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De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Het Besluit
bodemkwaliteit regelt een juist gebruik en juiste bescherming van de bodem. Sinds de inwerking-
treding van het besluit is het verplicht om het gebruik van grond, baggerspecie (slib) en bouwstoffen
centraal te melden via het Meldpunt bodemkwaliteit.
In deze brochure leest u wat u moet melden en hoe u moet melden. Ook leggen wij u uit welke regels
van toepassing zijn bij het transport van grond en baggerspecie.

Wat moet u melden?
Projecten waarbij IBC-bouwstoffen*, grond en/of baggerspecie worden gebruikt, dient u altijd vooraf
te melden. U moet hierbij denken aan de volgende gevallen:
■ ophogen van land;
■ (deels) dempen van sloten;
■ aanleggen, verwijderen of verplaatsen van dammen;
■ tijdelijke opslag van grond;
■ grondgebruik bij agrarisch natuurbeheer.

Wat hoeft u niet te melden?
In sommige gevallen hoeft u een project niet te melden. Dit geldt bij:
■ het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel;
■ het gebruik (aanvoeren/omzetten/verplaatsen op eigen terrein) van grond en baggerspecie door

particulieren (door particulieren ingehuurde bedrijven moeten wel melden);
■ het gebruik van grond of baggerspecie binnen één landbouwbedrijf, afkomstig van een perceel

met een vergelijkbaar gewas;
■ het gebruik van minder dan 50 m3 schone grond of baggerspecie (AW2000).

*voor uitleg van deze begrippen zie de achterzijde van deze brochure
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Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het Besluit bodemkwaliteit?
Kijk dan op www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.
Voor vragen over het meldsysteem kunt u terecht bij de
meldkamer van het Meldpunt bodemkwaliteit,
telefoon 088 -797 71 02. Dit telefoonnummer is van maandag
t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur.
Bij specifieke vragen over het Besluit bodemkwaliteit kunt u
contact opnemen met de gemeente Wijk bij Duurstede,
telefoon 0343 - 595 595 en de Omgevingsdienst regio Utrecht,
telefoon 088022 50 00.

Definities van grond, baggerspecie en
(IBC-)bouwstof volgens het Besluit bodemkwaliteit

Grond
Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met
een maximale korrelgrootte van 2 mm 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 korrel-
grootte van 2 tot 63 mm, met uitzondering van baggerspecie.

Baggerspecie
Baggerspecie is materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem
via het oppervlaktewater of de voor dat water
bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een
maximale korrelgrootte van 2 mm 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 mm.

Bouwstof
Bouwstof is een materiaal waarin meer dan 10% silicium,
calcium of aluminium is verwerkt. Een bouwstof is vormge-
geven, zoals bijvoorbeeld bakstenen en betonklinkers, of
niet-vormgegeven, zoals bijvoorbeeld assen en granulaten.

IBC-bouwstof
Een IBC-bouwstof is een bouwstof die alleen mag worden
toegepast met isolatie-, beheers- en controlemaat-
regelen. Deze bouwstoffen kunnen namelijk het milieu ver-
ontreinigen. Voorbeelden van IBC-bouwstoffen zijn assen en
granulaten.

Omgaan met
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volgens het Besluit bodemkwaliteit
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Meldpunt bodemkwaliteit

Wie moet melden?
Bent u van plan grond en/of baggerspecie te
(laten) gebruiken? Meld dit dan minimaal 5
werkdagen voorafgaand aan het werk.
Gebruikt u bouwstoffen zonder bewerking
opnieuw onder dezelfde condities, dan geldt
een termijn van minimaal 5 werkdagen voor-
afgaand aan het werk. Wanneer het bezit van
de bouwstof is overgedragen, is melding niet

van toepassing. IBC-bouwstoffen dient u
minimaal 30 werkdagen voorafgaand aan het
werk te melden.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor
de melding. Anderen kunnen de melding ook
indienen namens de opdrachtgever
(bijvoorbeeld de aannemer die het project
uitvoert of het adviesbureau dat de aannemer
ondersteunt).

Waar moet u melden?
Het melden van het gebruik van een (IBC-)
bouwstof of een partij grond of bagger-
specie kunt u uitsluitend digitaal doen op
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.
Wanneer u voor de eerste keer op deze site
komt, maakt u een account aan. U vult uw
bedrijfsgegevens, een gebruikersnaam en een
wachtwoord in.
Het meldsysteem bewaart uw gegevens, zodat
u bij een volgende melding niet opnieuw uw
gegevens hoeft in te voeren. Doordat het sys-
teem uw meldingen opslaat, kunnen zowel u
als de overheid de gegevens altijd raadplegen.

Wat gebeurt er met uw melding?
Het Meldpunt bodemkwaliteit stuurt u een
ontvangstbevestiging van de melding en stuurt
de melding door naar het bevoegd gezag
(gemeente of waterschap). Het bevoegd gezag
controleert de meldingen en heeft 5 of 30
werkdagen de tijd om uw melding te controle-
ren. Wanneer de gemelde toepassing niet in
overeenstemming is met de regels binnen uw
gemeente of wanneer de aangeleverde infor-
matie van onvoldoende kwaliteit is, dan ont-
vangt u hiervan bericht van de gemeente.
Als er gegevens in uw melding ontbreken of
als de gemeente aanvullende informatie nodig
heeft, kunt u uw melding via het meldsysteem
aanpassen.

Toezicht
De gemeente (of de Omgevingsdienst regio
Utrecht) en de Politie Milieu Dienst houden
toezicht in het veld. De Politie Milieu Dienst
heeft ook de bevoegdheid om ter plekke te
verbaliseren. Zij controleren of het gebruik van
grond en baggerspecie is gemeld en of het
gebruik plaatsvindt op de wijze zoals het is
gemeld.
Het niet melden van een toepassing of het niet
juist toepassen van grond of baggerspecie is
een overtreding van het Besluit bodemkwali-
teit. Het bevoegd gezag kan het werk stilleg-
gen of een preventieve dwangsom opleggen.

Transport

Voor het vervoeren van grond en baggerspecie is een begeleidingsbrief verplicht.
In deze brief staat vermeld:
- datum transport en ontvangst;
- naam en adres van de ontdoener en de locatie van herkomst;
- de benaming van de afvalstoffen en de hoeveelheid;
- naam en adres van de ontvanger en de locatie van bestemming;
- wijze van verwijdering;
- het afvalstroomnummer (alleen verplicht wanneer de grond wordt getransporteerd

naar een verwerker, bijvoorbeeld de grondbank);
- handtekeningen (ontdoener, transporteur en ontvanger);
- VIHB-nummer*.

Een begeleidingsbrief kan door iedereen die betrokken is bij het project worden verstrekt.
Op www.lma.nl treft u een voorbeeld van een begeleidingsbrief aan.
N.B. De gemeente Wijk bij Duurstede verstrekt geen begeleidingsbrief.

*VIHB staat voor Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen. De toekenning van een
nummer is vereist bij het beroepsmatig vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen. Grond en baggerspecie die worden vervoerd, worden beschouwd als een afvalstof. U kunt
bij de NIWO (www.niwo.nl) een aanvraagformulier voor vermelding op de VIHB-lijst bestellen of downloaden.
Bij het aanvraagformulier zit een toelichting, waarin de eisen voor registratie uitgebreid staan vermeld.
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