ODZOB INTENSIVEERT TOEZICHT BESLUIT BODEMKWALITEIT
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) regelt een juist
gebruik en een juiste bescherming van de bodem.
Sinds de inwerkingtreding van het besluit in 2008
is het verplicht om het gebruik van grond,
baggerspecie (slib) en bepaalde bouwstoffen
te melden via het Meldpunt bodemkwaliteit:
In het kader van het Besluit bodemkwaliteit moeten
o.a. de volgende zaken gemeld te worden:
• Het toepassen van grond en baggerspecie/
IBC-bouwstoffen op of in de bodem;
• Het tijdelijk opslaan van grond en baggerspecie;
• Het toepassen van IBC-bouwstoffen en/of
hertoepassing van bouwstoffen door dezelfde
eigenaar.
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdt
namens de diverse gemeenten in de regio
Zuidoost-Brabant toezicht op het naleven van het
Besluit bodemkwaliteit. De komende tijd gaan
we het toezicht intensiveren. De geconstateerde overtredingen worden beoordeeld volgens de
Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). Dit betekent
dat er bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk kan
worden opgetreden tegen de overtredingen.
Hoe werkt het?
Minimaal 5 werkdagen voor het toepassen en/of
tijdelijk opslaan van grond, baggerspecie (slib)
en bepaalde bouwstoffen moet een melding
worden gedaan via het Meldpunt bodemkwaliteit.
Graag ontvangen wij per melding de volgende
aanvullende informatie:
• Milieuhygiënische verklaring partij
(zowel toepassen als opslaan);
• Milieuhygiënische verklaring ontvangende bodem
(bij generiek toetsingskader);

• Tekeningen van de toepassingslocatie;
• Het doel van de toepassing.
De meldingen beoordelen wij op basis van het
landelijke beleid (generiek) of het lokale beleid
(gebiedsspecifiek). De bodemkwaliteits- en
functieklassekaarten kunt u vinden op de websites
van de gemeenten. Na het indienen van de melding
heeft het bevoegd gezag (de gemeente in de meeste
gevallen) 5 werkdagen om de melding te beoordelen.
De melder kan vervolgens de grond gaan toepassen.
Is de melding niet binnen 5 werkdagen na de melding
beoordeeld, dan blijft de melder verantwoordelijk
voor de toegepaste grond.
Naast het controleren van de meldingen,
zullen we vaker op locatie controleren of de
toepassing conform de melding wordt uitgevoerd.
Tijdens het vrije veldtoezicht controleren wij ook
op niet gemelde/illegale toepassingen of
ontgrondingen. In het kader van het ketentoezicht
grondstromen gaan we ook periodieke controles
uitvoeren bij o.a. grondbanken, gemeenten,
aannemers en loonwerkers.
Meer informatie:
www.odzob.nl/overheden/toezicht-handhaving/bodem
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