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inrichting bedoeld voor de inname grond 

afkomstig van buiten de inrichting die als 

(rest)afval kan worden gekenmerkt

BOR, categorie 28.1-a-2° en 28.3-e stelt 

<5m3 of <35 m3 in containers vrij van 

melding/vergunningplicht (geen inrichting)

BOR, Bijlage 1, onderdeel C, categorie 28.4 

onder a.3°

meldingsplichtig (Barim)

inrichting bedoeld voor inname van grond 

van buiten de inrichting die voldoet aan Bbk 

art. 52, 59 of 60

BOR, Bijlage 1, onderdeel C, categorie 

28.10 onder 27°

Omgevingsvergunningplichtig (Wabo)

inrichting bedoeld voor de inname van 

verontreinigde grond van buiten de 

inrichting

 opslag grond afkomstig van buiten de 

inrichting op een bestaande inrichting of een 

voor dit doel nieuw op te richten inrichting 

opslag beschermd tegen inregenen zodanig 

dat uitlogen voorkomen wordt?

Niet zijnde inert goed

Barim 3.31 en 3.36: realiseren 

verwaarloosbaar bodemrisico

BOR, Bijlage 1, onderdeel C, categorie 28.4 

onder a.3°

Vergunningplichtig

provinciaal bevoegd gezag

Is de opslag eenmalig of vindt de opslag 

vaker dan eenmalig plaats?

Rarim art. 3.45

Rarim 3.43 lid 6

opslag op

Bodembeschermende voorziening

besluit bevoegd gezag (ged. staten) over 

OBM positief of negatief

aanvraag Omgevingsvergunning

(BOR bijlage 1, onderdeel B onder 2c-1°,2° of 2a-

1°,2° danwel onderdeel C categorie 28.4-a-3°)

BRL7500 mogelijk ook van toepassing

uitgaande van activiteiten die als 

bedrijfsmatig kunnen worden gezien 

conform Wm art. 1.1 lid 1, 3 en 4 alsmede 

BOR 2.1 lid 1

(stortplaatsen zijn buiten beschouwing gelaten)

Wm/WABO-spoor

Rarim art. 3.44 lid 2

Rarim 3.43, kunnen er al dan niet in een 

significante hoeveelheid vloeibare 

bodembedreigende stoffen uit lekken?

Barim 2.9

tref bodembeschermende voorzieningen en 

bodembeschermende maatregelen conform 

Rarim art. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

 anders dan meldingsplicht of vergunningplicht voor andere activiteiten op deze inrichting 

eisen meldingen / vergunningsaanvraag

BOR, Bijlage 1, onderdeel C, categorie 28.1-

a-2° 

Meldingsplichtig (Barim)

inrichting voor het opslaan van bedrijfs-

afvalstoffen tot een maximum van 5m3 of 

tot een maximum van 35 m3 in containers

> 35 m3 in containers BOR, categorie 28.3-e icm 28.4-a-6° 

Omgevingsvergunningsplichtig (Wabo)

Provinciaal bevoegd gezag 

indien meer dan 1000 m3 (28.4-a-6°)

melding Barim

Barim, art. 2.11 n.v.t.

(niet bepalen bodemkwaliteit) 

BOR, Bijlage 1, onderdeel C, categorie 

28.10 onder 27°

Meldingsplichtig (Barim)

voldoet niet aan Bbk 59, 60

Rarim art. 3.44 lid 1

grond die niet voldoet aan Bbk art. 59, 60 

tenzij voldoet aan 52

Kwaliteit van de grond bekend?

(AP04 of BKK)

opslag van sterk verontreinigde grond?

(grond waarop Bbk niet van toepassing is)

aanvraag omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets (OBM)

(Wabo art. 2.1-1 onder i, 2.17; BOR art 2.2a onder 

k, 3.3a, 5.13a, 5.13b onder 1, 4 en MOR 6.3)

grond sterk verontreinigd?

(mogelijk)    niet toepasbare grond

=

opslag van (rest)afval (zie A,D)

Inert goed

Barim art. 3.36

de activiteit opbulken en opslaan van grond 

is binnen deze inrichting niet toegestaan.

melding Barim

Barim art. 2.11 van toepassing voor grond 

die niet voldoet aan Bbk art. 52, 59 of 60

BRL9335 ook van toepassing

Bbk art. 60: in de Rbk zijn de maximale waarden opgenomen waaraan baggerspecie moet voldoen bij verspreiding en tijdelijke opslag.

Barim art. 2.14b van toepassing?

Afvalverwerkend bedrijf met een door 

bevoegd gezag goedgekeurde 

acceptatieprocedure ter beoordeling 

afvalstoffen in werking?

Rarim 3.43 lid 1

opslag op

Vloeistofkerende voorziening

(let op: Barim art. 3.37

stuifgevoelige opslag)

Bbk art. 52: heeft uitsluitend betrekking op grondverzet binnen een beheergebied. Er geldt dat de lokale maximale waarden niet overschreden mogen worden. Evt. stand-still op 

gebiedsniveau. Grond > industriewaarden nooit in opp.water. (NB: particulier en eigen tarragrond uitgezonderd van dit artikel)

Bbk art. 59: in het generieke kader geldt dat de grond moet voldoen aan de strengste eis van bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse (voor tijdelijke opslag art. 35h of 

toepassingen in opp.water geldt alleen de toetsing aan de maximale waarden van de bodemkwaliteitsklasse)

Rarim 3.43 lid 2

opslag op

Vloeistofdichte voorziening

(let op: Barim art. 3.37)

Rarim 3.43 lid 3

opslag op

Vloeistofkerende voorziening met 

doelmatige overkapping

Barim 3.31 en Rarim 3.39

geen bijzondere eisen aan de 

opslagvoorziening

(let op: Barim art. 3.37)

doelmatig beheer en behandeling van de 

afvalstof mogelijk?

Administratieve maatregelenFysieke maatregelen

Is er sprake van opbulken van grond?

matcht de kwaliteit met de strengste van 

bodemfunctie en bodemkwaliteit dan wel 

lokale maximale waarden ter plekke

(grond voldoet aan Bbk art. 52, 59 of 60)?

Voor opslag van grond onder voorwaarden van het Bbk 
→ zie ons schema Tijdelijke opslag van grond

AW2000

(Bbk art. 39)

(zie A)

Wonen of Industrie

(zie A,B,C)

melding Barim 

eerste lid Barim art. 2.11 n.v.t.

(rapport bodemkwaliteit niet nodig, 

maatvoorschriften, herstel bodemkwaliteit 

e.d. wel van toepassing)

→ zie ook ons artikel over opbulken

http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/omgevingsvergunning/
http://www.lwbg.nl/download/schema/Tijdelijke opslag van grond.pdf
http://www.lwbg.nl/webstructuur/bbk/bbk thema/opbulken grond.htm

