
Overzicht wijzigingen in de Regeling bodemkwaliteit per 1 januari 2012 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen in de Regeling 
bodemkwaliteit per 1 januari 2012 : 
- begrenzing van de zogenaamde zoute gebieden  

Met de introductie van een definitie voor “zout oppervlaktewaterlichaam” en het laten 
vervallen van de termen “oppervlaktewater dat zout water bevat” en “zout water” is 
geprobeerd een duidelijkere begrenzing aan te geven, die overeenkomt met de huidige 
uitvoeringspraktijk. Deze houdt in, dat de maximale waarden voor verspreiden in een zout 
oppervlaktewaterlichaam gelden voor de Zeeuwse Delta, de Waddenzee en de 
Noordzee, inclusief de havens die hiermee in open verbinding staan en die geen open 
verbinding hebben met hun achterland. Ter onderscheiding van de zoute 
oppervlaktewaterlichamen is tevens een begripsomschrijving van een zoet 
oppervlaktewaterlichaam opgenomen. Met deze aanpassing in de Regeling 
bodemkwaliteit is weer een uitvoeringsvraagstuk opgelost.  

- verlenging van de termijn om zonder erkenning IBC-bouwstoffen te ontwerpen, aan te 
brengen en te monitoren.  
De uitgestelde werking van het verbod is verlengd tot 1 juli 2013. 

- Verduidelijking toetsing van de emissietoetswaarden bij grootschalige toepassingen In 
artikel 4.12.1 is een verwijzing naar artikel 4.2.1. opgenomen, waardoor nader tot 
uitdrukking is gebracht dat de correcties voor gemeten gehalten lutum en organische stof 
ook van toepassing zijn op de toetsing van de emissietoetswaarden bij grootschalige 
toepassingen als bedoeld in artikel 63 van het Besluit bodemkwaliteit. 

- Verduidelijking van bijlage N ten aanzien van de asbestsoorten die behoren tot de groep 
serpentijnasbest en amfiboolasbest   

- Actualisering normdocumenten in bijlage C  
De nieuwe 2.0 versie van de BRL SIKB 2100 (mechanisch uitgevoerde boringen in de 
bodem) is in categorie 16 opgenomen. Ook is de nieuwe versie van de BRL 7000 
gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is de toevoeging van een nieuw protocol 7004 
voor de uitvoering van werkzaamheden onder de categorie Tijdelijke uitname onder BUS.   
In de onderdelen 7 en 14 van bijlage C zijn alvast de nieuwe AS SIKB 6700 (Inspectie 
bodembeschermende voorzieningen) en de AS SIKB 6800 (controle en herkeuring 
tank(opslag)installaties) geïntroduceerd. Met ingang van 1 juli 2012 kan volgens deze 
nieuwe documenten worden gewerkt.  

- Herstel foutieve verwijzingen 
Een verkeerde verwijzing in artikel 4.11.1 met betrekking tot de maximale waarden voor 
het verspreiden van baggerspecie is hersteld. Ook de CAS-nummers voor de stoffen 
aldrin en trans-heptachloorepoxide in bijlage N staan nu goed in de Regeling vermeld. 

 
Vanwege de langere duur voor notificatie zal er ook rond 1 april 2012 een wijziging van de 
Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd worden en in werking treden. Hierin zullen onder 
andere een verlenging van de overgangstermijn tot 1 januari 2016 voor de maximale 
samenstellingswaarden van benzeen, ethylbenzeen, tolueen en xylenen (som) voor 
polymeerbeton, een vrijstelling voor minerale olie in rubbergranulaat, een uitbreiding van de 
msPAF voor de metalen antimoon, barium, kobalt, molybdeen, tin en vanadium en 
pentachloorbenzeen alsmede de verwijziging naar de nieuwe versie van de BRL 7700 
worden meegenomen. 


