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Situatie 13: Tijdelijke opslag van grond of baggerspecie
Voor tijdelijke opslag van grond en baggerspecie in afwachting van definitieve, nuttige toepassing op een
geplande en gemelde eindbestemming, gelden de toetsingskaders voor de algemene toepassingen van
grond of baggerspecie. Zo kunnen voor opslag van baggerspecie in weilanddepots de toetsingskaders
gelden voor het verspreiden van baggerspecie.
Voor het begrip kan een tijdelijke opslag dan ook als tijdelijk toepassing worden beschouwd, aangezien
hier dezelfde voorwaarden voor gelden. Dit betekent dat ook een Wvo-vergunning voor bijvoorbeeld het
lozen van proceswater bij baggeropslag niet meer noodzakelijk is als de tijdelijke opslag past binnen de
gestelde voorschriften. Bij de lozing dient wel vanuit de zorgplicht (artikel 7) voorkomen te worden dat
er nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater optreden.
Aangezien de tijdelijke opslag geen gebruiksfunctie vervult hoeft er op landbodems niet te worden
getoetst aan de bodemfunctie. Als niet voldaan kan worden aan de voorschriften van het besluit, vervalt
men in de oude regelgeving voor opslag (vergunningsplicht). Met deze regelgeving is voorzien in meer
flexibiliteit bij de uitvoering van projecten. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de
handreiking Besluit bodemkwaliteit of paragraaf 4.3.4 van de toelichting bij het besluit.
Het Besluit bodemkwaliteit maakt onderscheid tussen verschillende vormen van tijdelijke opslag, die
vooraf gaan aan een definitieve toepassing. De verschillende vormen en de bijbehorende voorwaarden
zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Voorwaarden met betrekking tot opslagduur, kwaliteitseisen en meldingsplicht
Voorwaarden in het Besluit bodemkwaliteit
Vorm van tijdelijke opslag

Maximale duur van de tijdelijke
Kwaliteitseisen
opslag

Meldingsplicht

Kortdurende opslag

6 maanden

N.v.t.

Ja

Tijdelijke opslag op landbodem

3 jaar

Kwaliteit moet voldoen aan de
kwaliteitsklasse van de
ontvangende landbodem.

Ja, met duur van de opslag en
eindbestemming

Tijdelijke opslag in
oppervlaktewater

10 jaar

Kwaliteit moet voldoen aan
kwaliteitsklasse van de
ontvangende waterbodem

Ja, met duur van de opslag en
eindbestemming

Weilanddepot: opslag van
baggerspecie op aangrenzend
perceel
Opslag bij tijdelijke uitneming

3 jaar

Alleen baggerspecie die voldoet
aan de normen voor verspreiding Ja, met duur van de opslag en
over aangrenzende percelen
eindbestemming

--> zie situatie 9
Looptijd van de werkzaamheden nvt

Dit document is als informatief document gedownload van www.sikb.nl.
Aan deze download kunnen geen rechten worden ontleend.

Nee

Pagina 1 van 2

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Burgemeester van Reenensingel 101 Postbus 420 2800 AK Gouda
telefoon 085-4862450 www.sikb.nl

Stoffenpakket en onderzoeksdocumenten bij tijdelijke opslag
Herkomst van de toe te passen
grond of baggerspecie

Landbodem

Regionaal
oppervlaktewater

Rijksoppervlaktewater zoet

Samenstelling stoffenpakket

variant A

variant A

afhankelijk van toepassing:
variant C1 (tijdelijke opslag in Rijkswateren
zoet) of variant C2 (tijdelijke opslag buiten
Rijkswateren zoet)

BRL 1000 (partijkeuring)

Onderzoeksdocumenten

BRL 9335 (erkende kwaliteitsverklaring)

BRL 1000 (partijkeuring)

NEN 5740 (milieuhygiënisch bodemonderzoek) BRL 9335 (erkende kwaliteitsverklaring)
Geldige onderzoeksstrategieën:
1. toetsing of sprake is van een schone bodem
NVN 5720 of onderzoeksprotocol voor de bodem onder
tussen haakjes staat de geldende 2. toetsing of sprake is van een schone bodem
oppervlaktewater, genoemd in bijlage D, onderdeel II
milieuhygiënische verklaring
op grootschalige locaties
(milieuhygiënisch bodemonderzoek)
3. partijkeuring van niet-schone grond uit diffuus
belast gebied met een heterogene verdeling van
de verontreinigende stof
bij partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of milieuhygiënisch bodemonderzoek NEN 5740:
BRL 1000 (protocol 1001), (eigen) monsterneming onder de BRL 9335 of AS 1000
Norm veldwerk / monsterneming
bij milieuhygiënisch bodemonderzoek NVN 5720:
BRL 2000 of AS 2000
Norm laboratorium / analyse

AP04

Toepassingscriteria zijn
afhankelijk van:

zie het schema hierboven

Uitloogonderzoek

niet van toepassing

Toetsingsnormen en
voorschriften

zie schema hierboven
Voor normen zie bijlage B tabel 2 van de Regeling bodemkwaliteit.
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