Tijdelijke opslag van grond versie 21112012.xls
tijdelijk gronddepot
(van in principe toepasbare grond)

Wabo →

Voor de opslag van grond kan onder voorwaarden de Wabo van toepassing zijn (b.v. i.h.k.v. oprichten van een grondbank [BRL9335])
→ zie ons schema Tijdelijke opslag van grond op bedrijfslocatie

Bbk
Voor grond waarop het Bbk van toepassing is, is het Barim
niet van toepassing (Barim art. 1.6 lid 2 onder a)
Het overgangsbeleid Bsb-Bbk is sinds 1 juli 2011 verlopen

betreft het depotvorming in het kader van tijdelijke uitname
ja
conform Bbk, art. 36-3?

→

niet melden

NB 1: de duur van een tijdelijke uitname kan niet langer zijn dan de
looptijd van de werkzaamheden (zie Bbk, NvT onder 4.3.4 ad d)!
NB 2: bij tijdelijke uitname moet er sprake zijn van een aantoonbare relatie
tussen de ontgraving en het tijdelijke depot.

ja
restdepot < 50 m3?
(Bbk, art. 42.8-c)
nee

nee

Melden van het Depot,

nee

grond over?

↓

←

← ja

↓

restdepot blijft tijdelijk bestaan?

v

→

↓
ja

→

ja →
betreft het schone
grond/AW2000 grond?
nee
nee

niet melden
einde

→

zijnde een toepassing Bbk, art. 35.h (=tijdelijke opslag)
5 wd van te voren bij AgentschapNL
conform Bbk, art. 42

↓

NB 1: toevoeging milieuhygiënische verklaring (MHV) niet noodzakelijk;
NB 2: voor het inrichten van een gronddepot of grondwal zijn in bepaalde
gebieden mogelijk aanvullende eisen uit b.v. het bestemmingsplan van
toepassing en dient er een Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken,
niet zijnde een bouwwerk, te worden aangevraagd
(voorheen aanlegvergunning)

directe afvoer naar erkend verwerker

↓
is de duur van het zoeken naar een nuttige eindbestemming ja
(zie Bbk, art. 35 a t/m e)
korter dan 6 maanden?

→

is er een nuttige eindbestemming/toepassing?

nee

→

ja

nee

(indien dit tot op dit moment nog niet gebeurd is:)
AP04-onderzoek van het depot

als dit nog niet gebeurd is: zo snel mogelijk na afronden van
het werk c.q. de depotopslag, maar in ieder geval, binnen
zes maanden na de aanvang van de opslag
het depot AP04 keuren

AP04 afkeur

→

afvoer naar erkend verwerker binnen
deze 6 maanden

AP04 o.k.
melden van deze toepassing op de eindbestemming 5 wd voor aanvang bij
AgentschapNL conform Bbk art. 42
NB: de (eind)toepassing dient te voldoen aan de wettelijke regels

↓
AP04 dient conform Bbk art. 59 lid 2 te matchen met
kwaliteitklasse van de bodem

Opm: ook de kwaliteit van de onderliggende bodem moet dus bekend AP04 afkeur
zijn (uit BKK of NEN5740-onderzoek [Bbk, art. 58])

→

→

directe afvoer naar erkend verwerker

AP04 matcht

meldingseisen

melden van de locatie van de Eindbestemming
(op kadastraal niveau)
i.h.k.v. de depotmelding incl. MHV bij AgentschapNL binnen
deze 6 maanden conform Bbk, art. 42-4

↓
duur van de tijdelijke opslag korter dan 3 jaar
(dit is incl. de 6 maanden)?

ja

→

kan de grond op de eindbestemming worden toegepast?
NB: AP04 moet reeds uitgevoerd zijn met positief resultaat.

nee
opslag niet meer mogelijk

↓
opslag verwijderen
anders is er sprake van storten van afval

nee

→

afvoer naar erkend verwerker binnen
deze 3 jaar

AP04 o.k.
melden van deze toepassing op de eindbestemming 5 wd voor aanvang bij
AgentschapNL conform Bbk art. 42
NB: de (eind)toepassing dient te voldoen aan de wettelijke regels

WM, Artikel 10.2
1. Het is verboden 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.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, voor daarbij
aangegeven categorieën van gevallen vrijstelling worden verleend van het verbod, bedoeld in het eerste lid.
3. Indien toepassing is gegeven aan het tweede lid, kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur in het belang van de bescherming van het
milieu regels worden gesteld met betrekking tot het zich ontdoen van afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid.

Besluit vrijstelling stortverbod buiten inrichtingen
verboden is het op of in de bodem brengen van:
- granulaten, tenzij Bbk gecertificeerd
- grond, tenzij deze voldoet aan het Bbk
- bouw- en sloopafval, tenzij dit onderdeel uitmaakt van grond of baggerspecie (maximaal 20%)

Barim, Artikel 2.14a
1. Het is verboden afvalstoffen te verbranden.
2. Het is verboden afvalstoffen op of in de bodem te brengen met het doel ze daar te laten.
3. Het tweede lid geldt niet voor het toepassen van bouwstoffen en het toepassen van grond of baggerspecie, waarop het Besluit bodemkwaliteit van
toepassing is.
4. Het tweede lid geldt niet voor het lozen op of in de bodem.
5. Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing langer dan drie jaren op te slaan.
6. Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering langer dan een jaar op te slaan.
7. Uiterlijk binnen acht weken na de beëindiging van de inrichting worden de daarin aanwezige afvalstoffen uit de inrichting afgevoerd.

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (binnen inrichtingen):
verboden is het op of in de bodem brengen van:
- grond > i-waarde (dus grond die voldoet aan het Bbk mag wel)
- bouw- en sloopavfal, tenzij als granulaat dat voldoet aan het Bbk

