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Mogelijke beoordelingsgronden van een 
melding van grond voor toepassing op een GBT met 
bepaalde kritische parameters waarvoor geen 
toetswaarden zijn opgenomen in de Rbk. 
 
Zoals bekend mag er grond toegepast worden in de kern van een GBT die voldoet aan 
maximaal de kwalteitsklasse Industrie en die tegelijkertijd voldoet aan de emissietoetswaarden. 
Achterliggende gedachte is dat de uitloging zodanig is dat er geen ontoelaatbare belasting 
optreedt van de onderliggende bodem. Uit onderzoeken uit het verleden is bekend dat dit niet 
gebeurt indien de imssietoetswaarden niet worden overschreden1. 
 
Indien er grond wordt aangeboden die kritische parameters bevat die niet zijn opgenomen in de 
Rbk treedt het zorgplichtbeginsel in werking. 
 
In een casus bekend bij de LWBG werd grond aangeboden voor toepassing in de kern van een 
GBT. De GBT is gelegen in het buitengebied grenzend aan een industrieterrein. De GBT is 
ingesteld als geluid- en zichtwal voor dit industriegebied. Uit bijgevoegde analyseresultaten bij 
de betreffende melding bleek dat de grond een sterk verhoogde zuurgraad heeft en tevens een 
verhoogde uitloging aan sulfaat en chloride laat zien. Voor chloride en sulfaat zijn voor grond 
geen toetswaarden opgenomen in de Rbk. 
 
Het bevoegde gezag heeft voor de invulling van de zorgplicht gekozen om voor de anionen 
sulfaat en chloride uit te gaan van de in de Rbk opgenomen uitloogtoetswaarden voor niet-
vormgegeven bouwstof (nvg-bouwstof). Hierbij is van de gedachte uitgegaan dat de uitloging uit 
bouwstoffen een vergelijkbare proces is als de uitloging uit een GBT. 
 
Deze voor nvg-bouwstof getabelleerde toetswaarde kunnen gebruikt worden als zijnde 
samenstellingstoetswaarden, ervan uitgaande dat uitloging volledig (100%) zal plaats vinden. 
C.q. een worst-case benadering (zoals bekend zijn chloride en sulfaat zeer mobiel in de 
waterfase.). Ook kunnen uiteraard de resultaten van een uitgevoerde uitloogtest L/S=10 
getoetst worden aan deze voor nvg-bouwstof getabelleerde toetswaarden. In het onderhavige 
gemelde geval overschreden de samenstellingswaarden van de aangeboden grond de ngv-
toetswaarden voor de genoemde anionen.  
 
Ook een verhoogde pH kan invloed hebben op nabij gelegen oppervlaktewater. Dat is ook in 
Bbk, art. 7 opgenomen als specifieke zorgplicht. 
 
Verder speelden de locatiespeciefieke omstandigheden een rol. De lokale situatie bij de 
betreffende GBT laat een relatief ondiep aanwezige grondwaterspiegel zien. Verder is de wal 
aan beide zijden begrensd door een riviertje en vijvers. De aanwezige vijvers zijn gevuld met 
grondwater en hebben eveneens een relatief ondiepe waterstand. De wal zal na gereedkomen 
worden afgewerkt als park/wandelgebied en zal de bestemming natuur krijgen. 
 

                                                 
1 Voor de organische parameters zijn in de Rbk uitsluitend samenstellingswaarden getabelleerd 
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Met name pH, maar ook sulfaat en chloride, kunnen negatieve gevolgen hebben 
voor oppervlakte- en grondwater. In de vijvers en het riviertje leven vissen en in met name de 
vijvers moet zich, gelet op de toekomstige bestemming, een natuurlijke biotoop kunnen 
ontwikkelen. De uitloging van anionen zal (tijdelijk) het zoutgehalte in deze vijvers kunnen 
verhogen en deze ontwikkeling verstoren. Het genoemde riviertje stroomt bovendien 
rechtstreeks naar een zeer nabij gelegen grondwaterbeschermingsgebied. Met name de risico’s 
voor dit grondwaterbeschermingsgebied zijn van dien aard dat geen grond met een verhoogde 
uitloging op de GBT toegestaan kan worden. 
 
Verder is bij de in het verleden toegestane gelijkaardige partijen een aanvullende eis gesteld dat 
grond die verhoogde uitloging vertoont aan sulfaat en chloride maar niet de toetswaarde voor 
nvg-bouwstof overschrijdt en tevens een sterk verhoogde pH heeft, afgedekt dient te worden 
door een enkele meters dikke laag grond om diep wortelende bomen (die straks geplant gaan 
worden) te beschermen. 
 
Al deze overwegingen samen is voor het bevoegde gezag voldoende reden geweest om de 
melding af te keuren c.q. toepassing van de gemelde grond niet toe te staan. 
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