Onderstaand schema geeft een leeswijzer en handreiking voor grondverzet. Indien deze niet sluitend is of niet overeenkomt met de Nota of het Besluit
bodemkwaliteit, geldt het schema niet.
§ 4.2.5 Betreft het particulier of agrarisch grondverzet, zoals genoemd in paragraaf 4.2.5?

Ja

Toepassing is mogelijk. Zorgplicht blijft van toepassing

Nee
3

§ 4.2.4 Blijkt uit fabrikant eigen verklaring of partijkeuring dat sprake is van schone grond? Ja

Toepassing is mogelijk. Melden indien > 50 m

Nee
§ 4.2.6 Voldoet aan eisen tijdelijke uitname?

Ja

Verplichtingen uit Besluit zijn niet van
toepassing

Alleen zorgplicht en Arbo van
toepassing

Nee

Toepassing betreft verwijderen van
afvalstoffen

Conform Kaderrichtlijn
afvalstoffen is vergunning /
ontheffing noodzakelijk

Nee

Bodembeheernota is niet van toepassing Afstemmen met betreffende
gemeente waar grond wordt
toegepast

Ja

Bodembeheernota is niet van toepassing Neem contact op met betreffende
waterkwaliteitsbeheerder

Ja

Bijzonder toetsingskader

Ja

Bijzonder toetsingskader

Nee
§ 4.2.1 Nuttige toepassing?

Ja
§ 4.3.4 Toepassing binnen grenzen regio Maas & Roer (M&R) ?

Ja
§ 4.2.3 Toepassing in oppervlakte water, niet zijnde secundaire watergangen?
Nee
§ 4.2.3 Verspreiding van baggerspecie over aangrenzend perceel
Nee
§ 4.3.5 Toepassing in bijzonder gebied?
Nee
§ 4.3.2 Bevat de toe te passen partij meer
Ja
1)
dan 20 % bodemvreemd materiaal?

Toepassing als grond of baggerspecie is niet Zeven bodemvreemd materiaal.
toegestaan

Indien na zeven minder dan 20%
bodemvreemd vervolg schema

Reinigen of storten
Mogelijk toepassen als bouwstof
Nee

Indien onbekend, dan dient dit dmv onderzoek achterhaald te worden. Daarna schema vervolgen.
2)

§ 4.2.3 Toepassing in GBT

Ja

Bijzonder toetsingskader

Ja

Mogelijk bijzonder toetsingskader

Nee
§ 4.4

Grond is afkomstig én wordt weer toegepast in civieltechnisch werk binnen
gemeentegrenzen van één gemeente (dus niet gehele regio M&R)
Nee

§ 4.3.4 Is grond afkomstig uit regio M&R ?

Nee

Uitvoeren onderzoek conform eisen Bbk

Ja

Uitvoeren vooronderzoek

4)

3)

Vervolg schema bij
kwaliteitsklasse

Verdachte locatie

Ja

Uitvoeren onderzoek
3)
conform eisen Bbk

Vervolg schema bij
kwaliteitsklasse

Nee
Afkomstig uit zone Binnenstad, Ja
Havengebied of Roerdelta

Vervolg schema bij grond
afkomstig uit zones Binnenstad,
Havengebied of Roerdelta

Nee
Kwaliteitsklasse aflezen uit BKK, vervolg schema bij kwaliteitsklasse
Kwaliteitsklasse van de toe te passen grond en bijbehorende toepassingsmogelijkheden obv bodemkwaliteitskaart
AW-2000
Wonen

Industrie

Ja
Ja

Ja

Niet toepasbaar Ja

Bodemvreemd materiaal < 10 %

1)

Bodemvreemd materiaal < 10 %

1)

Bodemvreemd materiaal < 10%

Ja

Toepassing binnen alle zones akkoord

Melden indien > 50 m3

Nee

Toepassing in zones Binnenstad, Havengebied, Roerdelta

Toepassing melden

Ja

Toepassing zones Binnenstad, Havengebied, Roerdelta en
bedrijven R’mond en Beesel voor 1970 (bg)

Toepassing melden

Nee

Toepassing in zones Binnenstad, Havengebied, Roerdelta

Toepassing melden

Ja

Toepassing in zones Havengebied (og) en bedrijven R’mond Toepassing melden
en Beesel voor 1970 (bg)

Nee

Toepassing in zones Havengebied (og)

Toepassing niet mogelijk

Toepassing melden
Reinigen of storten

Grond afkomstig uit zones Binnenstad, Havengebied en Roerdelta
Toepassen binnen regio Ja
M&R

Uitvoeren verkennend Zijn resultaten vergelijkbaar of Ja
5)
onderzoek
beter dan de ontgravingskaart
Nee

Nee

Uitvoeren onderzoek
3)
conform eisen Bbk

Bepalen kwaliteitsklasse

Vervolg schema bij:
- kwaliteitsklasse grond afkomstig uit zones Binnenstad of Havengebied
- kwaliteitsklasse grond afkomstig uit zone Roerdelta
Toepassing op basis van bodemkwaliteitskaart niet mogelijk
Vervolg schema bij:
- kwaliteitsklasse grond afkomstig uit zones Binnenstad of Havengebied
- kwaliteitsklasse grond afkomstig uit zone Roerdelta

Kwaliteitsklasse grond afkomstig uit zones Binnenstad of Havengebied
Wonen

Ja

Toepassing in zones Binnenstad, Havengebied en Roerdelta

Toepassing melden

Industrie

Ja

Toepassing in zone Havengebied (og)

Toepassing melden

Niet toepasbaar Ja

Toepassing niet mogelijk

Reinigen of storten

Kwaliteitsklasse grond afkomstig uit zones Roerdelta
Wonen
Industrie

Ja

Toepassing in zones Binnenstad, Havengebied en Roerdelta
6)

Ja

Voldoet aan LMW Roerdelta

Nee

Toepassing in zone Havengebied (og)

Ja

Toepassing in zone Roerdelta

Toepassing melden
Toepassing melden
Toepassing melden

Niet toepasbaar Ja
Toepassing niet mogelijk
Reinigen of storten
1) Het percentage bodemvreemd materiaal is uitgedrukt in gewichtsprocenten;
2) GBT is Grootschalige Bodemtoepassing;
3) In het Besluit bodemkwaliteit zijn de volgende NEN 5740 onderzoeksstrategieën toegestaan als milieuhygiënische verklaring voor de kwaliteit van de toe te passen grond:
- strategie voor de toetsing of sprake is van schone grond (toets-S);
- strategie voor de toetsing of sprake is van schone bodem op grootschalige locaties (toets-S-GR);
- strategie voor de partijkeuring van niet-schone grond uit diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de verontreinigde stof.
Een partijkeuring of erkende kwaliteitsverklaring kan ook worden gebruikt.
4) Het vooronderzoek dient uitgevoerd conform de NEN5725;
5) Uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 (met minimale onderzoeksstrategie ONV). In overleg met het bevoegd gezag is maatwerk mogelijk;
6) LMW Roerdelta: Lokale maximale waarden Roerdelta.

