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 Inleiding 
Net zoals het Bouwstoffenbesluit kent ook het Besluit bodemkwaliteit 
(Bbk) een uitzondering op de verplichte kwaliteitsbepaling en 
meldingsverplichting, in het geval grond en baggerspecie alleen tijdelijk 
uitgenomen worden. De gedachte bij deze uitzondering is dat in deze 
situaties weinig tot niets verandert aan de milieubelasting op een 
bepaalde locatie. Uit diverse helpdeskvragen en ervaringen van adviseurs 
die in het kader van de Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB) decentrale 
overheden ondersteunen bij de implementatie van het Bbk, blijkt dat 
nogal eens discussie plaatsvindt en onduidelijkheid bestaat welke situaties 
wel of niet onder de uitzondering van artikel 36, derde lid vallen.  
 
De reden waarom regelmatig verkend wordt of van de uitzondering 
gebruikgemaakt mag worden (en daarbij de randjes van ‘wat kan’ 
opgezocht wordt) is drieledig: 
• Tijd- en geldbesparing omdat geen bewijsmiddel (partijkeuring) 

noodzakelijk is; 
• Er geen meldingsverplichting bestaat; 
• De toe te passen grond of baggerspecie soms niet voldoet aan de 

toepassingseisen op de locatie (denk aan een dubbele toets binnen het 
generieke beleid voor landbodems waarbij naast aan de ontvangende 
bodemkwaliteit ook aan de bodemfunctieklasse getoetst mag worden), 
waardoor het ‘benutten’ van de uitzondering van tijdelijke uitname 
interessant kan zijn.  

 
De Nota van toelichting van het Bbk geeft een aantal randvoorwaarden 
voor het gebruik van de uitzondering van artikel 36, derde lid van het 
Bbk. In dit handvat wordt aan de hand van de relevante passages uit de 
Nota van toelichting in combinatie met ervaringen van decentrale 
overheden, waterbeheerders en adviseurs meer duidelijkheid gegeven. 
Benadrukt wordt dat het bevoegd gezag Bbk zelf bevoegd is te bepalen.  
 



Pagina 2 van 6  

Tijdelijke uitname van grond en baggerspecie volgens het Bbk 
 
Voor tijdelijke uitname van grond en baggerspecie stelt het Bbk een vrijstelling voor een 
aantal verplichtingen. In artikel 36, derde lid is namelijk het volgende vastgelegd:  

 

Dit impliceert dat als de grond of baggerspecie niet wordt bewerkt en op of nabij dezelfde 
plaats en onder dezelfde condities opnieuw in dezelfde toepassing wordt teruggebracht, 
dit toegestaan is toegestaan zonder kwaliteitsbepaling (artikel 38 en 40), toetsing aan de 
functie (o.a. artikel 59) en melding (artikel 42).  
 
Overige bepalingen van het Bbk, en andere wetgeving zoals de Wet bodembescherming, 
de Arbo-regelgeving, Wet ruimtelijke ordening en Waterwet blijven bij tijdelijke uitname 
onverminderd van kracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
• Functionaliteit (art. 5 Bbk), d.w.z. dat sprake moet zijn van een nuttige toepassing, 

geen grotere hoeveelheid wordt toegepast dan volgens gangbare maatstaven nodig is 
voor het functioneren van de toepassing en dat de toepassing volgens gangbare 
maatstaven nodig is op de plaats waar deze plaatsvindt, of onder de omstandigheden 
waarin deze plaatsvindt); 

• Zorgplicht bodem (art. 13 Wbb) en zorgplicht oppervlaktewater (art. 7 Bbk). Het is 
bijvoorbeeld niet toegestaan om asbesthoudende grond terug te plaatsen indien er bij 
ontgraving asbest is geconstateerd; 

• Bij tijdelijke uitname kunnen grond of baggerspecie worden getransporteerd. Als dit 
binnen de grenzen van een werk gebeurt (geen transport over de openbare weg) is 
het niet nodig dat hierbij schriftelijke bescheiden aanwezig zijn. Als het transport 
naar een tijdelijke opslag buiten de grenzen van het werk plaatsvindt, is de 
aanwezigheid van schriftelijke bescheiden wel noodzakelijk. Een oorspronkelijk 
toegepaste bouwstof, ontgraven grond of baggerspecie wordt veelal als een afvalstof 
gezien. In dat geval moet het transport zijn vergezeld van een begeleidingsbrief. 

Voor een volledig overzicht van andere wet- en regelgeving wordt verwezen naar 
paragraaf 12.1 uit de HUM Bbk te vinden via de website van Bodemplus: 
www.senternovem.nl/bodemplus/downloads/bodembeheer/hum_bbk.asp.

Tijdelijke opslag bij tijdelijke uitname 
Tijdelijke opslag van de grond of baggerspecie kan onderdeel uitmaken van de 
tijdelijke uitname. Deze opslag duurt niet langer dan de looptijd van de 
onderhouds- of aanlegwerkzaamheden waarop het tijdelijk verplaatsen of 
wegnemen is gericht. Deze vorm van tijdelijke opslag hoeft daarom niet te worden 
gemeld, onderzocht of getoetst (onderzoeksverplichtingen die voortvloeien uit 
andere wet- en regelgeving gelden uiteraard onverkort). Overtollig materiaal dat na 
afronding van de werkzaamheden op de locatie in opslag blijft, in afwachting van 
een nieuwe bestemming, valt niet onder deze uitzonderingsbepaling. De plaats van 
tijdelijke opslag is niet nader bepaald (Zie Nvt Bbk p. 67).  

Het tijdelijk verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie is 
toegestaan zonder inachtneming van de artikelen 38 tot en met 64, indien deze vervolgens, 
zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde conditie opnieuw in die 
toepassing wordt aangebracht. 
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De uitzonderingen voor tijdelijke uitname op grond van artikel 36, derde lid zijn in lijn 
met de uitzonderingen voor tijdelijke uitname van grond ingevolge artikel 28, derde lid, 
onder 2°, van de Wet bodembescherming. In dit artikel is bepaald dat voor een tijdelijke 
verplaatsing van grond geen meldingsplicht geldt. De gedachte bij beide uitzonderingen 
is dat in deze situaties er weinig tot niets verandert aan de milieubelasting. Dit artikel 
geldt niet alleen voor toepassingen die op grond van het Bbk worden gerealiseerd, maar 
ook voor toepassingen die onder meer onder het regime van het Bouwstoffenbesluit, het 
daaraan voorafgegane IPO-interimbeleid, of voor die tijd tot stand zijn gebracht. Daarbij 
moet het wel nuttige toepassingen betreffen. 
 
Hieronder worden de vier aspecten uit artikel 36, derde lid Bbk, namelijk ‘zonder te zijn 
bewerkt, ‘onder dezelfde condities’, ‘op en nabij dezelfde plaats” en ‘in dezelfde 
toepassing’ behandeld. Daarbij is gebruik gemaakt van tekst uit de Nvt bij het Besluit 
bodemkwaliteit. 
 
A. Zonder te zijn bewerkt
In het Bbk is geen definitie opgenomen van het begrip bewerken. De toelichting van het 
Bbk geeft voor tijdelijke uitname aan welke voorbeelden wel of niet onder het begrip 
bewerken vallen. 
De volgende voorbeelden worden gezien als bewerken (hierbij kan dus geen gebruik 
gemaakt worden van de uitzondering uit artikel 36): 
• Het rijpen van baggerspecie, voor zover de tijdelijke verplaatsing hierop gericht is; 
• Het ontwateren van baggerspecie, voor zover de tijdelijke verplaatsing hierop gericht 

is; 
• zandscheiding. 
De eerste twee voorbeelden betreffen niet de tijdelijke verplaatsing die enkel en alleen 
om logistieke redenen plaatsvindt. Ook daarbij kunnen (bijkomende) natuurlijke 
chemische en fysische processen optreden die onontkoombaar zijn, zonder dat er be- of 
verwerkingsactiviteiten plaatsvinden die dergelijke processen zouden bevorderen. 
 
De volgende voorbeelden vallen volgens de toelichting niet onder het begrip bewerken 
(hierbij kan dus wel gebruik gemaakt worden van de uitzondering uit artikel 36): 
• het uitzeven van bodemvreemde bestanddelen; 
• louter natuurlijke, niet gestimuleerde processen of omstandigheden, zoals 

verdamping, microbiële afbraak, natuurlijke oxidatie en reductie;  
• wijziging van de structuur van de grond of baggerspecie, zoals ten gevolge van 

graafwerkzaamheden of het ploegen van landbouwgronden.  
De gedachte bij het eerste en derde voorbeeld is dat de grove bestanddelen veelal 
bouwstoffen betreffen, die als zodanig weer kunnen worden toegepast. De kwaliteit van 
de grond en baggerspecie zelf blijft hierdoor onveranderd of zal worden verbeterd. 
 

B. Onder dezelfde condities
Toetsing aan kwaliteit en functie kan achterwege blijven omdat de betreffende 
handelingen ter plaatse niet tot (extra) aantasting van de bodem(functie) leiden. Om dit 
te waarborgen spreekt het artikel daarnaast over onder dezelfde condities. Van belang is 

Let op: het uitzeven van bodemvreemde bestanddelen gericht op een milieuhygiënische 
kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld het uitzeven van asbesthoudende materialen) valt niet 
onder deze uitzondering. Dit wordt gezien als een bewerking (reinigen van verontreinigde 
grond). Voor dergelijke werkzaamheden is bovendien een erkenning voor de BRL 7500 op 
grond van het Besluit bodemkwaliteit vereist. 
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dat samenstelling en emissie (uitloging) van de grond niet wijzigt. Het emissiegedrag kan 
bijvoorbeeld ongunstig worden beïnvloed door wisseling tussen zuurstofrijke en 
zuurstofarme omstandigheden. Denk aan het niveau van de toepassing, de 
grondwaterstand, de mate van afscherming door een bovenliggende verhardingslaag of 
verschillen tussen toepassing onder oppervlaktewater of op de droge oever. 
 
In de toelichting van het Bbk staan de volgende voorbeelden genoemd die niet aan de 
voorwaarde onder dezelfde condities voldoen: 
• het toepassen van (niet gerijpte) baggerspecie op landbodem (natte toepassing wordt 

droge toepassing); 
• het toepassen van grond afkomstig uit de kern van een weglichaam of geluidswal als 

afdeklaag van respectievelijk het weglichaam of de geluidswal (onderlaag wordt 
toplaag). 

 
C. In dezelfde toepassing
Met het oog op de controleerbaarheid moet de grond of baggerspecie wel in dezelfde 
toepassing worden teruggebracht In artikel 36 zelf alsmede in de toelichting van het 
Besluit worden de woorden “dezelfde toepassing” expliciet genoemd. Zie verder ook de 
elementen die genoemd worden onder B (dezelfde condities) en C (op of nabij dezelfde 
plaats). 
 
D. Op of nabij dezelfde plaats
De term ‘op of nabij’ geeft enige speelruimte. Indien sprake is van dezelfde toepassing 
en aan de andere voorwaarden wordt voldaan, dan hoeft de grond of baggerspecie niet 
precies weer op de plaats van uitname te worden aangebracht. Hierbij kunnen de 
volgende voorbeelden worden gegeven: 
• het in het kader van de (spoor)wegenbouw of –reconstructie wegnemen van 

bermgrond voorafgaand aan (spoor)wegverbreding en het opnieuw terugbrengen als 
bermgrond in de nieuwe berm (zelfde soort toepassing: berm wordt berm, maar niet 
op de exact zelfde plaats); 

• bij het verplaatsen van een sloot wordt de grond die vrijkomt uit de nieuw te graven 
sloot gebruikt om de bestaande sloot mee te vullen (bodem wordt weer bodem). 

 

Checklist 
Het bevoegd gezag Bbk moet in individuele gevallen zelfstandig beoordelen of er sprake 
is van tijdelijke uitname.  
 
Om het lokale bevoegd gezag in de afweging te kunnen ondersteunen is hieronder een 
checklist opgenomen. Centraal in de checklist staat het voorkomen van milieubelasting, 
die de tijdelijke uitname tot gevolg kan hebben. Van belang is immers dat door de 
verplaatsing er weinig tot niets aan de milieubelasting van de grond of baggerspecie 
wijzigt. 
 
1. Toets op functionaliteit en dezelfde toepassing 

Ga na of na de tijdelijke uitname –d.w.z. in de hertoepassing- (nog steeds) sprake is 
van: 
• een nuttige toepassing;  
• geen grotere hoeveelheid wordt toegepast dan volgens gangbare maatstaven 

nodig is voor het functioneren van de toepassing 
• de toepassing volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar deze 

plaatsvindt, of onder de omstandigheden waarin deze plaatsvindt. 
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2. Toets op dezelfde toepassing  

Wordt de tijdelijk uitgeplaatste grond teruggebracht in dezelfde toepassing? 
 
3. Wel of geen bewerking? 

Ga na of er een bewerking heeft plaatsgevonden. Gebruik hierbij de toelichting bij 
artikel 36 3e lid Bbk. 

 
4. Toets op vergelijkbare condities 

Ga na of de samenstelling en emissie niet verandert als gevolg van veranderende 
condities door hertoepassing in een andere bodemlaag. Denk hierbij onder andere in 
wijzigingen aan de volgende omstandigheden: 
• zuurstofrijk of zuurstofarm, kalkrijk of kalkarm, chloridegehalte; 
• boven of onder oppervlaktewater; 
• boven of onder grondwaterniveau; 
• de mate van afscherming door een bovenliggende verhardingslaag; 
• verschil tussen de kern van een toepassing/werk en een toplaag (onderlaag wordt 

toplaag of andersom). 
• Betrek bij de bovenstaande punten uiteraard de beschikbaarheid of juist het 

ontbreken van gegevens over de bodemkwaliteit (denk hierbij aan verschil tussen 
situatie waarbij zeker is dat (water)bodem schoon is versus het ontbreken van 
(indicatieve) onderzoeksgegevens). 

 
5. Sluit verdachte locaties of bekende gevallen van ernstige (land)bodemverontreiniging 

uit 
Van belang is dat op basis van historische informatie uitgesloten kan worden dat de 
werkzaamheden plaatsvinden binnen verdachte locaties of reeds bekende gevallen 
van ernstige bodemverontreiniging. Betrek hierbij de informatie uit Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) en/of kijk naar uitgesloten gebieden op bodemkwaliteitskaarten 
(witte vlekken). Bij werkzaamheden met grond in een geval van ernstige 
bodemverontreiniging is de saneringsparagraaf van de Wbb van toepassing en dient 
voor de werkzaamheden een saneringsplan te worden opgesteld of een BUS melding 
te worden ingediend. Tijdelijk uitplaatsen (herschikken) van binnen naar buiten de 
gevalsgrens is niet toegestaan. Ook bij niet ernstige locaties dient zoveel mogelijk 
rekening houden met het stand still principe zodat een wat meer verontreinigde 
bodem niet teruggeplaatst wordt op een schonere bodem.  

 
6. Schaalgrootte op en nabij dezelfde plaats: duidelijk en handhaafbaar 

De begrenzing / omvang van de tijdelijke uitname kan per situatie verschillend zijn. 
Bij de ene situatie is de (kadastrale) perceelgrens al te ruim, terwijl voor een andere 
situatie prima gebruikgemaakt kan worden van de grens van een projectlocatie 
bestaande uit meerdere kadastrale percelen. Een aantal zaken waarbij rekening 
gehouden kan worden: 
• Van belang is dat de begrenzing van de tijdelijke uitname duidelijk, logisch en 

handhaafbaar dient te zijn en bovendien draagvlak moet kunnen hebben (te 
verdedigen moet zijn). 

• Is de kwaliteit van de uitvoering gewaarborgd en wordt planmatig (volgens 
bestek) gewerkt? Is bijvoorbeeld een duidelijk grondstromenplan beschikbaar 
en/of sprake van dagelijks toezicht?  
NB: Voor een werk van kleine projectomvang (bijvoorbeeld 100 m3) hoeft het 
ontbreken van een grondstromenplan geen probleem te zijn. Bij een groter 
project kan zo’n grondstromenplan wel een vereiste zijn. Desnoods kan dit 
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afgedwongen worden op basis van de zorgplicht. 
• Zijn resultaten van (eerder) uitgevoerd (indicatief) bodemonderzoek beschikbaar? 

Is een bodemkwaliteitskaart aanwezig? Bedenk dat hoe meer gegevens bekend 
zijn, hoe kleiner de risico’s zijn dat er iets fout gaat. Een voorbeeld kan zijn een 
wegbermtracé dat middels een verkennend onderzoek is onderzocht. Mogelijk 
verschilt de kwaliteit van de (boven)grond per vak. De indeling van het tracé in 
vakken kan de basis vormen voor de begrenzing van de tijdelijk uitname 
(bijvoorbeeld uitsluitend treubrengen in hetzelfde profiel binnen het betreffende 
vak). 

• Ga na of binnen de begrenzing van het ‘op of nabij gebied’ sprake is van 
vergelijkbare omstandigheden. Denk daarbij aan het historisch bodemgebruik, de 
(verwachte) bodemkwaliteit, de bodemopbouw, geohydrologie en het toekomstig 
gebruik van de locatie. 

• In hoeverre de tijdelijke uitname plaatsvindt binnen of buiten de bebouwde kom 
kan van belang zijn op de schaalgrootte (omvang) waarbinnen de tijdelijke opslag 
kan plaatsvinden. Over het algemeen is in landelijk gebied minder sprake van 
heterogeniteit, meer grootschalig grondverzet, minder diversiteit in bodemgebruik 
en minder wisselende bodemkwaliteit, waardoor de risico’s daar ook kleiner zijn. 

• Ga je met middelen van vervoer de openbare weg op? 
 
7. Zorgplicht en risico’s 

Doe wat met organoleptische waarnemingen. Wees attent op de aanwezigheid van 
asbest of de waarneming van olie of andere verontreinigde stoffen. Ga na of de 
handelingen (oppakken en terugplaatsen) negatieve effecten heeft op de kwaliteit 
van het grondwater en oppervlaktewater. Ga na of de risico’s op negatieve effecten 
toe kunnen nemen na terugplaatsing van de grond of baggerspecie. 

 
Meer informatie 
In het document “Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname, Besluit bodemkwaliteit” 
(Rijkswaterstaat Waterdienst, 9T4259, 9 juli 2009) staan enkele ‘natte’ voorbeelden 
genoemd van situaties die wel of niet onder “op of nabij” vallen. Daarnaast staat in het 
FAQ-document van het SLIB, dat is te vinden op www.helpdeskwater.nl/slib onder 
vragen & antwoorden zijn een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen over op-of-nabij. 
 


