
Schema Saneren van de bodem (Bal) - voor initiatiefnemer en toezichthouder (verticaal de keuze volgen)

Doelstelling ‘Saneren van de landbodem’?
Heeft het werk een saneringsdoelstelling?* (MBA saneren Bal is niet van toepassing op grondwater en waterbodem, zie § 3.2.23)

Overgangsrecht Wbb?
Is er voor de werkzaamheden een Bus-melding  (< 1 jaar geleden) of saneringsplan ingediend? Gelden er gebruiksbeperkingen of nazorgmaatregelen o.g.v. evaluatieverslag en nazorgplan? Of is het een als spoed beschikte locatie?

Geen overgangsrecht
afhandelen onder Omgevingswet

Overgangsrecht
Afhandelen onder Wbb

Nee

Wordt graafwerk verricht?

Afdekken
§ 4.121 Bal – Saneren van de bodem (behalve artikel 4.1242 over verwijderen)

Verwijderen
§ 4.121 Bal – Saneren van de bodem (behalve 
artikel 4.1241 over afdekken) en ook schema  

‘graven in de bodem’ relevant

Terugsaneerwaarde is gekoppeld aan de waarde 
voor de bodemfunctieklasse waarin de locatie is 

ingedeeld

Bodemfunctieklasse is aangewezen in het 
omgevingsplan

(o.g.v. artikel 5.89p van het Bkl)

In het omgevingsplan kunnen afwijkende 
saneringswaarden zijn afgenomen in een 

maatwerkregel
Vluchtige stoffen?

Leeflaag
Een laag grond of baggerspecie met 
een minimale dikte van 1,0 meter 

met de kwaliteit die volgt uit artikel 
4.1272 Bal (of maatwerkregel daarop)

Voor leeflaag voldoen aan
§ 4.124 Bal

Toepassen van grond of baggerspecie

Aaneengesloten verharding
Beton, asfalt, asfaltbeton, betonplaat, betrating met 

klinkers of tegels  of andere duurzaam aaneengesloten 
verhardingslaag

Voor verhardingslaag voldoen aan
§ 4.123 Bal

Toepassen van bouwstoffen

Ja
Aanvullende maatregelen voor uitdamping 

artikel 4.1245 Bal (tenzij volledige verwijdering 
plaatsvindt)

Nee

Ja
§ 4.121 Bal – Saneren van de bodem

Ja
Zie schema ‘graven in de bodem’

Nee
Geen milieubelastende activiteit graven/saneren

Soort afdekking?
Ook een combinatie is mogelijk! (Let op beperking bij herschikken: alleen onder afdeklaag toegestaan)

Meldingsplicht
Meldingsplicht 4 weken- artikel 4.1236 Bal (welke saneringsaanpak en onderzoek)

Informatieplicht 4 weken - art. 4.1237 Bal (begrenzing, begindatum)
Informatieplicht 1 week voor start - artikel 4.1238 Bal (gegevens aannemer/ MKB)

Informatieplicht  4 weken na afloop - artikel 4.1246 Bal (evaluatieverslag volgens BRL SIKB 6000, bij vluchtige stoffen tevens 
binnenluchtonderzoek, ook worden eventuele gebruiksbeperkingen en nazorgmaatregelen beschreven)

Saneringsvariant?
Ook combinaties zijn mogelijk!

*Wanneer is saneren aan de orde?
• Een sanering kan verplicht zijn bij het bouwen 

van een zogenaamd bodemgevoelig gebouw, 
zoals een woning. Zie de regels hierover in het 
omgevingsplan.

• In het omgevingsplan kunnen ook andere 
situaties worden aangewezen waarin sanering 
verplicht is. Zie het omgevingsplan.

• Daarnaast kan een vrijwillige sanering 
plaatsvinden waarbij wordt voldaan aan de 
regels voor saneren in het Bal. (De aanwijzing 
van de activiteit saneren in het Bal geldt niet 
voor herstel bodemkwaliteit bij zorgplicht / 
ongewoon voorval/ n.a.v. eindonderzoek)

N.B. De provincie kan regels hebben gesteld over 
grondwatersanering in de Omgevingsverordening

https://www.samendedieptein.nl/wp-content/uploads/2020/06/60-versie-juridisch-frame-Graven-in-bodem-met-een-kwaliteit-boven-de-interventiewaarde-bodemkwaliteit-aangepast-aan-stijl-BvdT.pdf

