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NB: Indien de gemeente (nog) geen bodemfunctiekaart 

conform het Bbk heeft opgesteld kan van de AP04 

onderzochte partijen grond enkel de AW2000 schone 

grond als bodemtoepassing worden ingezet (m.u.v. GBT: 

max. industrie).

> 6 mnd

afvoer naar erkend verwerker#

#NB: er kan altijd gekozen worden voor 

(contractuele) afvoer naar een erkende 

verwerker (BRL933/7500 voor grond) 

en/of vergunninghouder

tijdelijke opslag van bouwstoffen buiten 

een inrichting langer 6 mnd is niet 

mogelijk i.v.m stortverbod Wm, art. 

10.2 tenzij hiervoor Wabo-vergunning
(NB1: gecertificeerde puingranulaten zijn conform 

het Besluit vrijstelling stortverbod buiten 

inrichtingen, art. 2.5 vrijgesteld van Wm, art. 10.2. 

NB2: Volgens het Bbk gecertificeerde bouwstoffen 

uitgezonderd IBC-bouwstoffen, zijn conform Barim 

art. 3.39 als interte goederen te kenmerken.)

tijdelijke uitname?

conform Bbk, artikel 27-2 of 36-3
NB1: deze duurt niet langer dan de looptijd van de werkzaamheden!

NB2: duur tijdelijke uitname van bouwstoffen max 6 mnd, daarna is 

een Wabo-vergunning noodzakelijk

Bbk art. 29-1 en 36-3: bij hergebruik op- en nabij onder dezelfde 

condities zonder te zijn bewerkt is het besluit (deels) niet van 

toepassing; er is geen milieuhygiënische verklaring vereist en er 

hoeft niet te worden gemeld.

let op de zorgplicht: Bbk art. 7, 29.2 en Wbb 13

actie (zeven/rieken) mogelijk?

zeven

er ontstaan 2 stromen: 1 stroom grond 

en 1 stroom bouwstoffen
(NB: zeven is geen bewerking)

AP04-onderzoek grond uitvoeren

maximaal industriegrond?

uitloogproef conform AP04 uit laten voeren

toepassing en toepassingslocatie melden via E-loket 

AgentschapNL-Bodemplus 5 werkdagen voor 

aanvang

zonder toevoeging  milieuhygiënische verklaring

toepassing en toepassingslocatie melden via 

E-loket AgentschapNL-Bodemplus 5 

werkdagen voor aanvang

milieuhygiënische verklaring toevoegen

opdelen in deelpartijen met een maximaal 

tonnage dat voldoet aan de 4 eisen uit 

protocol 1001

toepassen als GBT?

voldoet de uitloging aan de 

maximale immissiewaarden?

bouwstof = natuurlijke stenen?

Natuurlijke stenen (> 63 mm) worden gekwalificeerd als een 

vormgegeven bouwstof van natuurlijke oorsprong, en zijn 

conform Bbk, art 29.1-b vrijgesteld.

bijmenging aan bouwstof

 en/of delen >63mm < 20%?
Bbk, art. 1: In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt 

verstaan onder “grond”: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen 

met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in 

een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van 

nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem 

voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 

millimeter, niet zijnde baggerspecie

de nieuwe toepassing hoeft niet gemeld te worden. 

De milieuhygiënische verklaring dient minimaal 5 

jaar bewaard te worden

voldoet de partij bouwstof aan de eisen

 van Bbk/Rbk?

tijdelijke opslag van de grond?

de grond kan aan een bestaande GBT worden toegevoegd, of worden 

toegepast als GBT indien volume > 5000 m3 en toepassingsdikte > 2 m. Let 

op: leeflaag moet voldoen aan kwaliteit/functie omgeving.

tijdelijke opslag van de bouwstof?

NB: conform Bbk, art. 5 dient een toepassing nuttig 

te zijn en dient hierin niet meer grond of bouwstof te 

worden toegepast dan nodig is voor het functioneren 

hiervan.

<-
hergebruik eldersoverwegend puin (>80%) welk soort fundering tref je aan?

overwegend zand (>80%)

overwegend stoll (>80%)

afvoer grond naar erkende verwerker (grondbank)# toepassen als bodem?

toepassing en toepassingslocatie conform Bbp/BKK 

melden via E-loket AgentschapNL-Bodemplus 5 

werkdagen voor aanvang

dubbel toets kwaliteit en functie voldoet?

toepassing en toepassingslocatie melden via E-loket 

AgentschapNL-Bodemplus 5 werkdagen voor 

aanvang

milieuhygiënische verklaring toevoegen

NB: het toepassen van < 50 m3 schone grond hoeft 

niet gemeld te worden

wegreconstructie/rioolreconstructie
ten eerste onderzoek uitvoeren t.b.v. Arbo

NB: let op asbest, hiervoor gelden andere regels

hiervoor proefvakken 1m * 1m

(NB: asfalt wel of niet-teerhoudend?)

afvoer naar erkend verwerker (grondbank/breker)#

-> ->

betreft het een aaneengesloten, niet samengestelde, 

partij grond afkomstig van één (niet verdachte) 

locatie?

2*50 grepen per (deel)partij

+ eisen VKB protocol 1001

voldoet de fysische en chemische kwaliteit aan de 

zone van toepassing?

onderzoek als grond

voldoet het materiaal aan de definitie van grond?

zie sheet: tijdelijke opslag van grond

keuze toepassen van de grond onder Bbk of onder 

Bbp/BKK?

dat deel van het mengsel < 63 mm kan als 

grond worden onderzocht

opdelen in deelp max. 10.000 ton

[let op de 4 eisen uit protocol 1001]

Bbp/BKK

toepassen van grond in een werk (onder Bbp)?

stollstoll: sediment van de Maas, leem- /kleihoudend mengsel 

van keien, grind en zand, voorkomend in de wat hoger 

gelegen delen van Zuid-Limburg en lokaal gebruikt als 

ophoogmateriaal. Stoll wordt ook wel berggrind genoemd ter 

onderscheid van het wat lager aangetroffen valleigrind.

dit is niet meer mogelijk

de fundering bestaat uit een bouwstof anders dan puin of

wijkt af van de max 20% bijmenging (b.v. een 50/50 

mengsel. NB in zo'n geval is een actie als zeven of rieken 

noodzakelijk om 2 stromen te maken:

1 stroom grond [zie 'onderzoek als grond]' en 1 stroom 

bouwstof [zie 'bouwstof'])

anders afvoer naar erkend verwerker

<- ja

partij bouwstof onderzoeken conform AP04 

(samenstelling en uitloging)

Hertoetsen aan Bbk/Rbk

NB: op een hergebruikspartij is Rbk art 5.11 

van toepassing: N,T-toets

toepasbaarheid middels AP04 onderzoek 

vaststellen of afvoer naar erkend verwerker#

bouwstof
(bijmenging grond < 20%, zie Bbk art. 26.3)

hergebruikspartij met IPO of Bsb certificaat?

ander soort bouwstof dan puin: 

slakken/assen o.i.d.

is er onbewerkt grof puin aanwezig?

(i.v.m. stortverbod onbewerkt puin)

puingranulaat

 hergebruik elders zonder verandering 

eigenaar? 

hergebruik, nieuwe eigenaar

Tijdelijke opslag van Bouwstoffen (die 

niet worden bewerkt) korter 6 mnd is 

mogelijk als dit onder tijdelijke uitname 

valt

geen Wabo-

verg.

Bbk

zeving resulteert in 2 fracties: 1 fractie grof puin en 1 

fractie puingranulaat (pg)

NB: zeven is geen bewerking

de toepassing in deze zone is niet mogelijk

afvoer naar erkend verwerker ((mobiele)breker)

partij grond voldoet aan eisen Bbk/Rbk?

voldoet de samenstelling aan de 

emissietoetswaarden?

<- nee

actie in de vorm van zeven/rieken mogelijk?


