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Wettelijk kader

1.1 Het Besluit bodemkwaliteit

In juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden voor het op landbodem toepassen
van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Uitgangspunt bij het toepassen van partijen grond en
baggerspecie is dat deze definitief onderdeel gaan uitmaken van de bodem (een zogenoemde
bodemtoepassing). Er wordt ook wel gesproken over het 'beheer van grondstromen', oftewel het
op die plaats toepassen van grond (of baggerspecie) waar dit geen risico's oplevert voor enerzijds
de actuele bodemkwaliteit ter plaatse (standstill-principe) en anderzijds de functie die de bodem
heeft.

Met de actuele bodemkwaliteit wordt de diffuse bodemkwaliteit bedoeld, ook wel
achtergrondkwaliteit genoemd. Deze diffuse bodemkwaliteit is kenmerkend voor een bepaald
gebied en is niet gerelateerd aan een specifieke en herkenbare bron zoals in het geval van
puntverontreinigingen. Voor deze laatste vorm van verontreinigingen blijft het saneringsbeleid
van kracht (Wet bodembescherming voor de landbodem en de Waterwet voor de waterbodem).

Bij het (opnieuw) toepassen van bouwstoffen is het Besluit met name gericht op het voorkomen
van een nieuwe bodemverontreiniging.

In figuur 1.1 is de positie van het Besluit bodemkwaliteit binnen het bodembeleid aangegeven.

Figuur 1.1: Positie van het Besluit bodemkwaliteit binnen het bodembeleid

Relatie met saneringsbeleid
In figuur 1.1 is aangegeven dat het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) niet van toepassing is op het
saneren van bodemverontreinigingen. Opgemerkt wordt echter dat de bodemfunctiekaart (zie
kaartbijlage III)wel een rol speelt bij het saneringsbeleid. In de Circulaire bodemsanering is
namelijk aangegeven dat wanneer er aanleiding is om te saneren, de standaardaanpak uitgaat
van het functiegericht saneren. Dit betekent dat de bodemkwaliteit in de contactzone
(bovengrond) in die mate moet worden hersteld dat wordt voldaan aan de bij de
bodemfunctieklasse behorende maximale waarden.
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Het bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming gaat voor de terugsaneerwaarden, maar ook
voor de milieuhygiënische kwaliteit van de leeflaag of aanvulgrond, daarom in eerste instantie uit
van de voor het Besluit bodemkwaliteit geldende maximale waarden voor de bodemfunctieklasse
Achtergrondwaarde (AW2000), wonen of industrie.

1.2 Tijdelijke uitname

Artikel 36 lid 3 van het Besluit bodemkwaliteit regelt de tijdelijke uitname van grond of
baggerspecie. In dit artikel staat dat het tijdelijk verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van
grond of baggerspecie is toegestaan indien deze vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij
dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in die toepassing wordt aangebracht.

Op of nabij dezelfde plaats is in het Besluit niet gedefinieerd als afstand. Aangezien lokale
omstandigheden van invloed zijn, beoordeelt de gemeente per geval of sprake is van 'op of nabij'.

In het geval van tijdelijke uitname hoeft de milieuhygiënische kwaliteit van de ontvangende
(water)bodem of van de terug te plaatsen grond of baggerspecie niet te worden aangetoond. Het
is echter mogelijk dat er, op basis van andere wet- en regelgeving, toch een
onderzoeksverplichting geldt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de CROW publicatie
132 'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water'.
Wanneer uit deze onderzoeken blijkt dat sprake is van een verontreiniging, mag de grond of
baggerspecie niet zomaar worden teruggeplaatst. Dit in verband met de zorgplicht van artikel 13
Wet bodembescherming. Deze zorgplicht, in relatie tot tijdelijke uitname, betekent feitelijk dat
wanneer men aanwijzingen heeft (bijvoorbeeld op basis van bekende onderzoeksgegevens of
zintuiglijke waarnemingen) dat met het terugplaatsen van tijdelijk uitgenomen grond of
baggerspecie de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem, het grondwater of het
oppervlaktewater zou kunnen verslechteren, er maatregelen dienen te worden getroffen om dit
te voorkomen.

Naast het niet hoeven aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit, hoeft het tijdelijk uitnemen,
eventueel op de locatie opslaan en terugplaatsen van grond of baggerspecie ook niet te worden
gemeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

1.3 Functionele en nuttige toepassing

Het toepassen van grond en baggerspecie als bodem is alleen toegestaan indien sprake is van een
functionele en nuttige toepassing zoals bedoeld in respectievelijk artikel 5 en artikel 35 van het
Besluit bodemkwaliteit. Hiermee wordt bedoeld dat het om een toepassing moet gaan in een
hoedanigheid en hoeveelheid die nodig is voor het functioneren van de betreffende toepassing.

In artikel 35 van het Besluit worden voorbeelden genoemd van wat onder een nuttige toepassing
wordt verstaan. Aangezien een deel van deze toepassingen betrekking heeft op het toepassen in
oppervlaktewater, zijn hieronder alleen de nuttige toepassingen weergegeven die zich binnen de
regio IJmond(op landbodem) kunnen voordoen:
- bouw- en wegconstructies (wegen, spoorwegen en geluidswallen);
- ophoging van industrieterreinen, woningbouwlocaties en landbouw/natuurgronden;
- afdekken van saneringslocaties;
- verspreiden van baggerspecie op het aan de watergang grenzende perceel;
- tijdelijke opslag van grond en baggerspecie (voorafgaand aan het toepassen hiervan).
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1.4 Toepassingskaders

Bij het op landbodem toepassen van grond en baggerspecie is het uitgangspunt dat de bodem
zijn functie duurzaam kan blijven vervullen. Vandaar ook dat in het Besluit bodemkwaliteit de
milieuhygiënische kwaliteit, van zowel een toe te passen partij grond (of baggerspecie) als van de
ontvangende bodem, is gekoppeld aan de gebruiksfuncties van de bodem. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt in de functies c.q. klassen Achtergrondwaarde, wonen en industrie.

Generieke toepassingskaders
Het Besluit bodemkwaliteit bevat landelijk geldende generieke regels voor het toepassen van
grond en baggerspecie:

- generieke bodemtoepassing;
- grootschalige bodemtoepassing;
- tijdelijke opslag;
- verspreiden van baggerspecie op de kant.

De generieke toetsingskaders gaan er van uit dat zowel de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem als de gebruiksfunctie die de bodem vervult, moeten worden beschermd. Dit betekent
dat bij het toepassen van een partij grond of baggerspecie de strengste klasse bepalend is. Zo
mag bijvoorbeeld op een locatie met de gebruiksfunctie wonen, waar de kwaliteit van de bodem
in de klasse industrie valt, alleen grond of baggerspecie worden toegepast die voldoet aan de
kwaliteitsklasse wonen. In kaartbijlage IV is de generieke toepassingskaart opgenomen.

Gebiedsspecifiek toepassingskader
Naast de generieke toepassingskaders biedt het Besluit lokale bodembeheerders, in dit geval de
regiogemeenten IJmond, de mogelijkheid om gebiedsspecifiek beleid te formuleren. Met
gebiedsspecifiek beleid kan binnen een bepaald gebied extra ruimte worden gecreëerd voor de
afzet van vrijkomende grond- en baggerstromen.

De regiogemeenten hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In hoofdstuk 2 van deze
beheernota is het gebiedsspecifieke beleid nader uitgewerkt.

Voor meer informatie en achtergronden over de verschillende toepassingskaders wordt
verwezen naar de Handreiking Besluit bodemkwaliteit4.

4 uitgave van SenterNovem Bodem+ (tegenwoordig AgentschapNL), te downloaden via
http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/sn_bijlagen/Handreiking_Besluit_bodemkwaliteit-24-

252539.pdf
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GEGEVENS HERKOMSTLOCATIE

Adres

Postcode en plaats

Kadastrale gegevens gemeente:
nummer:
sectie:

Naam eigenaar

Adres eigenaar

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Zone bodemkwaliteitskaart gemeente:
zonenummer:

Diepte ontgraving 0,0-0,5 m -mv.
0,5-2,5 m -mv.
anders, namelijk m -mv.

Kwaliteitsklasse volgens
bodemkwaliteitskaart
(ontgravingskaart)

AW2000
wonen
industrie

Type vrijkomende grond zand
klei
anders, namelijk

Bijmengingen aanwezig?
nee
ja, namelijk

puin
slakken
sintels
anders, namelijk

Visueel asbest waargenomen? nee
ja

Heeft de grond een afwijkende
kleur, geur of samenstelling?

nee
ja, namelijk

Is de grond afkomstig uit een
wegberm/wegcunet?

nee
ja

zo ja, neem contact op met het bevoegd gezag. Aan hergebruik van
bermengrond worden namelijk specifieke voorwaarden gesteld.
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HISTORISCH ONDERZOEK HERKOMSTLOCATIE (vervolg)
Is/zijn er op de locatie gedempte sloten aanwezig? nee

ja
zo ja, dan locatie aangeven op tekening

Zijn er op de locatie opslagtanks en/of leidingen voor
vloeibare brandstof aanwezig (geweest)?

nee
ja

zo ja, dan locatie aangeven op tekening

Hebben er calamiteiten, morsingen of lekkages van
vloeistoffen plaatsgehad?

nee
ja

zo ja, dan locatie aangeven op tekening

Is de locatie in het verleden opgehoogd? nee
ja, met

zo ja, dan locatie aangeven op tekening

Zijn er opstallen met asbesthoudend materiaal
aanwezig of gesloopt of is er in het verleden
asbesthoudend materiaal aanwezig geweest?

nee
ja

zo ja, dan locatie aangeven op tekening

Is op de locatie bodemonderzoek verricht? nee
ja

zo ja, dan bodemonderzoek bijvoegen

Is op de locatie een verharding aanwezig? nee
ja, namelijk

tegels/klinkers
beton
asfalt
puin/slakken
anders, namelijk

Vinden er op naastgelegen percelen activiteiten
plaats (of hebben plaatsgevonden) die tot
bodemverontreiniging op de herkomstlocatie kunnen
leiden?

nee
ja, namelijk

Is er andere informatie beschikbaar met betrekking
tot mogelijke bodemverontreiniging?

nee
ja, namelijk

Eventuele opmerking(en)

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

Ondertekening milieutechnisch medewerker gemeente/Omgevingsdienst van herkomst

Naam:
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

Datum: Handtekening:

……………………………………………………………………..….………………………………….……………………
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Bijlage 3 Onderzoek Alterra afbraak minerale
olie en PAK's
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Bijlage 4 Stroomschema asbest bij
bodemonderzoek
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Werkwijzer Zwerfasbest
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Bijlage 5 Werkwijzer Zwerfasbest 2015
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Werkwijzer asbest op de bodem Omgevingsdienst IJmond
2015
Aanleiding en doel
Het komt voor dat op de bodem asbest wordt aangetroffen op terreinen die vrij toegankelijk zijn.
Gelet op gezondheidsrisico’s en gevolgen voor het milieu is het noodzakelijk dat aangetroffen
asbest zo spoedig mogelijk wordt opgeruimd.
Op de verwijdering van asbest zijn diverse regelingen van toepassing. Voor een categorie, het
zwerfasbest, is de regelgeving niet helder. Gebleken is dat de regelgeving niet inzichtelijk is, hoe
moet worden omgegaan met aangetroffen zwerfasbest. Asbestverwijderingsbedrijven hebben de
Omgevingsdienst IJmond daarom gevraagd hoe om te moeten gaan met zwerfasbest.
Bij de uitwerking van deze werkwijzer liepen we tegen een aantal moeilijkheden aan. Er is
bijvoorbeeld geen eenduidige definiëring van zwerfasbest, is onduidelijk welke
onderzoeksmethoden moeten worden toegepast en een soepele interpretatie van regelgeving
stuit op weerstand in verband met certificering. Met het volgen van een werkwijzer beogen
asbestverwijderingsbedrijven het risico op een aantekening, schorsing door de certificerende
instelling of intrekking van het certificaat, weg te nemen.
Hierna wordt de aanpak van Omgevingsdienst IJmond geschetst.

Deze werkwijzer bevat twee rode lijnen:
1. De verschijningsvorm van de aangetroffen asbestdeeltjes: gefragmenteerd of

onbeschadigd.
2. De herkomst van de aangetroffen asbestdeeltjes: onbekend of bekend afkomstig van een

incident.

Feitelijk maakt het voor de inhoudelijke opvolging niet uit of het asbest in openbare ruimte,
binnen een inrichting of op particuliere grond is aangetroffen, maar is dat voor de
opdrachtverlening en regelgeving die van toepassing is, wel van belang. Op de opdrachtverlening
wordt hierna niet ingegaan.
De noodzaak van asbestverwijdering in openbare ruimte is groter door de toegankelijkheid en de
bescherming die moet worden geboden aan burgers/derden om blootstelling te beperken.
Indien in deze werkwijzer over “zwerfasbest” wordt gesproken, heeft dit slechts betrekking op
aangetroffen gefragmenteerde asbestdeeltjes waarvan de herkomst onbekend is . De oorzaak
van deze afbakening ligt in de regelgeving. Zie hiervoor de bijlage. De scope van deze werkwijzer
is echter breder. Gezien de twee rode lijnen heeft deze werkwijzer ook betrekking op overig
asbest.
Zwerfasbest

Onder zwerfasbest verstaat Omgevingsdienst IJmond asbesthoudend materiaal dat in geringe
hoeveelheden is aangetroffen, te weten:

 enkele gebroken/beschadigde en verweerde brokjes of voorwerpen;
 op maaiveldniveau – niet in de bodem (lastig te bepalen zonder bodemonderzoek) -

worden aangetroffen;
 zich niet op een terrein van een inrichting bevindt;
 niet is vrijgekomen bij het rechtmatig afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken of

objecten (slopen);
 niet is vrijgekomen bij incidenten waarop het Asbestverwijderingsbesluit 2005 van

toepassing is, zoals een brand bij een bouwwerk of object of illegale sloop van een
bouwwerk of object of vandalisme;
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 niet worden aangetroffen op wegen waarop het Besluit asbestwegen milieubeheer van
toepassing is;

 en de herkomst onbekend is.

Uitgangspunten

Aan deze werkwijzer liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:
 Het aangetroffen (zwerf)asbest wordt zo spoedig mogelijk opgeruimd, zo mogelijk

middels handpicking.
 Doel is waar mogelijk risico’s voor de volksgezondheid en het milieu, waaronder bodem,

weg te nemen of te beperken, en ingeval van een potentiële bodemverontreiniging, een
bodemonderzoek niet kan worden afgewacht.

 Randvoorwaarde is dat de verwijdering veilig zal zijn voor de personen die de
asbesthoudende producten verwijderen en/of hieraan bloot gesteld worden in
overeenstemming met de Arbeidsomstandighedenwet en
Arbeidsomstandighedenregeling.

Hieronder staat per verschijningsvorm uitgewerkt op welke wijze Omgevingsdienst IJmond
omgaat met een melding. Deze werkwijzer is een leidraad. Individuele gevallen worden
beoordeeld, hetgeen betekent dat bij bijzondere omstandigheden en nieuwe inzichten een
andere aanpak kan of moet worden gevolgd in overeenstemming met de desbetreffende wet- en
regelgeving.

 In alle gevallen adviseren wij de desbetreffende wet- en regelgeving die rechtsreeks van
toepassing kan zijn te raadplegen.

Drie verschijningsvormen van asbest en risico-inventarisatie

Omgevingsdienst IJmond onderscheidt in deze werkwijzer drie verschijningsvormen van asbest:

1. Gefragmenteerde deeltjes met onbekende historische herkomst (oude
verontreiniging/zwerfasbest)

2. Gefragmenteerde deeltjes als gevolg van een recent incident (nieuwe verontreiniging)
3. Objecten, vaak illegaal gestort.

1.
 In alle drie gevallen is voor verwijdering een (asbestinventarisatie)onderzoek vereist om

de risicoklasse of ernst en urgentie (bodem) vast te stellen.
 Omgevingsdienst IJmond wijst belanghebbenden (gemeenten, burgers, rechtspersonen

e.d.) op de verplichting deze risico-inventarisatie uit te voeren op grond van de
Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit
(asbestinventarisatie)onderzoek is verplicht voordat het (zwerf)asbest wordt verwijderd.

2.

1. Gefragmenteerde deeltjes met onbekende historische herkomst (oude
verontreiniging/zwerfasbest)

Dit is een geval van (historische) bodem- of puinverontreiniging waarbij sprake is van een
onverharde locatie of afgewerkt met een half verharding.
Eerst dient duidelijk te worden hoe groot de verontreiniging is en wat de mogelijke bron is/was.
Dit kan door historisch onderzoek op basis NEN 5725 en een feitenrelaas. Een SC 540 onderzoek
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kan daarbij ook een hulpmiddel zijn. Dit leidt tot inzicht in de omvang en de
bemonsteringsstrategie.
Op grond van de Productenregeling Asbest dient de concentratie asbest in grond vastgesteld te
worden volgens NEN 5707. Hierbij mag de grond maximaal 20 vol. % steenachtige of andere
materialen bevatten. Indien meer dan 20 vol. % steenachtige of andere materialen in de grond
aanwezig zijn dient NEN 5897 te worden toegepast. (een asbestinventarisatie vooraf cf sc540 is
niet nodig en zou anders tot dubbele kosten leiden)
Provincie Noord Holland stelt in de Werkwijzer Bodemsanering, Aanpak van bodemsanering in
Noord-Holland het volgende:

Hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal op het maaiveld?

Conform de NEN 5707 is een locatie waar asbest(verdacht) materiaal op het maaiveld aanwezig is
ook verdacht voor de aanwezigheid van asbest in de bodem. Er moet dan een asbest-in bodem
onderzoek worden uitgevoerd. Verwijdering van asbest(verdacht) materiaal van het maaiveld
wordt in het kader van bodemonderzoek niet als bodemsanering gezien. Indien er echter asbest-
of asbesthoudend materiaal van het maaiveld wordt verwijderd voordat er bodemonderzoek
wordt uitgevoerd kan het later erg lastig zijn de verontreinigingsbron of locatie weer
te lokaliseren. Daarom moet bij verwijdering van asbest van het maaiveld altijd direct een
bodemonderzoek conform NEN 5707 (bodem)/5798 (puin) worden uitgevoerd.

Zwerfasbest

In de praktijk wordt er regelmatig asbest op het maaiveld aangetroffen in situaties waar dit een
risico vormt voor mens en dier, zoals op openbare wegen en terreinen die vrij toegankelijk zijn.
Een snelle verwijdering van dit zwerfasbest heeft dan prioriteit. In die situatie mag het asbest
voorafgaande aan het onderzoek worden verwijderd, onder begeleiding van een BRL-2018/6001
erkend persoon van een BRL 7000 gecertificeerd bedrijf.
Asbest(verdacht) materiaal mag, in afwijking van de NEN 5707 en wet- en regelgeving, in
voornoemde gevoelige situaties van het maaiveld worden verwijderd vóórdat er bodemonderzoek
is uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:
1 De toezichthouder (omgevingsdiensten) moet direct op de hoogte worden gesteld van de
geplande
werkzaamheden.
2 Maximaal 10 werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden moet een verslag van het
uitgevoerde werk bij de toezichthoudende instantie worden ingediend. Hierin is tenminste
opgenomen een locatietekening (inclusief x/y coördinaten en asbestcontour), volume & gewicht
van het afgevoerd materiaal, de stort- of reinigingslocatie en afvoerbonnen en/of
afvalstroomnummers.
3 Uiterlijk binnen 2 maanden na het uitvoeren van de handpicking moet het bodemonderzoek
conform de NEN 5707/5798 zijn uitgevoerd en bij de toezichthoudende instantie zijn ingediend. In
het bodemonderzoeksrapport moeten de gegevens van het verwijderde materiaal worden
meegenomen (terugrekening asbesthoudenmateriaal op het maaiveld naar gehalte in bovenste
2cm van de bodem). Blijkt uit het bodemonderzoek dat er sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging? Dan moet het onderzoeksrapport ter beoordeling bij ons worden
ingediend.
Werkwijzer Bodemsanering | Aanpak van bodemsanering in Noord-Nederland Provincie Noord-
Holland | 17

Noodzaak voor vervolgonderzoek
Voor het bepalen van de noodzaak van vervolgonderzoek hanteren wij het volgende schema uit
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de Handhaving UitvoeringsMethode (HUM) Wbb. Bij einde Wbb-traject (zie onderstaande blokje
schema) kan het Besluit Bodemkwaliteit nog van toepassing zijn. Meer hierover
staat in hoofdstuk 10.
Voorgaande is alleen van toepassing op zogenaamd zwerfasbest. Zwerfasbest is: gebroken en
verweerde asbesthoudende objecten die bovenop het maaiveld (verhard of onverhard) worden
aangetroffen. Ongebroken en/of onverweerde objecten zijn geen zwerfasbest, het gaat hierbij
dan bijvoorbeeld om complete golfplaten en bloembakken, waarbij er geen enkele twijfel bestaat
dat stukjes asbest(houdend) materiaal niet in de bodem terechtgekomen kunnen zijn. In deze
gevallen mag het asbesthoudende object worden verwijderd zonder dat verder bodemonderzoek
noodzakelijk is (zie verder deel B, Beleidsregel Asbest).

In sommige situaties is er andere regelgeving van toepassing, zoals bij een asbestbrand,
asbestsloop of binnen inrichtingen. In die gevallen verwijzen wij naar de desbetreffende wet- en
regelgeving.

 Omgevingsdienst IJmond sluit bij de aanpak van gefragmenteerde deeltjes met
onbekende historische herkomst (zwerfasbest) aan bij de Werkwijzer Bodemsanering,
Aanpak van bodemsanering in Noord-Holland

2. Gefragmenteerde deeltjes als gevolg van een recent incident
Asbestinventarisatieonderzoek na incidenten heeft vaak een spoedeisend karakter omdat
gevolgschade waar mogelijk teniet moet worden gedaan om verdere verspreiding of
gebruiksbeperkingen te voorkomen.
Artikel 3, derde lid van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 geeft aan dat degene die materialen
of producten doet opruimen die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen, met betrekking
tot de materialen of producten over een asbestinventarisatierapport beschikt indien hij weet of
redelijkerwijs kan weten dat zich in de materialen of producten asbest of een asbesthoudend
product bevindt.
SC 540
In de SC 540 is het volgende opgenomen:
7.14.3 Uitzonderingen
Na een incident, zoals brand of explosie, kan de inventarisatie van het daarbij resterende
bouwwerk of object conform dit certificatieschema worden uitgevoerd. Zie ook SC-540 Bijlage H.
Is er echter bij brand en/of explosie sprake van verspreiding van asbest naar verharde of
onverharde bodem (toplaag), dan valt het in kaart brengen van de verspreiding in de bodem niet
onder het toepassingsgebied van de SC-540. Details daaromtrent zijn beschreven in [lit.10]. Bij de
inventarisatie van een dergelijk terrein wordt informatief gebruik gemaakt van de meetstrategie
en onderzoekmethode zoals omschreven in de norm NEN 5707.
Arbeidsomstandighedenregeling
Aanknopingspunten voor onderzoeksvereisten bij het aantreffen van gefragmenteerde deeltjes
als gevolg van een incident zijn ook te vinden in Bijlage G van Bijlage XIIIa, behorend bij artikel
4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling, Werkveldspecifiek certificatieschema voor het
Procescertificaat Asbestinventarisatie:
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Bijlage G. Hoe te handelen bij incident (brand storm) (i)
Informatief karakter
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Plan van aanpak Asbestbrand
In het Plan van Aanpak asbestbrand is op de bladzijden 32 en 33 het volgende opgenomen:
Bodem en oppervlakken

Verharde oppervlakken (zoals straten, trottoirs, daken en speelplaatsen) en onverharde
oppervlakken (heide, grasland e.d.) waarop zich na een asbestbrand asbesthoudende resten
bevinden, moeten gesaneerd worden, met name om bodemvervuiling en/of mogelijke
verpulvering en verspreiding naar binnenluchtsituaties te voorkomen. Het Besluit asbestwegen
WMS en de Wet bodembescherming zijn in principe niet van toepassing voor asbesthoudende
resten die zich als gevolg van een asbestcalamiteit hebben verspreid op die weg of bodem. De
asbestresten op de bodem of de weg behoren niet tot die bodem of weg. Niet opgeruimde
asbestresten kunnen naderhand wel de (weg)berm en/of de bodem belasten en mogelijk kan deze
verontreiniging toch onder het Besluit asbestwegen WMS of de algemene zorgplicht bepaling van
de Wet bodembescherming vallen.
De Wet bodembescherming (Wbb) biedt het wettelijk kader voor de aanpak van verontreiniging
van de (water)bodem. In de Circulaire streef en interventiewaarden bodemsanering’ (Stcrt. 2000,
38) zijn voor de bepaling van de ernst van een geval van (water)bodemverontreiniging
interventiewaarden opgenomen. Voor asbest waren daarin geen streefwaarde en
interventiewaarde opgenomen. Bij brief van 17 december 2002 is het interim-beleid voor asbest in
(water)bodem, grond, baggerspecie en puin(granulaat) opgesteld. Met deze brief is per 1 januari
2003 een interventiewaarde bodemsanering voor asbest van 100 mg/kg ds gewogen
(concentratie serpentijnasbest vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest)
vastgesteld. Tevens is door middel van deze brief een restconcentratienorm voor asbesthoudende
bulkmaterialen van 100 mg/kg ds gewogen vastgesteld. Op basis van de beleidsbrief van 3 maart
2004 mag het lokale bevoegde gezag locatiespecifiek strengere saneringseisen hanteren als dat
vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk wordt geacht. In ieder geval moet minimaal gesaneerd
worden tot de interventiewaarde.
Leidraad voor de beoordeling van een schoonmaakoperatie uitgevoerd door een gecertificeerde
asbestverwijderaar is in beginsel visuele waarneming door een gespecialiseerd onderzoeksbureau
conform NEN 2990. Uitgangspunt daarbij is dat indien op zowel verharde als niet-verharde
oppervlakken na verwijdering geen zichtbaar asbest meer aanwezig is, dat dan naderhand ook
geen bodemverontreiniging zal optreden en dat ook de luchtnormen niet zullen worden
overschreden.
Uit onderzoek van TNO en RIVM is gebleken dat na zorgvuldig handmatig opruimen van zichtbaar
asbest na een brand nog steeds resten asbesthoudend materiaal kan worden aangetroffen. Het
betreft asbestcementflinters kleiner dan circa 8 millimeter, die niet goed met het blote oog
zichtbaar zijn. In vrijwel alle gevallen zal deze restconcentratie zich echter ver beneden de
geldende interventiewaarde van 100 mg/kg gewogen (concentratie serpentijnasbest
vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest) bevinden. Het gesedimenteerde
asbest zal niet uit zichzelf snel migreren naar dieper gelegen bodemlagen. Op langere termijn zal
het asbest zich wel degelijk door het bodemsysteem bewegen onder invloed van de eigen
dynamiek van het bodemsysteem, dan wel als gevolg van bewerkingen door de mens.

 Indien ten gevolge van een incident gefragmenteerde deeltjes op de bodem worden
aangetroffen accepteert Omgevingsdienst IJmond een asbestinventarisatieonderzoek
conform SC540, mits de bodem niet geroerd is of al te zeer bedekt met vegetatie.

 Verspreiding in de bodem valt niet onder de SC 540.
 Indien de bodem geroerd is of al te zeer bedekt is met vegetatie is er conform NEN 5707

sprake van een verdachte locatie. Conform NEN 5707 wordt dan een bodemonderzoek
geëist.
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 Uit het schema van Bijlage G van Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 van de
Arbeidsomstandighedenregeling, volgt dat indien conform SC 540 een
asbestinventarisatieonderzoek heeft plaatsgevonden, conform SC 530 kan worden
gehandeld en als er conform NEN 5707 bodemonderzoek is uitgevoerd volgens SIKB 7000
moet worden gesaneerd.

3. Objecten, vaak illegaal gestort.
Ook bij de verwijdering van ongebroken en/of onverweerde (gedumpte) objecten* , zoals platen,
bloembakken e.d. is men echter gebaat bij een snelle verwijdering, maar moet voor verwijdering
middels asbestinventarisatieonderzoek eerst de risicoklasse te worden vastgesteld. Dit is ook wat
Omgevingsdienst IJmond in voorkomende gevallen adviseert (zie boven).
Gedumpte afvalstromen zoals hopen puin en/of grond die asbesthoudend zijn, mits beperkte
hoeveelheid (enkele kuubs), mogen direct worden verwijderd indien er sprake is van een
risicovolle situatie. Zaak is dan om indicatief vast te stellen wat de risico’s zijn (dmv NEN5707 en
overige wet en regelgeving) en de dumpingen in gesloten containers tijdelijk op te slaan op een
daartoe bestemde opslaglocatie tot bekend is wat de definitieve bestemming is. Dit dient te
worden gemeld aan de Rud of Omgevingsdienst tevens dienen de werkzaamheden te worden
uitgevoerd door een BRL6000 en BRL7000 gecertificeerd bedrijf.
De colleges van burgemeester en wethouders zijn niet bevoegd de Arbeidsomstandighedenwet
en het Arbeidsomstandighedenbesluit te handhaven. Ook het dagelijks bestuur en de directeur
van Omgevingsdienst IJmond zijn niet bevoegd. Bevoegd gezag is de Minister SZW/Inspectie SZW.
Ook bij het aantreffen van ongebroken en/of onverweerde (gedumpte) objecten is voor
verwijdering een asbestinventarisatieonderzoek vereist om de risicoklasse vast te stellen.
Het komt voor dat saneerders niet willen verwijderen zonder voorafgaand inventarisatierapport
omdat zij daarmee een afwijking geregistreerd kunnen krijgen bij inspectie door hun
certificerende instelling. Omgevingsdienst IJmond laat deze verantwoordelijkheid bij de
verwijderaar en de opdrachtgever en Inspectie SZW.
Het is mogelijk dat bij de ongebroken en/of onverweerde (gedumpte) objecten in voorkomende
gevallen ook gefragmenteerde deeltjes met onbekende historische herkomst (zwerfasbest) of
gefragmenteerde deeltjes die zijn vrijgekomen ten gevolge van een incident worden
aangetroffen. Indien zich dit voordoet, wordt de in hoofdstuk 1 of 2 beschreven aanpak gevolgd.
3.

 Omgevingsdienst IJmond wijst belanghebbenden (gemeenten, burgers, rechtspersonen
e.d.) op de verplichting een risico-inventarisatie uit te voeren op grond van de
Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit
asbestinventarisatieonderzoek is verplicht voordat het (zwerf)asbest wordt verwijderd.

 Indien er geen enkele twijfel bestaat dat stukjes asbest(houdend materiaal niet in de
bodem terechtgekomen kan zijn, mag het asbesthoudende object worden verwijderd
zonder dat verder bodemonderzoek noodzakelijk is.

 Bij het aantreffen van gefragmenteerde deeltjes met onbekende herkomst (zwerfasbest)
of vrijgekomen ten gevolge van een incident bij ongebroken en/of onverweerde
(gedumpte) objecten, wordt de in hoofdstuk 1 of 2 beschreven aanpak gevolgd.
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De Inspectie SZW heeft op bovenstaande aanpak onderstaande reactie gegeven. Zij stelt merkt
op:

Inspectie SZW onderschrijft ook dat er altijd eerst geïnventariseerd moet worden voor
verwijdering, maar stelt ook het volgende:
“Op grond van artikel 4.54a Arbeidsomstandighedenbesluit dient al het te verwijderen asbest (dus
feitelijk ook zwerfasbest) te worden geïnventariseerd. Bij zwerfasbest zal de Inspectie SZW in
uitzonderlijke gevallen niet handhavend optreden als dit asbest onder risicoklasse 2 wordt
verwijderd en er niet is geïnventariseerd.
De Inspectie SZW gaat de uitzonderingen niet specifiek benoemen. De volgende vragen spelen een
rol bij de totstandkoming van de uitzonderingen.

1. Is er sprake van verspreiding naar de omgeving (is er geen sprake van een duidelijk
besmet oppervlak omdat het asbest meer dan incidenteel gebroken is).

2. Is er een duidelijk herkenbare bron.
3. Gaat het om een kleine hoeveelheid hechtgebonden asbest.
4. Dient snel opruimen het doel verdere verspreiding te voorkomen.

Als de eerste vraag met nee en de volgende vragen met ja worden beantwoord en er wordt onder
risico klasse 2 condities gesaneerd, dan gaat Inspectie SZW niet handhavend optreden als er geen
inventarisatierapport is opgesteld.
Dit is geen algemene toestemming of ontheffing.”

*
Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 bevat slechts regels voor het verwijderen van asbest uit
bouwwerken of objecten en het opruimen na incidenten. Onder een object verstaat het
Asbestverwijderingsbesluit : constructie, installatie, apparaat of transportmiddel, niet zijnde een
bouwwerk. Deze objecten verstaat Omgevingsdienst IJmond niet onder deze derde
verschijningsvorm.
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Samengevat:
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Bijlage 6

Stroomschema's
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Bijlage 6



Schema 1: Afweging toetsingskader
Voor meer informatie zie de verwijzingen naar het Besluit/de Regeling bodemkwaliteit (Bbk/Rbk) of de nota bodembeheer (nota)

wordt de grond/baggerspecie 

Functioneel en nuttig toegepast?
(art. 5 Bbk en bijl 1 §1.3 nota)

NEE

is de grond die wordt 

toegepast afkomstig uit het 

beheergebied (9 gemeenten)?
(§1.4 nota)

JA

wordt de grond/baggerspecie

tijdelijk uitgenomen en 

weer teruggeplaatst?
(art. 36 Bbk en §3.2 nota)

JA

NEE

NEE

JA

is sprake van grond?
(art. 1+34 Bbk)

JA

NEE
is sprake van baggerspecie?

(art. 1+34 Bbk)

NEE

zie schema 4

voor vervolg

JA

JA

is sprake van een bouwstof?
(art. 1+26 Bbk)

JA

NEE

toepassen niet toegestaan

volgens Besluit bodemkwaliteit

JA

dit valt buiten het kader van 

de nota bodembeheer

gaat het om het

toepassen van grond?

JA

conclusie

het gaat om het toepassen van baggerspecie

NEE

NEE

Wordt baggerspecie toegepast in 

bermen of kades in beheer bij HHNK?

(§ 2.3.2 + 2.3.3 en bijlage VII en VIII nota)

Gebiedsspecifiek beleid

(schema 3)

Generiek beleid

(schema 2)



Schema 2: Toepassen conform generieke kader
Voor meer informatie zie de verwijzingen naar het Besluit/de Regeling bodemkwaliteit (Bbk/Rbk) of de nota bodembeheer (nota)

is sprake van de

kwaliteitsklasse AW 2000?

JA

voldoet de kwaliteit van de toe te passen

grond/baggerspecie aan de kwaliteitsklasse

van de generieke toepassingskaart (of beter)?
(art. 59 lid 2 Bbk en bijl II nota) 

JA

NEE

overschrijden de gehalten de

interventiewaarden landbodem?

JA

toon de kwaliteit

van de toe te passen

grond/baggerspecie aan
(art. 38+41+57 Bbk en H4 nota)

toepassen niet toegestaan

volgens Besluit bodemkwaliteit 
(art. 59 lid 3 Bbk) 

wordt minder dan 50 m3

grond/baggerspecie toegepast?

JA

NEE

is sprake van grond?
(art. 1+34 Bbk)

JA

conclusie

toepassen grond/baggerspecie is

toegestaan, melding is niet nodig
(art. 42 lid 8c+11a Bbk)

melding verrichten
(art. 42 bbk)

Meldpunt bodemkwaliteit 

ga terug naar schema 1

voor vervolg

conclusie

toepassen grond/baggerspecie 

is toegestaan
(art. 42 lid 9 Bbk)

NEE

conclusie

het betreft baggerspecie, in geval van 

klasse A of B, dient deze klasse 

omgerekend te worden naar de

klasse 'wonen' of de klasse 'industrie'

JA

conclusie

de kwaliteit van de grond/baggerspecie

betreft klasse 'wonen' of 'industrie'

conclusie:

uit schema 1 blijkt dat de

grond/baggerspecie conform het

generieke kader wordt toegepast

NEE

NEE

https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx


Schema 3: Gebiedsspecifieke kader 
Voor meer informatie zie de verwijzingen naar het Besluit/de Regeling bodemkwaliteit (Bbk/Rbk) of de nota bodembeheernota (nota)

NEE

uitvoeren toets 

herkomst
(§4.6.1 en bijl 2 nota)

conclusie:

de herkomstlocatie, en daarmee 

de toe te passen partij grond, 

is onverdacht

→ de ontgravingskaart kan wel

als bewijsmiddel worden gebruikt

voor de toe te passen grond

is de grond afkomstig uit 

gezoneerd gebied?
§ 4.6 nota en bijl I; GS-toepassingskaart)

JA

NEE
conclusie

de grond is afkomstig uit uitgesloten

gebied, is 'verdacht‘ of sterk heterogeen

→ de ontgravingskaart kan niet

als bewijsmiddel worden gebruikt 

voor de toe te passen grond

is sprake van een lokaal onderzoek, een

verdacht perceel, bijzondere omstandigheden

of een onverwachte situatie?
(§4.5 en 4.5 nota)

NEE

JA

ga terug naar schema 1

voor vervolg

de kwaliteit van de

toe te passen partij 

grond bepalen
(H4 nota)

is de kwaliteitsklasse van de

toe te passen grond AW2000?

conclusie

toepassen grond is toegestaan,

melding verrichten
(art. 42 + par. 4.4.3 Nota van Toelichting Bbk

meldpunt)

wordt minder dan 50 m3

grond toegepast?

conclusie

toepassen grond is toegestaan, 

melding is niet nodig
(art. 42 lid 8c + 11a Bbk)

NEE

JA

JA

conclusie:

uit schema 1 blijkt dat de toe 

te passen grond afkomstig

is uit het beheergebied

JA

NEE

conclusie:

het toepassen van de grond volgens

het gebiedsspecifieke kader is toegestaan,

melding verrichten
(art. 42 + par. 4.4.3 Nota van Toelichting Bbk)

heeft de toepassingslocatie

een kwaliteitsklasse ‘industrie’ in de

bovengrond?
(§2.3.1 nota)

JA

kan de grond worden toegepast 

in openbaar gebied en langs wegen

of groenstroken?
(§2.3.1 nota)

JA

conclusie:

de kwaliteitsklasse van de toe te passen

grond betreft 'wonen' of 'industrie'

is de kwaliteitsklasse van de toe te passen

grond vergelijkbaar met of beter dan de

vereiste klasse zoals aangegeven op de

gebiedsspecifieke toepassingskaart?
(nota bijlage I)

conclusie:

het toepassen van de grond volgens het

gebiedsspecifieke kader is

niet toegestaan

JA

NEE

NEE

NEE

is sprake van een toepassing in  

de gearceerde delen op de 

GS-toepassingskaart?
(bijlage I nota)

NEE

JA

conclusie:

het toepassen van de grond volgens

het gebiedsspecifieke kader is onder

voorwaarden toegestaan,

schriftelijke instemming nodig 
(art. 42 en  §2.3.1. nota)

https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx


Schema 4: Tijdelijke uitname grond en baggerspecie
Voor meer informatie zie de verwijzingen naar het Besluit/de Regeling bodemkwaliteit (Bbk/Rbk)of de nota bodembeheer (nota) 

NEE

JA

JAwordt de grond/baggerspecie 

tussen het moment van uitnemen 

en terugplaatsen bewerkt?
(art. 27 lid 2 of art. 36 lid 3 Bbk)

wordt de grond/baggerspecie 

op of nabij dezelfde 

plaats teruggeplaatst?
(art. 27 lid 2 of art. 36 lid 3 Bbk)

JA

wordt de grond/baggerspecie 

onder dezelfde condities 

teruggeplaatst?
(art. 27 lid 2 of art. 36 lid 3 Bbk)

NEE

JA

conclusie

er is sprake van tijdelijke uitname,

terugplaatsen van de grond/

baggerspecie is toegestaan, 

een melding is niet nodig

wordt de zorgplicht

in acht genomen?
(art. 7 en art. 27 lid 2 of 36 lid 3 Bbk)

NEE terugplaatsen niet toegestaan

volgens Besluit bodemkwaliteit

JA

conclusie

er is geen sprake van

tijdelijke uitname

ga terug naar schema 1 

voor vervolg

wordt de uitgenomen grond/baggerspecie 

tijdelijk binnen de werkgrenzen opgeslagen? 

tijdelijke opslag is toegestaan voor

de duur van de werkzaamheden
(par. 4.3.4 Nota van Toelichting Bbk)

JA

conclusie:

uit schema 1 blijkt dat de toe

te passen grond/baggerspecie

tijdelijk wordt uitgenomen

en teruggeplaatst

NEE

betreft het tijdelijke uitname

t.b.v. werkzaamheden aan

kabels en leidingen (incl. riolering)?
(§3.2 nota)

wordt voldaan aan de criteria 

van paragraaf 3.2 van de nota?

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

JA
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waterwerken. Maar we zijn ook betrokken

bij thema’s zoals milieu, veiligheid,

assetmanagement en energie. Onder de

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een

allround en onafhankelijk partner voor

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group

zetten we deze expertise ook mondiaal in.

Door hoogwaardige kennis te combineren

met een pragmatische aanpak maken we

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.

Op deze manier anticiperen we op de vragen

van vandaag en de oplossingen van de

toekomst. Al meer dan 60 jaar.


