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Verzoek 

De aanvrager verzoekt om een beoordeling van het door hen opgestelde conceptbesluit. Het 

conceptbesluit heeft betrekking op de gelijkwaardigheid van de volgende voorziening: 

- het gebruik van een minerale afdichtingslaag als bodembeschermende voorziening voor 

opslag van baggerspecie 

 

Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling 

art. 3.43 lid 7 van de Activiteitenregeling 

 

Conceptbesluit 

De aanvrager heeft in haar conceptbesluit aangegeven dat de hierboven omschreven voorziening 

te beschouwen is als een voorziening die ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van 

het milieu bereikt als de voorgeschreven voorziening in het Activiteitenbesluit.  

 

Advies 

De Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit is het niet eens met de conclusie in het 

conceptbesluit. 

Naar het oordeel van de deskundigen wordt met de huidige aanwezige bodem niet voldaan aan het 

realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico.  

De voorgestelde voorziening biedt zoals nu omschreven geen gelijkwaardig niveau van 

bescherming van het milieu als bereikt wordt met een foliebassin. 

 

Motivering advies  

In artikel 3.43 lid 7 van de Activiteitenregeling wordt aangegeven dat verpompbare baggerspecie, 

bedoeld en geschikt voor toepassing overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit, die ter plaatse 

van de opslag niet voldoet aan de artikelen 52, 59 of 60 van het Besluit bodemkwaliteit, wordt 

opgeslagen in een foliebassin. 

 

De betreffende inrichting heeft een rapport bij het verzoek gevoegd, waarin beargumenteerd wordt 

waarom in de huidige situatie een gelijkwaardige bescherming van het milieu wordt gewaarborgd.  

In het rapport is onderzocht of de huidige aanwezige bodemlaag voldoet aan de omschreven 

minerale bodembeschermingslaag uit het rapport ‘Bodembescherming bij baggerdepots; 

Verwaarloosbaar bodemrisico met behulp van minerale bodembeschermingslagen’ van Grontmij 

d.d. 16 maart 2015. De conclusie met betrekking tot een gelijkwaardig niveau van bescherming 

van het milieu is gebaseerd op het Grontmij rapport. 

Het Grontmij rapport wordt echter als onvoldoende onderbouwing gezien voor het gebruik van een 

minerale bodembeschermingslaag.  

 

Als kern van de onderbouwing verwijzen wij naar artikel 13 van de Wet bodembescherming.: 

“Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en 

die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden 

verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem 

kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien 

die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe 

gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of 

aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen”. 

Artikel 13 kan volgens de deskundigen zo geïnterpreteerd worden dat het gebruiken van de huidige 

bodem als minerale afdichtingslaag of het aanbrengen van een minerale laag bestaande uit grond 

niet is toegestaan, tenzij de huidige bodem of een aangebrachte minerale laag geen water door kan 

laten (bijv. zeer kleiige grond of bentoniet) waardoor potentiële verontreinigingen niet in deze 

bodem of nieuw aan te brengen bodem terecht kunnen komen. De lokale bodemopbouw bestaat 

overwegend uit een laag (kleiig) veen tot ca. 1,7m – actuele maaiveld dat niet waterafsluitend is 

en daarmee dus niet geschikt om als een minerale afdichtingslaag te voldoen die gelijkwaardig is 

aan een folie. 


