor lozingen van dit afvalwater is het aan gemeenten (voor lozingen in de
bodem en in het openbare vuilwaterriool) en de waterschappen (voor lozingen in regionale
wateren) in navolging van het Besluit activiteiten leefomgeving regels te stellen in het
omgevingsplan respectievelijk de waterschapsverordening.

Geen inhoudelijke wijziging.

Gelijkwaardig beschermingsniveau. De milieudoelstellingen uit de kaderrichtlijn water en de
grondwaterrichtlijn blijven het kader voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van
het grondwater. Dit helpt gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om verantwoorde
keuzes te maken.
KRW is nu via de Wbb geïmplementeerd. Die gaat er tussenuit.

Geen inhoudelijke wijziging.

Check of in BRL 6000/7000/12000 verwijzingen staan naar
•
wetgeving
•
bevoegd gezag
Als dit het nemen van grondwatermonsters betreft ook BRL 2000,
protocol 2002

Check of in BRL 6000/7000/12000 verwijzingen staan naar
•
wetgeving
•
bevoegd gezag

Check of in BRL 6000/7000/12000 verwijzingen staan naar
•
Normen (milieudoelstellingen)
•
bevoegd gezag

7 Bouwen op verontreinigde bodem
Verplichting Bodemonderzoek
Verandert niets aan de wijze van uitvoering. (De vraag is wel hoe vaak het
nog zal worden toegepast). Betreft
•
BRL 1000 (ivm afvoer van grond)
•
BRL 2000,
•
AS 3000 (analyses)
•
BRL 6000 en BRL 7000 (indien sanerende maatregelen nodig zijn om
de bouw te mogen realiseren)
•
BRL 12000
(Onderscheid graven – saneren heeft betrekking op BRL 6000 en 7000)
8 Milieubelastende activiteit graven in bodem
•
‘Eigen formulering’ op basis van interviews:
•
Graafwerkzaamheden waarbij je in het grondwater terecht komt, vallen onder een ander
regime, namelijk grondwater (Zie daar). Graven onder het grondwater valt dus (volgens
Aanvullingsbesluit) ook níet meer onder de MBA ‘graven’. [Dit wordt nog aangepast in de
definitieve versie van het Aanvullingsbesluit]

Omdat voorafgaand aan graven vaak bodemonderzoek nodig is, is er ook
een relatie met BRL 2000 en AS3000. Zie hieronder.
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•

Beter onderscheid graven in bodem en bodemsanering. Er is een duidelijk onderscheid gemaakt
in de regels tussen graven (projectmatig grondverzet, zonder saneringsdoelstelling) enerzijds
en bodemsanering (met saneringsdoelstelling) anderzijds. In de Wet bodembescherming was
dit onderscheid niet altijd duidelijk, waardoor voor iedere handeling met verontreinigde grond
een melding en/of saneringsplan verplicht was.

Voorafgaand bodemonderzoek: BRL 2000
Bodemsanering: BRL 6000, BRL 7000.
Graven: BRL 6000, BRL 7000
(PM: voor graven nog steeds erkenningsplicht BRL 6000 (bepaalde
situaties) en BRL 7000)

•

Niet in betekenende mate: oplossing voor zeer kleine ontgravingen. De Wet
bodembescherming kende voor graafwerkzaamheden in een geval van ernstige
bodemverontreiniging geen ondergrens voor kleinschalig grondverzet, waardoor ook voor een
(zeer) kleinschalige ontgraving in verontreinigde grond een saneringsplan of BUS-melding
noodzakelijk was. Met de introductie van NIBM (getrapte ondergrens) wordt duidelijker
gemaakt wanneer wel of geen sprake is van een verplicht bodemonderzoek en wanneer een
melding aan het bevoegd gezag gedaan moet worden. Door het introduceren van een
ondergrens geldt bijvoorbeeld alleen een meldplicht bij grondverzet > 25 m3 indien de

Bodemsanering: 6000,7000.

bodemkwaliteit slechter is dan de interventiewaarde bodemkwaliteit.
•

Algemene regels voor graven in bodem gelden altijd.
De regels voor graven in bodem gelden voor alle stofgroepen en ongeacht of er sprake is van
een mobiele of immobiele verontreiniging. Het onder de Wet bodembescherming
aangebrachte onderscheid is komen te vervallen.

Mogelijk aanpassingen voor BRL 6000 en mogelijk 7000, bv verschil in
uitkeuring van vluchtig en niet-vluchtig.

•

Zeven van bodemvreemd materiaal uit grond wordt toegestaan.
Onder de algemene regels van het BUS was het zeven niet toegestaan, waardoor altijd een
saneringsbeschikking nodig was. Zeven is een relatief eenvoudige en veelvoorkomende
bewerking om puin uit de grond te halen en daarmee de verdichtbaarheid te verbeteren,
mogelijke beschadigingen aan kabels en leidingen te voorkomen en toekomstig graafwerk te
vereenvoudigen.

Invloed op BRL 7500 (alleen als zeven gericht is op kwaliteitsverbetering)
BRL 7000 en BRL 9335 : scope beschrijving / verwijzingen checken

•

Verplicht onderzoek.
De verplichting tot het doen van een onderzoek bij graven in de landbodem lijkt een wijziging,
maar onder de Wet bodembescherming gold deze verplichting ook, zij het indirect. De Wet
bodembescherming hanteerde het uitgangspunt dat de bodemkwaliteit bekend moest zijn om
aan te tonen dat geen sprake was van een meldingsplicht op grond van artikel 28 van die wet.
In dit Aanvullingsbesluit is de verplichting tot het doen van een onderzoek nu explicieter
gemaakt. Daarbij past wel de constatering dat vaker volstaan kan worden met alleen een
vooronderzoek en er dus minder vaak een vervolgbodemonderzoek nodig zal zijn.

Geen inhoudelijke wijzigingen, wel juridische ophanging en verwijzingen
checken (BRL 2000 en AS 3000)

•

Flexibiliteit.

Mogelijkheid van het stellen van maatwerkvoorschriften moet worden
5
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•

Betrekking op welk document en welke strekking?

Flexibiliteit in de vorm van maatwerkvoorschriften kent een eenvoudige procedure in
tegenstelling tot BUS, waarvoor veel meer eisen golden.

benoemd in betreffende protocollen (ivm juridische ‘veiligheid’ van de
certificaathouder`)
(O.a. BRL 12000, maar ook 1000, 2000, 6000, 7000?)

Gelijkwaardig beschermingsniveau.
De basisregels voor de milieubelastende activiteit graven in bodem waarborgen een
gelijkwaardig beschermingsniveau.

Geen inhoudelijke wijzigingen.

9 Milieubelastende activiteit opslaan van grond en baggerspecie

•

•

Geen onderscheid meer tussen inrichtingen (bedrijfsmatige opslag onder het Activiteitenbesluit
of omgevingsvergunning) en gekoppeld aan toepassingen (tijdelijke opslag voorafgaand aan
een toepassing zoals geregeld in het Bbk). De regels voor tijdelijke opslag waren opgenomen in
het Besluit bodemkwaliteit, de regels voor opslag binnen inrichtingen werden geregeld in het
Activiteitenbesluit. In sommige gevallen konden beide naast elkaar gelden. In heel bijzondere
gevallen kon een opslag zelfs onder geen van beide vallen. De voorschriften voor de opslag en
de meldingseisen van de twee besluiten waren net anders. Deze wijziging maakt er één set
eisen van die in alle gevallen gelden behalve voor de opslag op de locatie van het ontgraven.
Opslaan is geen toepassen meer

Betreft BRL 7500 en 9335
Aanpassen aan nieuwe definitie voor vloeistofkerende vloeren? Definitie
aaneengesloten/ elementenbodemvoorziening.
Check of er evt verwijzing in staat naar Bbk en of Activiteitenbesluit.
•
BRL 7500
•
BRL 7000 (opslaan op locatie van graven)
•
BRL 9335
•
1000
•
12000?
•
ook alle BRL’s voor bodembescherming?

Geen vergunningplicht meer voor grootschalige opslag. De vergunningplicht vervalt voor het
opslaan van meer dan 10.000 m3 schone grond of baggerspecie, grond van de kwaliteitsklasse
wonen of industrie of licht of matig verontreinigde baggerspecie. Ook vervalt de vergunningplicht
voor het mechanisch ontwateren en het zeven van de kwaliteit grond en baggerspecie. Voor deze
activiteit gelden dan algemene regels. Voor het storten en voor langdurige opslag blijft de
vergunningplicht gelden op grond van paragraaf 3.3.12 en 3.5.10 van het Besluit activiteiten
leefomgeving.
Beperking van de meldingseisen voor opslag. De meldingseisen voor het opslaan van grond of
baggerspecie zijn in overeenstemming met elkaar gebracht, dit betekent een beperking ten
opzichte van de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. De meldingseisen zijn concreter gemaakt ten
opzichte van het Activiteitenbesluit.

Check of er evt verwijzing in staat naar Bbk en of Activiteitenbesluit.

Versoepeling bodemvoorschrift grond van de kwaliteitsklasse wonen of industrie. De
bodemvoorschriften voor grond van de kwaliteitsklasse wonen of industrie in het Activiteitenbesluit
waren opgesteld met als aanname dat dit materiaal uitloogt. Uit onderzoek32 is gebleken dat de

Check of er evt verwijzing in staat naar Bbk en of Activiteitenbesluit.

uitloging van licht verontreinigde grond veel langzamer verloopt dan oorspronkelijk werd
aangenomen. Bij een maximale opslagduur van drie jaar zal de uitloging op de plaats van opslag niet

•
•

BRL 7500 (vergunningplicht voor reiniging)
BRL 9335

Check of er evt verwijzing in staat naar Bbk en of Activiteitenbesluit.
•
(BRL 7500? Lijkt van niet want alleen bij vergunningplicht? – wel
checken!)
•
BRL 9335

•
•
•

BRL 2000
BRL 1000
BRL 7000 / 7700 zijn hiervoor niet meer nodig?
6
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significant zijn, en kan een bodembeschermende voorziening achterwege blijven. Wel zal altijd na
beëindiging van de opslag alle opgeslagen grond weggehaald moeten worden, en is nog steeds een
eindsituatieonderzoek verplicht.
Verduidelijken van de eisen voor baggerdepots. De eisen voor baggerdepots, zoals deze opgenomen
waren in het Activiteitenbesluit zijn verduidelijkt, de eisen zijn nu specifiek uitgeschreven. Deze
eisen van het Activiteitenbesluit zijn de basis voor de voorschriften in het Besluit activiteiten
leefomgeving en worden ook van toepassing op de grootschalige opslag die voorheen
vergunningplichtig was. Net als de voorschriften in de milieu- en lozingsvergunning gaan deze
voorschriften uit van het toepassen van de beste beschikbare technieken, rekening houdend met de
geldende BBT-referentiedocumenten. De eisen in een goed opgestelde milieu- of lozingsvergunning
zijn dus gelijkwaardig aan de algemene regels. Het algemene overgangsrecht in het
Invoeringsbesluit zorgt ervoor dat eventuele afwijkende voorschriften in de vergunning worden
omgezet naar maatwerkvoorschriften.

Check of er evt verwijzing in staat naar Bbk en of Activiteitenbesluit.
•
BRL 7500 (volgt niet uit algemene regels)
•
BRL 9335
•
BRL 12000?

Opnemen van regel over samenvoegen van partijen. In dit Aanvullingsbesluit is een voorschrift
opgenomen over het samenvoegen van partijen grond dat nu in de Regeling bodemkwaliteit staat,
maar juist bij opslag relevant is. Overigens is het samenvoegen van partijen grond of baggerspecie,
tevens een menghandeling volgens het Landelijk afvalstoffenbeheerplan (LAP) als een of meer van
de partijen ook een afvalstof is. De algemene bepalingen voor het mengen van afvalstoffen in het
Besluit activiteiten leefomgeving die gebaseerd zijn op het LAP (paragraaf 3.2.13, artikel 3.196 van
paragraaf 3.5.11 en bijlage II) treden terug voor deze specifieke regel.

Geen inhoudelijke wijziging.

Bij langdurige opslag gaan regels voor stortplaatsen gelden. Zoals eerder aangegeven wordt bij
langdurig opslaan (langer dan drie jaar op land, en langer dan 10 jaar in het oppervlaktewater)
paragraaf 3.3.12 van het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing, wat onder andere
betekent dat er vergunningplicht met daarnaast specifieke regels voor stortplaatsen gaan gelden en
dat de provincie bevoegd gezag wordt.

Nagaan of BRL 7500 en/onderliggende protocollen hier iets over zeggen.
Ook 9335 checken.

Zorgplicht voor stuiven. Het stuiven van grond kan voor hinder zorgen. Dit is doorgaans eenvoudig
te voorkomen door bijvoorbeeld de grond te bevochtigen. Grond is niet heel stuifgevoelig, en
daarom zijn hier geen specifieke voorschriften voor gesteld. Wel volgt uit de zorgplicht dat bij het
opslaan redelijke maatregelen genomen moeten worden om stuiven te voorkomen.

Geen wijzigingen.

Gelijkwaardig beschermingsniveau. Het voorgeschreven voorzieningenniveau is overgenomen van
de huidige regels die gelden vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit
bodemkwaliteit, en geeft daarmee hetzelfde beschermingsniveau. De enige afwijking is een
versoepeling voor de eisen van het Activiteitenbesluit voor het opslaan van grond van klasse wonen

Check in BRL 7500,
Check ook 9335.

Betreft:
•
BRL 7500
•
BRL 9335
Check of er evt verwijzing in staat naar Bbk en of Activiteitenbesluit.
•
BRL 7000
•
BRL 9335
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Betrekking op welk document en welke strekking?

of industrie. Deze versoepeling is mogelijk omdat de eisen in het Activiteitenbesluit gebaseerd
waren op de aanname dat deze grond tijdens opslag significant uit kan logen. Dit blijkt niet het
geval te zijn. Het beschermingsniveau kan dus bereikt worden met een beperktere voorziening. In
totaal blijft het beschermingsniveau gelijk.
10 Milieubelastende activiteit bodemsanering
•
Onder de activiteit saneren vallen straks alleen die activiteiten waar echt sprake is van een
saneringsdoelstelling om de bodem geschikt te maken voor het toekomstig gebruik (functie).
Of een sanering nodig is, volgt straks voornamelijk uit het omgevingsplan. Voorheen was
projectmatige ontgraving in een geval van ernstige bodemverontreiniging automatisch een
sanering volgens de Wbb, maar dat is straks niet meer zo: alleen wanneer het ook echt de
3
activiteit ‘saneren’ betreft. Zo niet dan is het graven en voor graven geldt: <25 m zijn de
rijksregels voor saneren niet van toepassing, decentraal kan dat anders worden ingevuld.

Geen inhoudelijke wijzigingen voorzien,
m.u.v. punt ‘Twee standaardaanpakken’ (ontgraven / afdekken).
•
7000 (7003 / 7004)
•
6000
•
12000

•

Geen gevalsbenadering. De Wet bodembescherming ging uit van de gevalsbenadering van een
bodemverontreiniging. De Omgevingswet laat deze gevalsdefinitie los en stelt de activiteit
centraal.

Geen inhoudelijke wijzigingen voorzien

•

Alle gemeenten bevoegd gezag. De gemeente is het bevoegd gezag voor de milieubelastende
activiteit bodemsanering onder de Omgevingswet. Onder Wet bodembescherming waren de
provincies en de grotere gemeenten bevoegd gezag.

Geen inhoudelijke wijzigingen voorzien

•

Geen beperkingen. De randvoorwaarden (bijvoorbeeld limitatieve lijst met toegestane
stofgroepen) die golden voor het toepassen van de regels uit het Besluit uniforme regels, zijn
geschrapt. Onder de Omgevingswet zijn de mogelijkheden voor standaard aanpakken
uitgebreid naar alle stofgroepen.

BRL 6000
BRL 7000

•

Twee standaardaanpakken. De regels omtrent uniforme saneringen kende vier categorieën:
immobiel, mobiel, tijdelijk uitplaatsen en Projectgebied De Kempen. Dit Aanvullingsbesluit
regelt tijdelijk uitname en het overig projectmatig grondverzet (zonder saneringsdoelstelling)
als een aparte activiteit graven in bodem. De categorie immobiel die functiegericht saneren tot
doel had, komt terug in de standaard aanpakken van de milieubelastende activiteit
bodemsanering. De categorie Projectgebied de Kempen is niet meer noodzakelijk omdat
afwijkende eisen een aan saneringsaanpak voor deze regio desgewenst in een omgevingsplan
kunnen worden opgenomen.

Tijdelijke uitname: Betreft BRL 76000, protocol 7001 en 7004.
BRL 6000.

•

Meer flexibiliteit en toch duidelijkheid. In de formulering van de verhardingslaag is aangegeven
wat daar “in elk geval” onder wordt verstaan. [Dit gaat over welke typen verharding in elk

Nagaan of deze flexibiliteit ook betreft dat er nadere invulling door BG
mogelijk is; dan moeten de protocollen uit BRL 6000 / BRL 7000 daarop
aangepast.
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Activiteit

Wijzigingen ten opzichte de situatie voor de inwerkingtreding Omgevingswet

Betrekking op welk document en welke strekking?

geval zijn toegestaan bij een afdekking]
Meer algemene regels. Minder randvoorwaarden aan de saneringsaanpakken (bijvoorbeeld lijst met
toegestane stofgroepen) en er meer mogelijkheden voor decentraal bevoegd gezag om van de
algemene regels af te wijken (via maatwerkregels voor een gebied of maatwerkvoorschriften voor
een individuele locatie). De verwachting is dat voor verontreinigingen die een afwijkende aanpak
rechtvaardigen (bijvoorbeeld mobiele verontreinigingen) de initiatiefnemer met het bevoegd gezag
in gesprek zal gaan over een afwijkende saneringsaanpak en deze invullen via
maatwerkvoorschriften.
• Geen eindbeslissing bevoegd gezag. Na afloop van de sanering wordt er geen besluit meer over
het evaluatieverslag genomen, maar kan worden volstaan met het informeren van het
bevoegd gezag hierover. NB: dit staat nog ter discussie, Mogelijk toch een controle op en/of
een besluit over een evaluatieverslag bij bodemsanering. Bovendien heeft een evaluatieverslag
zowel bij graven als saneren een belangrijke rol in het vastleggen van bodeminformatie

Aangeven waar flexibiliteit / maatwerk / invulling door BG mogelijk is

BRL 6000
BRL 7000
(als het inderdaad vervalt maar dat staat dus nog open)

•

Wanneer en hoe moet worden gesaneerd zijn apart geregeld. Op grond van regels in het
Besluit kwaliteit leefomgeving regelt de gemeente in het omgevingsplan wanneer er
maatregelen moeten worden genomen. Voor die maatregelen kan de gemeente gebruik
maken van de standaardmethoden bodemsanering uit het Besluit activiteiten leefomgeving.

BRL 6000
BRL 7000

•

Overgangsrecht: Locaties die voor inwerkingtreding zijn beschikt (ernst én spoed of instemming
met saneringsplan) of waarvoor een BUS melding is gedaan, blijven onder de Wbb vallen.

BRL 6000
BRL 7000

11 Milieubelastende activiteit toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie

•

Dit heeft impact op met name de BRL 1000 , BRL 7500 en BRL 9335, maar
mogelijk ook op diverse andere BRL’s, waaronder de AS3000, AP04 en
BRL 2000, BRL 6000!
Scopewijzigingen?
Verwijzingen wet- en regelgeving aanpassen

•

Verdeling regels in het Besluit activiteiten leefomgeving en regels in het Besluit bodemkwaliteit.
Niet alle bepalingen van het Besluit bodemkwaliteit zijn in dit Aanvullingsbesluit opgenomen.
De eisen aan de toepasser zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Eisen aan
andere normadressanten en productgerelateerde eisen vallen niet onder de scope van de
omgevingswet en zijn daarom achtergebleven in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.

•

Toepassingsmogelijkheden verduidelijkt. In de artikelen is duidelijker verwoord dat de
toepasser uitsluitend bouwstoffen, grond en baggerspecie mag toepassen in een functionele
toepassingen.

BRL 9335

•

Wijziging van definities (bijvoorbeeld partij, grond,. baggerspecie, milieuverklaring etc) en

•

BRL/AS 1000
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Activiteit

Wijzigingen ten opzichte de situatie voor de inwerkingtreding Omgevingswet
terminologie (bijvoorbeeld aanduiding van kwaliteitsklassen)

•

•

•

Wijziging rechtsgevolg melding toepassen grond of baggerspecie. Als het voornemen om grond
of baggerspecie toe te passen niet is gemeld, is het toepassen niet toegestaan. Het achterwege
laten van een melding heeft dus grote gevolgen. Dit is een verschil ten opzichte van de
meldingsplicht die eerder in het Besluit bodemkwaliteit was opgenomen. Het niet naleven van
die meldingsplicht betekende alleen dat een administratief voorschrift was overtreden. Dit had
geen gevolgen voor het toepassen als zodanig. Het toepassen was ook zonder melding legaal,
zo lang aan de inhoudelijke voorschriften van het Besluit bodemkwaliteit werd voldaan. De
reden van deze wijziging is dat de melding onmisbaar is voor het houden van (risico)gestuurd
toezicht. Dit instrument vervult in het systeem van algemene regels daarom een belangrijke
functie.
Toepassen baggerspecie verruimd. Het verspreiden van baggerspecie op de landbodem is
gewijzigd. De normen zijn beter afgestemd op het landbouwkundig gebruik van de percelen
waarop de baggerspecie wordt toegepast. Voor het verspreiden is in plaats van het
aangrenzend perceel een afstandsmaat aangehouden (10 km.)
Kwaliteitseisen diepe plassen gewijzigd. Voor het toepassen van grond en baggerspecie in
diepe plassen zijn de kwaliteitseisen afgestemd op de kwaliteitseisen voor het
oppervlaktewater en grondwater.

‘Eigen formulering’ op basis van interviews:
Er komt een nieuw milieuhygiënisch toetsingskader voor diepe plassen. Dit als gevolg van de
overgang naar een andere analysemethode (van sterkzuur naar zwakzuur). Het kader hiervoor staat
nog niet in het Aanvullingsbesluit Bodem, maar wordt daarin wel opgenomen. Dit volgt in een
latere wijziging van de regeling bodemkwaliteit. Momenteel vindt een evaluatie plaats van het
huidige wettelijke kader voor het toepassen van grond en baggerspecie in diepe plassen.
• Meer maatwerk mogelijk. Ruimte voor maatwerk voor verspreiden van baggerspecie,
grootschalige toepassingen en bouwstoffen is ruimer dan onder het Besluit bodemkwaliteit.

•

Overgangsrecht (o.a. voor reeds toegepaste IBC bouwstoffen)

12 Milieubelastende activiteit het aanwenden van meststoffen en andere stikstofhoudende verbindingen
• Zo min mogelijk verboden. In het Besluit activiteiten leefomgeving is er voor gekozen zo min
mogelijk bepalingen als verbod te formuleren. In dit aanvullingsbesluit is deze lijn bij het
omzetten van het Besluit gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen
voortgezet. De artikelen die het aanwenden van meststoffen en andere stikstofhoudende

Betrekking op welk document en welke strekking?

•
•
•
•
•
•

BRL 9335
BRL 7500
Eventueel ook BRL 6000 en BRL 7000
BRL 9335
Evt BRL 7500 (bij vergunning)
BRL 1000?

Check of melding wordt genoemd in BRL(-en).

Geen wijziging voorzien.
Erkenningsprotocol ontwateren van baggerspecie komt te vervallen

Impact: aanpassen van normdocumenten aan de nieuwe
analysemethode.
Gevolg voor
•
AS 3000 en AP04
•
Mogelijk voor BRL 1000/AS 1000 en BRL 2000
•
BRL 9335.
Is nog niet precies te formuleren omdat de uitwerking in de regelgeving
nog moet plaatsvinden
Scope?0

AS6900

Geen inhoudelijke wijzigingen voorzien
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Activiteit

Wijzigingen ten opzichte de situatie voor de inwerkingtreding Omgevingswet

Betrekking op welk document en welke strekking?

verbindingen regelen, zijn - anders dan het Besluit gebruik meststoffen - niet als verbod
geformuleerd. Voor de handhaafbaarheid maakt dit geen verschil.

•

Activiteit staat centraal. In de regels voor het aanwenden van meststoffen en andere
stikstofhoudende verbindingen staat niet de verontreiniging zelf, maar de activiteit centraal:
het gaat om het op of in de bodem brengen van meststoffen, het vernietigen van zode van
gras of het op of in de bodem brengen hiervan.

Komt niet voor in SIKB-documenten.
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