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1 Inleiding
Naar aanleiding van steeds terug komende discussies met betrekking tot de
verschillende benadering van Actief bodembeheer Limburg (ABL) en de Interim
Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten (IRB) op het gebied van hergebruik van licht
verontreinigde grond als bodemmateriaal in een bodemkwaliteitszone is een
vergelijking opgesteld tussen beide regelgevingen.
Doel van de vergelijking is het voor de onderwerpen waar verschillen aanwezig zijn,
een standpunt te bepalen hoe we in de toekomst gaan handelen en hoe dit ingepast
wordt in ABL.
Bij hergebruik van verontreinigde grond als bodem kan onderscheid gemaakt worden
tussen drie situaties:
1. hergebruik binnen dezelfde bodemkwaliteitszone;
2. hergebruik binnen een andere bodemkwaliteitszone;
3. hergebruik van grond niet afkomstig uit een bodemkwaliteitszone (= externe grond)
in een bodemkwaliteitszone.
De regelgeving van de IRB en de Vrijstellingsregeling grondverzet heeft betrekking op
alle drie genoemde grondstromen. Binnen deze regelgeving geldt geen onderscheid
tussen hergebruik van verontreinigde grond als bodem binnen of tussen
bodemkwaliteitszones. Voor het hergebruik van externe grond als bodem gelden
afwijkende regels.
In de ABL wordt alleen aandacht besteed aan het hergebruik van verontreinigde
grond als bodem binnen dezelfde bodemkwaliteitszone.
In de BBL-notitie 1.3 ‘Toepassen van gebiedsvreemde grond binnen een gebied
waarvoor een bodemkwaliteitskaart is vastgesteld’ is de door de BLL voorgestelde
regelgeving beschreven voor het hergebruik van externe verontreinigde grond als
bodem. De conclusie van deze nota zijn opgenomen in de onderhavige notitie.
De notitie is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft in tabelvorm de vergelijking weer
tussen ABL en de IRB. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste verschillen behandeld en
een voorstel gedaan voor de aanpassing van ABL.
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Overzicht verschillen in regelgeving ABL en de IRB
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillen tussen ABL en
IRB. Het zwaartepunt ligt op het gebied van het hergebruik van lichtverontreinigde
grond als bodemmateriaal.
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In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillen tussen ABL en IRB. Het zwaartepunt ligt op het gebied van het hergebruik
van lichtverontreinigde grond als bodemmateriaal.
Bereik van regelgeving
Opstellen bodemkwaliteitskaarten

t.b.v. vrijstellingsregeling grondverzet als
bodemmateriaal

Hergebruik van licht verontreinigde grond
als bodemmateriaal binnen dezelfde
bodemkwaliteitszone
Hergebruik van licht verontreinigde grond
als bodemmateriaal tussen
bodemkwaliteitszones
Hergebruik van externe licht verontreinigde
grond als bodemmateriaal binnen
bodemkwaliteitszones
Hergebruik van grond als bodemmateriaal
in gebieden zonder bodemkwaliteitskaart

van toepassing

t.b.v. vaststellen van bodemkwaliteitseisen in
het kader van Wbb, WW, WRO en
hergebruik
van toepassing (ook voor sterk
verontreinigde grond)

van toepassing

niet van toepassing
(hergebruik conform bouwstoffenbesluit)

van toepassing

niet van toepassing
(hergebruik conform bouwstoffenbesluit)nvt

niet van toepassing
(hergebruik conform bouwstoffenbesluit)

niet van toepassing
(hergebruik conform bouwstoffenbesluit)

Handhaving
Handhaving

•
•

Binnen werkingssfeer van Vrijstellingsregeling
grondverzet
Controle op minimale eisen voor:
gevolgde procedures
gehanteerde bewijsmiddelen
Minimale eisen in IRB

•
•

•
•
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Binnen werkingssfeer van ABL
nieuwe situatie
aanwezigheid bodembeheerplan (met
bodemkwaliteitskaart)
controle op in bodembeheerplan
vastgelegde eisen voor:
procedures (melding)
bewijsmiddelen

projectnr. 115073
september 2002
Bodem_2_Vergelijking_ABL_IRB.doc

Rapport
Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten

Vergelijkbare kwaliteit
Uitgangspunten
Chemische kwaliteit
Fysische kwaliteit
Risicobenadering

•
•

chemische kwaliteit aan te brengen grond
chemische kwaliteit ontvangende grond
nvt
nvt
aanvullende eisen ten behoeve van
beschermen of bereiken van een bepaalde
bodemkwaliteit kunnen vastgelegd worden
in een bodembeheerplan

•
•
•
•
•

•

Functionele toepassing
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nvt

chemische kwaliteit aan te brengen grond
chemische kwaliteit ontvangende grond
fysische kwaliteit aan te brengen grond
fysische kwaliteit ontvangende grond
De kwaliteit van de aan te brengen grond
mag geen risico’s opleveren voor het
(toekomstige) gebruik. De risico’s worden
bepaald middels humaan toxicologische
risicobenadering (Carn)
De kwaliteit van de aan te brengen grond
mag niet leiden tot verspreidingsrisico’s bij
het (toekomstige) gebruik. De
verspreidingsrisico’s worden bepaald aan
de hand van het uitlooggedrag van grond
met een gebiedseigen kwaliteit
functionele toepassing
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Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten

Actief bodembeheer Limburg

Ruimtelijk niveau voor toetsing kwaliteit aan te brengen/ontvangende grond (niveau van bodemkwaliteitszone en/of perceelsniveau en/of partijniveau))
partij
•
chemische kwaliteit aan te brengen
partij (grond uit bodemkwaliteitszone met P95 >
of
grond
tussenwaarde en grond niet afkomstig uit
kwaliteit bodemkwaliteitszone (als grond van zeer nabij afkomstig is)
bodemkwaliteitszone)
of
kwaliteit bodemkwaliteitszone (grond uit
bodemkwaliteitszone met P95 < tussenwaarde)
•
fysische kwaliteit aan te brengen
nvt
partij of kwaliteit bodemkwaliteitszone
grond
•
chemische kwaliteit ontvangende
kwaliteit bodemkwaliteitszone
kwaliteit bodemkwaliteitszone
grond
(perceelsniveau mag ook, NEN5740 strategieën
én
‘onverdacht en toetsen van schone grond/bodem)
kwaliteit ontvangende perceel
•
fysische kwaliteit ontvangende grond nvt
kwaliteit bodemkwaliteitszone
én
kwaliteit ontvangende perceel
én
kwaliteit voor terreingebruik
Centrummaat chemische kwaliteit
gemiddelde
Achtergrondgrenswaarde
(80% betrouwbaarheidsinterval van P90)
Subkentallen chemische kwaliteit
•
P95:
Streef-, tussen en interventiewaarden
• voorkomen grondverzet met ernstig
verontreinigde grond
• beperken onderzoek aan te voeren grond
•
Streef-, tussen en interventiewaarden
Vergelijkbare (chemische) kwaliteit
Basispakket (NEN 5740-grond)
Gebiedseigen stoffen
bepalende stoffen
of
(zelf te bepalen)
Kritische stoffen (stoffen met P95 > tussenwaarde)
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Onderwerp

Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten

Actief bodembeheer Limburg

Regels voor grondverzet t.b.v. gebruik als bodemmateriaal
Grond afkomstig uit bodemkwaliteitszone
P95 van alle stoffen in bodemkwaliteitszone waaruit grond afkomstig is < tussenwaarde
geen partijkeuring
Onderzoeksinspanning

centrummaat

Toetsing vergelijkbare kwaliteit

blad 7 van 22

(a) geen
of
(b) gemiddelde gehalte van alle stoffen (basispakket)
(a) geen toetsing vergelijkbare kwaliteit grond (nl.
geen kritische stoffen). Grond is vrij toepasbaar
of
(b) toetsing vergelijkbare kwaliteit voor stoffen
waarvan gemiddeld gehalte > 2 maal
streefwaarde
Vergelijkbare kwaliteit (en toepassing mogelijk) als:
gemiddeld gehalte in toe te passen grond < 1,2
maal gemiddeld gehalte ontvangende bodem
(cf. Vrijstellingsregeling Samenstellings- en
immissiewaarden)

Grond afkomstig uit dezelfde bodemkwaliteitszone
Vaststellen kwaliteit vrijkomende grond (geen partijkeuring)
bv. bodemonderzoek bouwaanvraag/bestemmingsplanwijziging
(NEN5740)
Uitzondering: Grond die zeer nabij (geen definitie) de plaats van
vrijkomen weer wordt hergebruikt
Achtergrondgrenswaarde (Cagw) van gebiedseigen stoffen
Gehalte bodemvreemde bijmengingen.
vergelijkbare kwaliteit als/toepassing mogelijk als:
•
gehalte gebiedseigen stoffen aan te brengen grond <
achtergrondgrenswaarde en gehalten aan deze stoffen op de
locatie waar de grond wordt aangebracht
en
•
gehalte bodemvreemde bijmengingen aan te brengen grond <
gehalte bodemvreemde stoffen in ontvangende bodem;
én
•
het gehalte aan bodemvreemde stoffen in de aan te brengen
grond voldoet aan het gewenste gebruik van de locatie
én
•
de gehalten aan gebiedseigen stoffen in de aan te brengen
grond< het acceptabel risiconiveau (Carn) voor het (gewenste)
gebruik
én
•
De gehalten in de aan te brengen grond resulteren niet in
verspreiding naar de onderliggende grond (toetsing conform
Bouwstoffenbesluit)
Indien het op basis van de Carn mogelijk is sterk verontreinigde grond
her te gebruiken, is dit toegestaan.
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Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten

Actief bodembeheer Limburg

P95 van minimaal één kritische stof in bodemkwaliteitszone waaruit grond afkomstig is >
nvt
tussenwaarde
•
partijkeuring cf.
Onderzoeksinspanning
• Gebruikersprotocol Uitvoeringsregeling
Bouwstoffenbesluit (schone of cat 1\2 grond)
• NEN5740: onderzoeksstrategie schone
grond/bodem of catergorie 1\2 grond/bodem.
• te analyseren stoffen: kritische stoffen in
bodemkwaliteitszone waaruit grond afkomstig is
(AP04)
(aanbeveling: gehele basispakket of onderzoekspakket
aanvullen met kritische stoffen in ontvangende
bodemkwaliteitszone)
centrummaat
gemiddelde gehalte van alle kritische stoffen
toetsing vergelijkbare kwaliteit/
•
gemiddeld gehalte één kritische stof >
toepassingseisen
interventiewaarde: grondverzet in kader van MVR
niet mogelijk
•
gemiddelde gehalten kritische stoffen <
interventiewaarde:
Toetsing vergelijkbare kwaliteit d.m.v. vergelijking
gemiddelde gehalten van alle kritische stoffen in
toe toepassen grond met gemiddelde gehalten
van deze stoffen in de ontvangende bodem.
Vergelijkbare kwaliteit als voor alle kritische stoffen
geldt dat:
gemiddelde gehalte toe te passen grond < 1,2 x
gehalte ontvangende bodem

blad 8 van 22

projectnr. 115073
september 2002
Bodem_2_Vergelijking_ABL_IRB.doc

Rapport
Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten

Onderwerp

Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten

Actief bodembeheer Limburg

Grond niet afkomstig uit bodemkwaliteitszone
Onderzoeksinspanning

•

partijkeuring conform het Bouwstoffenbesluit

bodemonderzoek cf onderzoeksstrategieën
onverdacht en grootschalig onverdacht (NEN
5740)

of
•

centrummaat
toetsing vergelijkbare kwaliteit/
toepassingseisen

partijkeuring cf.
• Gebruikersprotocol Uitvoeringsregeling
Bouwstoffenbesluit (schone of cat 1\2 grond)
• NEN5740: onderzoeksstrategie schone
grond/bodem of categorie 1\2 grond/bodem.
•
te analyseren stoffen: basispakket aangevuld met
andere stoffen die in verhoogde gehalten kunnen
voorkomen in het gebied waaruit de grond
afkomstig is (AP04)
(aanbeveling: onderzoekspakket aanvullen met
kritische stoffen in ontvangende bodemkwaliteitszone)
gemiddelde gehalten
•
alle gemiddelde gehalten < streefwaarde
•
Als basispakket geanalyseerd en
onderzoeksstrategie=schone grond:
Toetsing of sprake is van schone grond aan de
hand van de regels in de Vrijstellingsregeling
Samenstellings- en Immissiewaarden
• Als niet gehele basispakket is geanalyseerd:
Toetsing op basis van gemiddelde meest
kritische stof. Als gemiddelde van deze stof <
aan de streefwaarde is sprake van schone
grond, welke overal mag worden toegepast.
•
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gemiddelde gehalte van meest kritische stof >
streefwaarde en < interventiewaarde
Toetsing vergelijkbare kwaliteit d.m.v. vergelijking
gemiddelde gehalten van alle kritische stoffen in
toe toepassen grond met gemiddelde gehalten
van deze stoffen in de ontvangende bodem.
Vergelijkbare kwaliteit als voor alle kritische stoffen
geldt dat:
• gemiddelde gehalte toe te passen grond < 1,2

Samenstellings en immissiewaarden
Toetsing en toepassing van de grond conform het Bouwstoffenbesluit.
Hergebruik kan derhalve alleen plaatsvinden als een bouwstof in een
werk.
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•

Onderwerp

x gehalte ontvangende bodem
gemiddeld gehalte één kritische stof >
interventiewaarde: grondverzet in kader van MVR
niet mogelijk

Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten

Actief bodembeheer Limburg

Bodemkwaliteitskaarten in relatie tot hergebruik grond als bodemmateriaal
Eisen bodemkwaliteitskaart

Geldigheidsduur
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Vrijstellingsregeling grondverzet:
minimale eisen IRB
•
Opstellen programma van eisen
•
Identificatie onderscheidende kenmerken
• geomorfologie,
• historie
•
Verzamelen informatie (basispakket)
•
Indeling bodemkwaliteitszones (en controle)
•
Verzamelen aanvullende informatie
• minimaal 20 gegevens per
bodemkwaliteitszone
• AP04 analyses
•
Vaststellen bodemkwaliteit per zone
•
P95
•
Opstellen bodemkwaliteitskaart

Te bepalen door bevoegd gezag. Tijdens vastgestelde
periode is de kaart statisch. Onderliggend
databestand wordt actueel gehouden

minimale eisen bodemkwaliteitskaarten cf ABL
•
•

Opstellen programma van eisen
historisch onderzoek en inventarisatie
• Identificatie onderscheidende kenmerken
•
geomorfologie,
•
historie
•
indeling bodemkwaliteitszones
•
vaststellen gebiedseigen verontreinigingen/stoffen
•
statistische analyse)
•
ruimtelijke analyse)
• controle indeling bodemkwaliteitszones
• vaststellen bodemkwaliteit per zone
•
achtergrondgrenswaarden (80% betrouwbaarheidsinterval
van P90)
• geen eisen aan aantal gegevens per bodemkwaliteitszone
• aanvullende analyses
•
alleen gebiedseigen verontreinigingen/stoffen
•
geen AP04 (mag wel)
Te bepalen door bevoegd gezag en vastgelegd in een
bodembeheerplan
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Belangrijkste verschillen in regelgeving tussen ABL en de IRB en
voorstellen voor mogelijke aanpassingen van ABL
Bij de beschrijving van de belangrijkste verschillen in de regelgeving tussen ABL en de
IRB en de voorstellen voor aanpassing van ABL wordt onderscheid gemaakt tussen drie
manieren van hergebruik van verontreinigde grond als bodem die plaats kunnen
vinden in gebieden met een bodemkwaliteitskaart, te weten:
1. hergebruik binnen dezelfde bodemkwaliteitszone;
2. hergebruik binnen een andere bodemkwaliteitszone;
3. hergebruik van grond niet afkomstig uit een bodemkwaliteitszone (= externe grond)
in een bodemkwaliteitszone.
De regelgeving van de IRB en de Vrijstellingsregeling grondverzet heeft betrekking op
alle drie genoemde grondstromen. Binnen deze regelgeving geldt geen onderscheid
tussen hergebruik van verontreinigde grond als bodem binnen of tussen
bodemkwaliteitszones. Voor het hergebruik van externe grond als bodem gelden
afwijkende regels.
In de ABL wordt alleen aandacht besteed aan het hergebruik van verontreinigde
grond als bodem binnen dezelfde bodemkwaliteitszone.

3.1
3.1.1

Bereik van regelgeving
Beschrijving
Beide regelgevingen zijn van toepassing op het hergebruik van grond als
bodemmateriaal in een gebied met een bodemkwaliteitskaart.
ABL is echter alleen van toepassing op het hergebruik van grond als bodemmateriaal
binnen ‘het diffuus verontreinigde gebied waarin deze is vrijgekomen’. Binnen dit
gebied is het wel mogelijk om sterk verontreinigde grond als bodemmateriaal her te
gebruiken, mits dit geen risico’s voor verspreiding en volksgezondheid oplevert.
De IRB is van toepassing op het hergebruik van licht verontreinigde grond (<
interventiewaarde) in bodemkwaliteitszones. Het betreft zowel grond afkomstig uit
dezelfde of andere bodemkwaliteitszones als externe grond (= grond niet afkomstig uit
een bodemkwaliteitszone) die in een bodemkwaliteitszone wordt hergebruikt.
Bij de toetsingsregels voor het vaststellen van de gebiedseigenkwaliteit wordt binnen
de regelgeving van de IRB en de Vrijstellingsregeling grondverzet geen onderscheid
gemaakt tussen hergebruik van verontreinigde grond als bodem binnen of tussen
bodemkwaliteitszones. Voor het hergebruik van externe grond als bodem gelden
afwijkende toetsingsregels.
In de Vrijstellingsregeling grondverzet wordt aangegeven dat de bodemkwaliteitskaart
alleen kan worden vastgesteld indien (onder andere) de IRB in acht is genomen.
Het hergebruik van sterk verontreinigde grond is volgens de IRB niet toegestaan.

3.1.2

Voorgesteld beleid en aanpassing ABL
Gelet op het bovengenoemde zijn de Vrijstellingsregeling grondverzet en de IRB de
enige wet- en regelgeving die een juridische onderbouwing geven voor hergebruik van
licht verontreinigde grond als bodemmateriaal in gebieden met een
bodemkwaliteitskaart. De Vrijstellingsregeling grondverzet is onderdeel van het
Bouwstoffenbesluit
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In de huidige situatie wordt voor hergebruik van licht verontreinigde grond als
bodemmateriaal de Vrijstellingsregeling grondverzet in combinatie met de IRB
toegepast. In de Vrijstellingsregeling grondverzet wordt aangegeven dat hergebruik
van licht verontreinigde grond wordt toegestaan als:
1. De IRB in acht wordt genomen;
2. Rekening gehouden wordt met provinciaal beleid.
Om het hergebruik van licht verontreinigde grond als bodemmateriaal in gebieden
met een bodemkwaliteitskaart een juridische onderbouwing te geven dienen in ABL de
strijdigheden tussen de regelgeving van ABL en Vrijstellingsregeling grondverzet/IRB te
worden opgeheven.
Overeenkomstig de Vrijstellingsregeling grondverzet en de IRB mag het bevoegd gezag
aanvullende eisen stellen voor het gebruik van verontreinigde grond als
bodemmateriaal. Op grond hiervan blijven het overgrote deel van de huidige eisen
zoals reeds zijn vastgelegd in ABL van kracht (zie paragraaf 3.3).
Rekening houdend met het provinciale beleid en om stagnatie van maatschappelijke
ontwikkelingen te voorkomen, dient de huidige binnen ABL aanwezige mogelijkheid
(onder voorwaarden) voor het hergebruik van sterk verontreinigde grond als
bodemmateriaal, gehandhaafd te blijven. De belangrijkste voorwaarden hierbij zijn:

het hergebruik als bodemmateriaal van de sterk verontreinigde grond dient plaats
te vinden binnen dezelfde bodemkwaliteitszone;

de kwaliteit van de grond moet getoetst worden aan de voorwaarden zoals
genoemd in paragraaf 3.3.2.
De juridische onderbouwing van het hergebruik van sterk verontreinigde grond binnen
dezelfde bodemkwaliteitszone is gebaseerd op de Wbb en de nota Grond grondig
bekeken (herschikken binnen een geval van bodemverontreiniging). De relatie met de
Wm (hergebruik van sterk verontreinigde grond op of nabij de plaats van herkomst) is
op dit moment nog een aandachtspunt.
Aangezien de Vrijstellingsregeling grondverzet en de IRB gebaseerd zijn op het
Bouwstoffenbesluit is het gebruik van sterk verontreinigde grond als bodemmateriaal in
tegenspraak met de regelgeving van de Vrijstellingsregeling grondverzet en IRB.

3.2
3.2.1

Bodemkwaliteitskaarten
Beschrijving
Het opnemen van de IRB in de ABL heeft tot gevolg dat de bodemkwaliteitskaarten die
reeds zijn gemaakt overeenkomstig de huidige richtlijnen van ABL aangepast moeten
worden aan de richtlijnen van de IRB.

3.2.2

Voorgesteld beleid en aanpassing ABL
Op grond van de in hoofdstuk 2 genoemde verschillen hebben de aanpassingen
voornamelijk betrekking op:
A.
het minimale aantal gegevens (geen eis t.o.v. minimaal 20 gegevens)
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B.
C.
D.

de minimale basisset aan stoffen (gebiedseigen verontreinigingen t.o.v.
NEN5740)
de wijze van verzamelen en analyseren van aanvullende gegevens (geen eis
t.o.v. AP04/VKB-protocollen of NEN5740)
het vaststellen van de gebiedseigenkwaliteit (80% betrouwbaarheidsinterval van
de P90 t.o.v. gemiddelde en de P95).

Ad A en B
Om te voldoen aan de eisen van de Vrijstellingsregeling Grondverzet en de IRB en
omdat het in een later stadium moeilijk is deze eisen te corrigeren door aanvullende
gegevens , dienen de eisen genoemd onder punt A en B overgenomen te worden in
ABL. De aanpassing van de reeds bestaande bodemkwaliteitskaarten zal zeer beperkt
zijn, aangezien het overgrote deel bestaande bodemkwaliteitskaarten reeds voldoet
aan de eisen van de IRB op het gebied van de hoeveelheid gegevens en de minimale
basisset.
Ad C
Het overgrote deel van de gegevens die bij de bepaling van de gebiedseigen kwaliteit
al in een bodemkwaliteitszone voorhanden zijn en de aanvullende gegevens welke
beschikbaar komen in het kader van bouwactiviteiten en bestemmingsplanwijzigingen
zijn afkomstig van NEN5740 onderzoeken. Derhalve wordt het niet zinvol geacht de
aanvulling tot de minimale hoeveelheid van 20 gegevens per bodemkwaliteitszone te
vergaren middels AP04 onderzoek zoals beschreven in de IRB. De aanvullende
gegevens kunnen eveneens verzameld worden middels regulier onderzoek conform de
NEN5740. Voor de reeds bestaande bodemkwaliteitskaarten heeft de implementatie
van deze eis uit de IRB geen gevolgen. De gebiedseigen kwaliteit is bij deze kaarten
reeds op voldoende gegevens (minimaal 20) gebaseerd. Het verzamelen van
verzamelen van aanvullende gegevens is in deze situatie niet nodig.
Ad D
Afwijkend van de Vrijstellingsregeling grondverzet en de IRB is er door de BBL voor
gekozen de gebiedseigenkwaliteit van de ontvangende zone
(achtergrondgrenswaarde) te bepalen op grond van de huidige richtlijnen van de ABL,
zijnde de ondergrens van de 80% betrouwbaarheidsinterval van de 90 percentiel. De
onderbouwing van deze keuze is vermeld in de BBL-notitie 3.2 ‘Achtergronden en
gevolgen p95/gemiddelde(IRB) en P90 (ABL)’ (september 2002).
Aanpassingstermijn
De Vrijstellingsregeling grondverzet en de IRB stelt dat vanaf 1 juli 2001 de
bodemkwaliteitskaarten die ten grondslag liggen aan het gebruik van verontreinigde
grond als bodemmateriaal moeten voldoen aan de IRB.
Aangezien:
1. De huidige bodemkwaliteitskaarten reeds voldoen aan de eisen die de
Vrijstellingsregeling en de IRB stellen op het gebied van minimale kwaliteit en
hoeveelheid gegevens;
2. Er door de BBL voor gekozen is de huidige wijze van het bepalen van de
gebiedseigenkwaliteit (achtergrondgrenswaarde) conform ABL te handhaven,
dienen de huidige bodemkwaliteitskaarten niet aangepast te worden aan de minimum
eisen van de IRB.
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Eisen aan vergelijkbare kwaliteit en hergebruik in en tussen
bodemkwaliteitszones
Op grond van de eisen die de IRB stelt aan het hergebruik van verontreinigde grond als
bodemmateriaal word onderscheid gemaakt tussen:
• Hergebruik in dezelfde en tussen bodemkwaliteitszones (paragraaf 3.3);
• Hergebruik van grond niet afkomstig uit een bodemkwaliteitszone (= externe grond)
in een bodemkwaliteitszone (paragraaf 3.4).

3.3.1

Beschrijving
Bij IRB vindt de beoordeling van de vergelijkbare gebiedseigenkwaliteit plaats aan de
hand van kritische stoffen (P95 > tussenwaarde) op het niveau van de
bodemkwaliteitszone. Een kritische stof is gedefinieerd als een gebiedseigen stof
waarvan de 95 percentielwaarde (P95) groter is als de tussenwaarde.
Op grond van de hoogte van de P95 maakt de IRB bij de beoordeling van de
vergelijkbare kwaliteit van de als bodemmateriaal toe te passen grond aan de
gebiedseigen kwaliteit een onderverdeling gemaakt tussen:
1.
Grond afkomstig uit bodemkwaliteitszones waar de P95 van de gebiedseigen
stoffen kleiner of gelijk is aan de tussenwaarde;
2.
Grond afkomstig uit bodemkwaliteitszones waar de P95 van de gebiedseigen
stoffen groter is als de tussenwaarde (aanwezigheid kritische stoffen).
Grond afkomstig uit bodemkwaliteitszones met P95 < tussenwaarde
Deze wijze van de beoordeling van de gebiedseigen kwaliteit en de definitie van een
kritische stof heeft tot gevolg dat in diffuus verontreinigde gebieden die geen kritische
stoffen bevatten (P95 van de gebiedseigen verontreinigingen < tussenwaarde), geen
beoordeling van de vergelijkbare bodemkwaliteit plaatsvindt. Uitgaande van de IRB is
grond afkomstig uit deze bodemkwaliteitszones vrij als bodemmateriaal toepasbaar.
De achterliggende gedachte is dat de gehalten aan de gebiedseigen stoffen in de
vrijkomende grond slecht in 5% van de gevallen de tussenwaarde overschrijden. Op
grond hiervan zullen de gehalten in de vrijkomende grond dusdanig ver af liggen van
de interventiewaarde dat de kans op verplaatsen van ernstig verontreinigde grond niet
aanwezig is. Hierdoor wordt voldaan aan een van de uitgangsprincipes van de IRB.
Grond afkomstig uit bodemkwaliteitszones met P95 > tussenwaarde
Indien de P95 van de gehalten van een of meer stoffen (minimaal NEN5740) in een
bodemkwaliteitszone de tussenwaarde overschrijdt gaat de IRB er vanuit dat er een
risico bestaat dat binnen de bodemkwaliteitszone sterk verontreinigde grond (>
interventiewaarde) aanwezig is. Een van de basisprincipes van de IRB is het voorkomen
van het hergebruik van sterk verontreinigde grond. Het voorkomen van hergebruik van
sterk verontreinigde grond is ingegeven vanuit de Wbb (zorgplicht).
De toetsing aan de gebiedseigen kwaliteit bestaat uit:
1. Een bepaling van de gebiedseigen kwaliteit van de toe te passen grond middels
een partijkeuring (AP04). De stoffen waarop geanalyseerd dient te worden bestaan
uit het NEN5740-pakket, eventueel aangevuld met andere stoffen die kritisch zijn in
de bodemkwaliteitszone waar de grond wordt toegepast.
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2. In de toe te passen grond word van alle kritische stoffen wordt het gemiddelde
gehalte bepaald.
3. Indien het gemiddelde gehalte van de meest kritische stof lager is als de
interventiewaarde, wordt voor de kritische stoffen in de toe te passen grond het
gemiddelde gehalte in de ontvangende bodem vastgesteld. Dit gebeurt op basis
van het gemiddelde gehalte van de bodemkwaliteitszone waar de ontvangende
bodem deel van uitmaakt.
4. Toepassen van grond is mogelijk indien voor alle kritische stoffen geldt dat:
gemiddelde in toe te passen grond < 1,2 * gemiddelde gehalte ontvangende
bodem.
Bij punt 3 moet worden opgemerkt dat indien het gemiddelde gehalte van de meest
kritische stof hoger is als de interventiewaarde de toe te passen grond niet voor
hergebruik als bodemmateriaal in aanmerking komt.
Opgemerkt moet worden dat de in de IRB opgestelde minimale eisen en
randvoorwaarden door het bevoegd gezag uitgebreid kunnen worden.
In ABL zijn alleen richtlijnen opgenomen voor het hergebruik van verontreinigde grond
als bodemmateriaal binnen dezelfde bodemkwaliteitszone. ABL stelt dat de als
bodemmateriaal toe te passen grond onderzocht moet worden op de gebiedseigen
stoffen en dat deze resultaten vervolgens getoetst moeten worden aan o.a. de
gebiedseigen kwaliteit en de chemische kwaliteit van de locatie. Deze eisen gelden
ongeacht de hoogte van de achtergrondgrenswaarden in de bodemkwaliteitszone
(ABL staat hergebruik van sterk verontreinigde grond binnen de zelfde
bodemkwaliteitszone toe (zie paragraaf 3.1)).
De achterliggende gedachten van ABL bij de toetsing van de kwaliteit van de toe te
passen grond op aan zowel de kwaliteit van de ontvangende bodemkwaliteitszone als
de ontvangende locatie zijn:
•
De gegevensdichtheid van de bodemkwaliteitskaart is te laag om op grond
hiervan de kwaliteit van de vrijkomende grond en de ontvangende bodem te
bepalen. De kans is groot om grond met een slechtere kwaliteit als de
gebiedseigen kwaliteit aan te treffen;
•
het stand-still principe, op grond waarvan de kwaliteit van de grond op het
niveau van de bodemkwaliteitszone en het locatieniveau niet mag
verslechteren; het stand-still principe dient ook op locatieniveau gehandhaafd
te worden.
Daarnaast moet conform ABL de fysische kwaliteit van de grond bepaald zijn en mag
de toepassing van de grond niet leiden tot humane- en verspreidingsrisico’s. De
humane risico’s zijn bepaald door de Aanvaardbaar risiconiveau’s (Carn) van de
verschillende stoffen bij verschillende standaard bodemgebruiksvormen. Evenals de
chemische kwaliteit dient de fysische kwaliteit van de als bodemmateriaal aan te
brengen grond te worden vergeleken met de fysische eigenschappen van de
ontvangende bodem op zowel het niveau van de bodemkwaliteitszone als het
perceelsniveau

3.3.2

Voorgesteld beleid en aanpassing ABL
In paragraaf 3.1 wordt geconcludeerd dat het hergebruik van verontreinigde grond als
bodemmateriaal in dezelfde en tussen bodemkwaliteitszones in de huidige situatie
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reeds wordt uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van de Vrijstellingsregeling
grondverzet en IRB. Om dit nogmaals onder de aandacht te brengen, dient dit
vermeld te worden in ABL.
Door de BBL is er voor gekozen om op twee punten af te wijken van de
Vrijstellingsregeling grondverzet en de IRB.
Ten eerste wordt de in de ABL vastgestelde methode voor het bepalen van de
gebiedseigen kwaliteit op het niveau van de bodemkwaliteitszone gehandhaafd. De
achtergrondgrenswaarde wordt derhalve bepaald door de ondergrens van de 80%
betrouwbaarheidsinterval van de 90 percentielwaarde. Indien het gehalte in de toe te
passen grond kleiner of gelijk is aan deze achtergrondgrenswaarde is sprake van grond
van gebiedseigenkwaliteit.
Ten tweede blijft de binnen ABL toegestane mogelijkheid om sterk verontreinigde
grond (onder bepaalde voorwaarden) binnen dezelfde bodemkwaliteitszone als
bodemmateriaal her te gebruiken gehandhaafd.
Deze beide afwijkingen maken reeds deel uit van ABL. In de ABL dient aangegeven te
worden dat beide regels afwijken van de Vrijstellingsregeling grondverzet en de IRB.
De Vrijstelllingsregeling grondverzet en de IRB staan toe dat het bevoegd aanvullende
eisen mag stellen. Op grond hiervan blijven de huidige verworvenheden van ABL op
het gebied van hergebruik van verontreinigde grond als bodemmateriaal van
toepassing. Het betreft:
A.
toetsing van de toe te passen grond aan de chemische kwaliteit zowel op het
niveau van de bodemkwaliteitszone als het perceel;
B.
toetsing van de toe te passen grond aan de fysische kwaliteit zowel op het
niveau van de bodemkwaliteitszone als het perceel;
C.
Toetsing van de toe te passen grond aan het toekomstige gebruik
(humaantoxicologische risicobenadering (ARN)).
Opmerkingen:
• In tegenstelling tot de IRB dient van alle grond die als bodemmateriaal
wordt toegepast de kwaliteit te worden vastgesteld en getoetst aan de
gebiedseigenkwaliteit van de ontvangende bodem. Deze werkwijze komt
overeen met de huidige werkwijze in ABL en dient ten alle tijde plaats te
vinden, ongeacht de gebiedseigenkwaliteit in de bodemkwaliteitszone
waaruit de grond afkomstig is.
•
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De bepaling van de chemische en fysische kwaliteit van zowel de toe te
passen grond als het ontvangende perceel dient minimaal te geschieden
met een verkennend bodemonderzoek cf. NEN5740, strategie (grootschalig)
onverdacht. De te analyseren stoffen bestaan minimaal de stoffen van het
NEN5740 pakket, aangevuld met overige verdachte stoffen of gebiedseigen
stoffen.
Hiermee wordt enerzijds aangesloten bij de onderzoeken die regulier
plaatsvinden in het kader het aanvragen van bouwvergunningen of
bestemmingsplanwijzigingen en anderzijds bij het gegeven dat de
gebiedseigen kwaliteit voor het overgrote deel gebaseerd is op niet-AP04
gegevens. De in de IRB voorgeschreven bepaling van de kwaliteit middels
AP04 onderzoek/partijkeuring volgens het Bouwstoffenbesluit wordt derhalve
niet overgenomen.

projectnr. 115073
september 2002
odem_2_Vergelijking_ABL_IRB.doc

Rapport
Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten

•

•
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Aansluitend bij ABL vindt de toetsing van de chemische en fysische kwaliteit
van de als bodemmateriaal aan te brengen grond op perceelsniveau vindt
plaats aan de hand van de kwaliteit van de bovengrond van de
ontvangende bodem. Het aantal metingen in de ontvangende bodem en
de toe te passen grond dient van dezelfde orde grootte te zijn.
De reeds binnen ABL gebruikte richtlijn voor toetsing aan de chemische
kwaliteit van het perceel, zijnde een vergelijking tussen het gemiddelde per
stof op het perceel en het gemiddelde per stof van de aan te brengen
grond, blijft gehandhaafd.
De toetsing aan de functie eisen vindt (conform ABL) plaats door de
gemiddelde gehalten in de toe te passen grond te toetsen aan de
acceptabel-risiconiveau’s (Carn) behorende bij het (voorgenomen)
gebruik. De Carn zijn vastgelegd in ABL. Indien gemiddelde kwaliteit van de
toe te passen grond gelijk of lager is als de Carn voor het (voorgenomen)
gebruik is toepassing toegestaan.
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•

Aansluitend bij het huidige beleid van ABL kan, indien de P95 kleiner is als de
tussenwaarde, het onderzoek van de toe te passen grond, danwel de
ontvangende bodem vervallen als:
• De gebiedseigen kwaliteit van de bodemkwaliteitszone waar de grond
uit afkomstig is, danwel wordt toegepast, minimaal gebaseerd is op 20
gegevens (NEN5740);
• De bodemkwaliteitszone waar de grond uit afkomstig is, danwel wordt
toegepast is onderzocht conform de NEN5740-strategie (grootschalig)
onverdacht;
• De geografische spreiding van de gegevens voldoende is (conform IRB)
in zowel de bodemkwaliteitszone waar de grond uit afkomstig is, als
waar deze wordt toegepast;
• De gebiedseigen kwaliteit van de bodemkwaliteitszone waar de grond
uit afkomstig is, danwel wordt toegepast de Carn voor de gewenste
bodemgebruiksvorm niet benadert.

Het hergebruik van sterk verontreinigde grond als bodemmateriaal tussen gebieden met
een bodemkwaliteitskaart is en blijft conform ABL ,Vrijstellingsregeling grondverzet en IRB
niet toegestaan.

3.4

3.4.1

Eisen aan vergelijkbare kwaliteit en hergebruik externe grond in
bodemkwaliteitszones
Beschrijving
Op basis van de nota Grond grondig bekeken is het zeer wenselijk licht verontreinigde
grond als bodemmateriaal her te gebruiken.
Conform ABL is het toepassen van grond als bodemmateriaal vanuit een gebied
zonder een bodemkwaliteitskaart (= externe grond) of een andere
bodemkwaliteitszone alleen mogelijk als bouwstof volgens de regels van het
Bouwstoffenbesluit. De Vrijstellingsregeling grondverzet in combinatie met de IRB geeft
wel richtlijnen voor hergebruik van externe licht verontreinigde grond (<
interventiewaarde) met een vergelijkbare kwaliteit als bodemmateriaal in een
bodemkwaliteitszone. De IRB geeft echter alleen richtlijnen voor de toetsing van de
vergelijkbare chemische kwaliteit.

3.4.2

Voorgesteld beleid en aanpassing ABL
Het hergebruik van externe licht verontreinigde grond als bodemmateriaal in een
bodemkwaliteitszone , inclusief de toetsing aan de gebiedseigen kwaliteit, dient plaats
te vinden volgens de richtlijnen van de Vrijstellingsregeling grondverzet en de IRB.
Aangezien de Vrijstellingsregeling grondverzet en de IRB uitbreiding van de regelgeving
toestaan is er voor gekozen deze regelgeving uit te breiden met de reeds bestaande
richtlijnen uit ABL op het gebied van toetsing op perceelsniveau, toetsing op fysische
kwaliteit en functietoets. De individuele bevoegd gezagen kunnen er voor kiezen meer
aanvullende eisen te stellen. De aanvullende eisen worden vastgelegd in het
bodembeheerplan bij de bodemkwaliteitskaart
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Overeenkomstig de IRB dient de kwaliteit van de als bodem toe te passen externe
verontreinigde grond dient bepaald te worden middels partijkeuringen (AP04) conform
het bouwstoffenbesluit. Voorgesteld wordt ook andere keuringen volgens het
bouwstoffenbesluit toe te staan (certificaten, incl. gehalten). De kwaliteit van de als
bodem toe te passen grond word alleen bepaald aan de hand van
samenstellingsonderzoek.
Indien (1) tijdens het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is vastgesteld dat grond
met gebiedseigenkwaliteit niet meer dan marginale belasting van de onderliggende
bodem tot gevolg heeft en (2) de als bodem toe te passen grond qua chemische en
fysische samenstelling overeenkomt met de gebiedseigenkwaliteit kan
uitloogonderzoek van de externe grond achterwege blijven.
Hergebruik van externe sterk verontreinigde grond (> interventiewaarde) als
bodemmateriaal in een gebied met een bodemkwaliteitskaart is binnen ABL niet
toegestaan.
Een uitgebreide onderbouwing van het standpunt van de BBL met betrekking tot
gebruik van externe grond als bodemmateriaal in een gebied met een
bodemkwaliteitskaart is weergegeven in de bbl-notitie 1.3: ’Toepassen
gebiedsvreemde grond binnen een gebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart is
vastgesteld’.
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4 Overzicht voorgesteld beleid en aanpassingen ABL
Inleiding
Bij het hergebruik van verontreinigde grond als bodemmateriaal wordt in deze notitie
onderscheid gemaakt tussen drie grondstromen, namelijk:
1. hergebruik binnen dezelfde bodemkwaliteitszone;
2. hergebruik binnen een andere bodemkwaliteitszone;
3. hergebruik van grond niet afkomstig uit een bodemkwaliteitszone (= externe grond)
in een bodemkwaliteitszone.
De regelgeving van de IRB en de Vrijstellingsregeling grondverzet heeft betrekking op
alle drie genoemde grondstromen. Binnen deze regelgeving geldt geen onderscheid
tussen hergebruik van verontreinigde grond als bodem binnen of tussen
bodemkwaliteitszones. Voor het hergebruik van externe grond als bodem gelden
afwijkende regels.
In de ABL wordt alleen aandacht besteed aan het hergebruik van verontreinigde
grond als bodem binnen dezelfde bodemkwaliteitszone.
In de huidige situatie worden voor hergebruik van licht verontreinigde grond als
bodemmateriaal de richtlijnen uit de Vrijstellingsregeling grondverzet in combinatie met
de IRB toegepast. In de Vrijstellingsregeling grondverzet wordt aangegeven dat
hergebruik van licht verontreinigde grond wordt toegestaan als:
1. De IRB in acht wordt genomen;
2. Rekening gehouden wordt met provinciaal beleid.
Deze richtlijnen hebben betrekking op 1) de minimale eisen aan de
bodemkwaliteitskaart en 2) de wijze van toetsing van de als bodemmateriaal toe te
passen grond in een gebied met een bodemkwaliteitskaart.
Bodemkwaliteitskaarten
Om het hergebruik van verontreinigde grond als bodemmateriaal in een
bodemkwaliteitszone conform de Vrijstellingsregeling grondverzet en de IRB uit te
voeren dient de bodemkwaliteitskaart te voldoen aan de eisen van de IRB.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
•
het minimale aantal van 20 gegevens per bodemkwaliteitszone
•
de minimale basisset bestaat uit de stoffen van het NEN5740–grondpakket.
Afwijkend van de Vrijstellingsregeling grondverzet en de IRB is er door de BBL voor
gekozen:
• de gebiedseigenkwaliteit van de ontvangende zone (achtergrondgrenswaarde)
te bepalen op grond van de huidige richtlijnen van de ABL, zijnde de ondergrens
van de 80% betrouwbaarheidsinterval van de 90 percentiel. De onderbouwing van
deze keuze is vermeld in de BBL-notitie 3.2 ‘Achtergronden en gevolgen
p95/gemiddelde(IRB) en P90 (ABL)’ (september 2002).
• De aanvulling van de bestaande gegevens tot het minimale aantal van 20 per
bodemkwaliteitszone te baseren op NEN5740-onderzoek.
Aangezien alle reeds bestaande bodemkwaliteitskaarten voldoen aan de
bovenstaande eisen is geen directe aanpassing van de bestaande
bodemkwaliteitskaarten nodig om hergebruik van verontreinigde grond als
bodemmateriaal mogelijk te maken.
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Hergebruik grond als bodemmateriaal/toetsing aan gebiedseigenkwaliteit in of tussen
bodemkwaliteitszones
In de huidige situatie wordt voor het hergebruik van verontreinigde grond als
bodemmateriaal in dezelfde of tussen bodemkwaliteitszones de regelgeving van de
Vrijstellingregeling grondverzet in combinatie met de IRB gebruikt. Voor de duidelijkheid
dient dit worden opgenomen in ABL.
Deze regelgeving heeft alleen betrekking op het vaststellen van de gebiedseigen
kwaliteit van de als bodemmateriaal toe te passen verontreinigde grond in relatie tot
de chemische gebiedseigen kwaliteit op het niveau van de bodemkwaliteitszone. Om
te voldoen aan de huidige richtlijnen van ABL vindt conform toetsing plaats aan:
•
de chemische kwaliteit op perceelsniveau;
•
de fysische kwaliteit op het niveau van de bodemkwaliteitszone en
perceelsniveau;
•
het toekomstig gebruik (Carn).
In afwijking van de Vrijstellingsregeling grondverzet en de IRB blijven in ABL de
volgende richtlijnen gehanteerd:
•
Van alle grond die als bodemmateriaal wordt toegepast wordt kwaliteit te
vastgesteld en getoetst aan de gebiedseigenkwaliteit van de ontvangende
bodem. De toetsing vindt plaats overeenkomstig de huidige regelgeving in ABL;
•
bepaling van de kwaliteit van het ontvangende en aan te brengen grond vindt
plaats middels verkennend bodemonderzoek cf. NEN5740, strategie
(grootschalig) onverdacht;
•
Voor de bepaling van gebiedseigenkwaliteit blijft de in ABL reeds gehanteerde
de ondergrens van de 80% betrouwbaarheidsinterval van de 90percentiewaarde (achtergrondgrenswaarde) gehandhaafd. Indien het gehalte
in de toe te passen grond kleiner of gelijk is aan deze achtergrondgrenswaarde
is sprake van grond van gebiedseigenkwaliteit;
•
Aansluitend bij het huidige beleid van ABL kan, indien de P95 kleiner is als de
tussenwaarde, het onderzoek van de toe te passen grond, danwel de
ontvangende bodem vervallen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden;
•
Hergebruik van sterk verontreinigd grond als bodemmateriaal is toegestaan mits
het plaatsvindt binnen dezelfde bodemkwaliteitszone.
Deze bovengenoemde afwijkingen van de Vrijstellingsregeling grondverzet en de IRB
dienen opgenomen te worden in ABL.
Hergebruik externe grond als bodemmateriaal in gebieden met een bodemkwaliteitskaart.
Het hergebruik van externe licht verontreinigde grond als bodemmateriaal in een
bodemkwaliteitszone , inclusief de toetsing aan de gebiedseigen kwaliteit, dient
eveneens plaats te vinden volgens de regelgeving van de Vrijstellingsregeling
grondverzet en de IRB. Aan deze regelgeving zijn de reeds bestaande richtlijnen uit
ABL op het gebied van toetsing op perceelsniveau, toetsing op fysische kwaliteit en
functietoets toegevoegd. De individuele bevoegd gezagen kunnen er voor kiezen
meer aanvullende eisen te stellen. Deze aanvullende eisen worden vastgelegd in het
bodembeheerplan bij de bodemkwaliteitskaart
Overeenkomstig de IRB dient de kwaliteit van de als bodem toe te passen externe
verontreinigde grond dient bepaald te worden middels partijkeuringen (AP04) conform
het bouwstoffenbesluit. Voorgesteld wordt ook andere keuringen volgens het
bouwstoffenbesluit toe te staan (certificaten, incl. gehalten). De kwaliteit van de als
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bodem toe te passen grond word alleen bepaald aan de hand van
samenstellingsonderzoek. Uitloogonderzoek is alleen in bepaalde gevallen
noodzakelijk.
Hergebruik van externe sterk verontreinigde grond (> interventiewaarde) als
bodemmateriaal in een gebied met een bodemkwaliteitskaart is binnen ABL niet
toegestaan.
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