
Algemeen (Grondverzet op basis van de

Vrijstellingsregeling)

In de Vrijstellingsregeling Grondverzet

worden voor het hergebruik van licht

verontreinigde grond als bodem twee

voorwaarden gesteld. 

Hergebruik als bodem is toegestaan als:

- er van de ontvangende bodem een 

bodemkwaliteitskaart is en

- de grond en de bodem van vergelijkbare 

kwaliteit zijn.

Vooralsnog is in de Interim-Richtlijn bodem-

kwaliteitskaarten aangegeven hoe een kaart

moet worden opgesteld en wanneer grond

als bodem mag worden hergebruikt. Er wordt

aangegeven wat vergelijkbare kwaliteit is. In

principe hoeft er op de grond geen

partijkeuring te worden uitgevoerd, tenzij

het risico voor het overschrijden van de

interventiewaarde te groot is. Bij het

opstellen van de Interim-Richtlijn was er

echter onvoldoende zicht op de vraag of met

de daar gestelde regels de risico's op het

overschrijden van de interventiewaarde

voldoende zijn ingeperkt. En ook de toetsing

op vergelijkbare kwaliteit was zonder

kwantitatief inzicht in de gevolgen ingevuld.

Voor het maken van een definitieve richtlijn

was het daarom wenselijk om meer infor-

matie te hebben over de grote van de kans

op overschrijding van de interventiewaarde

en de gevolgen van de wijze waarop de

vergelijkbare kwaliteit moet worden

vastgesteld. 
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Kernpunten van het rekenwerk

In de voorgaande nieuwsbrief (mei 2000) is

reeds aangegeven dat het rekenwerk zich

met name heeft geconcentreerd op twee

vragen. Deze twee vragen zijn:

1 Is er in een bodemkwaliteitszone sprake 

van een zodanig risico op het 

overschrijden van de interventiewaarde, 

dat bij grondverzet vanuit die zone per 

definitie partijkeuringen moeten worden 

uitgevoerd?

2 Wanneer is er sprake van vergelijkbare 

kwaliteit?

Deze twee vragen worden hierna in het kort

behandeld, maar eerst wordt nog ingegaan

op de gegevensbestanden die voor het

rekenwerk zijn gebruikt. Doelstelling van

het rekenwerk was namelijk om op basis van

reële bodemkwaliteitskaarten antwoorden

op de gestelde vragen te geven.

Gebruikte bodemkwaliteitskaarten

Ten behoeve van het rekenwerk zijn

gegevensbestanden van bodemkwaliteits-

kaarten opgevraagd. Hierbij zijn een aantal

criteria gehanteerd:

- landelijk en stedelijk gebied

- geografisch verspreid over Nederland

- gemaakt door verschillende adviesbureaus

- ‘complete’ gegevensbestanden: meerdere 

bodemkwaliteitszones, veel waar-

nemingen, verschillende stoffen.

Op basis van de uitgevoerde inventarisatie

leverde dit een lijst van 20 voor het reken-

werk potentieel geschikte bodemkwaliteits-

kaarten op. Vervolgens is besloten om op

basis van een aantal aanvullende kenmerken

te komen tot een nadere selectie van de

daadwerkelijk te gebruiken kaarten. 

Daarbij ging het om:

- het type gebied (landelijk, stedelijk, 

lijnvorming en grootschalig diffuus)

- de mate van heterogeniteit binnen de 

bodemkwaliteitszones (beperkt, matig 

of sterk)

- het belastingsniveau (licht, matig of sterk).

Combinatie van deze kenmerken leverde drie

'klassen' op. Per klasse zijn twee

representatief geachte bodemkwaliteits-

kaarten geselecteerd. Gebruik is gemaakt

van de kaarten van Haarlem, Leidsche Rijn,

Flevoland, Nijmegen en een deel van de

kaarten van de Maaswerken en de HSL.

Het doel van het rekenwerk is nadrukkelijk

niet geweest om de betreffende kaarten te

valideren of te vergelijken. De kaarten

worden gezien als een representatieve

'doorsnede' van de kaarten zoals die in

Nederland reeds bestaan of beschikbaar

komen.

De kans dat een partij grond uit een zone

de interventiewaarde overschrijdt

Om verschillende redenen is - ongemerkt -

hergebruik van ernstig verontreinigde grond

niet wenselijk en toegestaan. Toch valt dit

ongewenste hergebruik niet volledig uit te

sluiten: dan zou immers elke partij grond die

wordt hergebruikt moeten worden getoetst

door middel van een partijkeuring. En zelfs

dan is het mogelijk dat binnen een

dergelijke partij een hoeveelheid grond van

25 m3 aanwezig is die de interventiewaarde

overschrijdt. Een zone, maar ook een partij

grond is immers vaak heterogeen: hoe

heterogener de grond of zone, hoe groter de

kans dat de interventiewaarde wordt

overschreden. 

Daarom was het wenselijk om zicht te

krijgen op het risico dat een partij grond uit

een bodemkwaliteitszone de interventie-

In het afgelopen halfjaar is hard gewerkt aan het doorrekenen van een

aantal aspecten die bepalend zijn voor zowel de risico's van, als de

mogelijkheden voor, het hergebruik van licht verontreinigde grond. 

De resultaten van dat rekenwerk zijn tijdens een landelijke sessie op 

18 oktober 2000 in Utrecht gepresenteerd en bediscussieerd.

In deze derde nieuwsbrief - die lang op zich heeft laten wachten door de

complexiteit van het rekenwerk - worden de belangrijkste punten van het

rekenwerk (nogmaals) gepresenteerd. Daarmee is het een wat langere

Nieuwsbrief dan de vorige keren. In aanvulling op de resultaten van het

rekenwerk zal nog kort worden ingegaan op de huidige stand van zaken.

De resultaten van het rekenwerk



waarde overschrijdt. Wordt deze kans te

groot, dan moet door het verplicht uitvoeren

van partijkeuringen worden voorkomen dat

hergebruik van ernstig verontreinigde grond

plaatsvindt. Om hier in de praktijk invulling

aan te kunnen geven is het wenselijk een

simpel criterium vast te stellen.

Overschrijding van het criterium in een

bodemkwaliteitszone betekent dan dat alle

grond die uit die zone zal worden

hergebruikt eerst een partijkeuring moet

ondergaan. 

Omdat gebruik is gemaakt van

bodemkwaliteitskaarten waarin per zone

veelal enkele honderden waarnemingen

beschikbaar zijn, kon dit risico aan die

kaarten worden ontleend. Het gaat niet om

het exacte risico voor de betreffende

bodemkwaliteitszones, maar om inzicht in

de bandbreedte waarin dit risico zich in

Nederland bevindt.

Via de verdeling van de gehalten van de

aangetroffen stoffen in de onderzochte

kaarten kon een  eenduidig en praktisch

hanteerbaar criterium worden gevonden.

Dat criterium geeft inzicht in het risico dat

in een partij grond, afkomstig uit een

bodemkwaliteitszone, de interventiewaarde

wordt overschreden. Het te hanteren

criterium is de berekende percentielwaarden

(Px) van de verdeling. Om zicht te krijgen op

de vraag welke percentielwaarde hiervoor

moet worden gekozen zijn de volgende

percentielwaarden onderzocht: P50, P60,

P70, P80, P90 en P95. Al deze

percentielwaarden van de verdeling van

waarnemingen in de bodemkwaliteitszones

zijn vergeleken ten opzichte van de

tussenwaarde. Het criterium is daarbij een

indicatie voor de werkelijke kans dat de

interventiewaarde wordt overschreden,

zoals ook weergegeven in figuur 1. Dit

omdat vergelijkingen op het niveau van de

interventiewaarde zelf sterk worden

beïnvloed door de wijze waarop met

uitschietende waarden wordt omgegaan.

Het daadwerkelijke risico van het

overschrijden van de interventiewaarde is

voor de onderzochte bodemkwaliteits-

kaarten weergegeven in figuur 2. Hierin is

zowel de bandbreedte van die kansen

weergegeven als de gemiddelde kans.

Omdat de kans op het overschrijden van de

interventiewaarde één op één wordt

gekoppeld aan de noodzaak tot het

uitvoeren van partijkeuringen, kan dus ook

het percentage zones waarin partijkeuringen

verplicht zijn worden weergegeven; zie

figuur 3.

De te maken afweging

Het is niet aan het projectteam om een

keuze te maken. De begeleidingscommissie

dient hierover een advies te geven en de

beleidsmatige keuze wordt vervolgens in de

Stuurgroep Bodem (STUBO) gemaakt. Bij het

maken van een keuze moet dus een

afweging worden gemaakt tussen enerzijds

het inperken van het risico dat de

interventiewaarde wordt overschreden en

anderzijds de mogelijkheid om grond te

kunnen hergebruiken binnen de

werkingssfeer van de Vrijstellingsregeling.

Dit is niet per definitie een één op één

afweging: verschillende 'partijen' kunnen

vanuit hun eigen belang een verschillend

gewicht toekennen aan

hergebruikmogelijkheden en

risicobeperking. 

Toetsen van vergelijkbare kwaliteit

Bij het hergebruik van grond als bodem

moet ook worden getoetst of de grond en

bodem van vergelijkbare kwaliteit zijn. Dit is

immers een randvoorwaarde van de

Vrijstellingsregeling. Hoe deze

vergelijkbaarheid moet worden getoetst en

onder welke omstandigheden er dan sprake

is van vergelijkbaarheid, moest in het

rekenwerk worden onderzocht. Ook nu weer

door verschillende mogelijkheden naast
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Figuur 3
Percentage van de zones waarvoor in verband met het
risico dat de interventiewaarde wordt overschreden altijd
partijkeuringen moeten worden uitgevoerd als functie
van het te kiezen criterium Px > T

Figuur 1 
Twee verdelingen van gehalten met een verschillende
kans op het overschrijden van de interventiewaarde

Figuur 2
Kans op het overschrijden van de interventiewaarde
als functie van het criterium Px > T op basis van de
zes onderzochte bodemkwaliteitskaarten

- Partijkeuring noodzakelijk.
- Op zoneniveau geen sprake van 

vergelijkbare kwaliteit, maar het 
bepaalde partijgemiddelde kan mogelijk 
nog wel aan de toets op vergelijkbare 
kwaliteit voldoen.

- Partijkeuring noodzakelijk.
- Gemiddelde kwaliteit van de partij is bekend.
- Vrij grondverzet mogelijk (zolang het gaat 

om licht verontreinigde grond).

Risico dat de    interventiewaarde wordt overschreden (vraag 1)    
Acceptabel klein Te groot

JaIs er op zoneniveau 
sprake van vergelijk-
bare kwaliteit? 
(vraag 2)

Nee
 

- Weliswaar acceptabel klein risico op overschrijden 
van interventiewaarde, maar op zoneniveau geen 
sprake van vergelijkbare kwaliteit.

- Partijkeuring noodzakelijk om vast te stellen of de 
betreffende partij niet alsnog van vergelijkbare 
kwaliteit blijkt te zijn.

- Geen partijkeuring nodig.
- Kwaliteit van de zone geldt als schatting

voor de kwaliteit van de partij.
- Vrij grondverzet mogelijk.

Schema 1 Mogelijke combinaties van vraag 1 en 2 en de hieruit voortvloeiende consequenties voor het grondverzet. 
Door het hanterenvan verschillende kleuren (hier blauwtinten) zijn in het onderzoek de consequenties van de wijze van vergelijken
inzichtelijk gemaakt.



elkaar te zetten zonder daarin zelf keuzes te

maken.

Rond de invulling van deze toetsing moeten

uiteindelijk een flink aantal keuzes worden

gemaakt. Keuzes die in onderlinge

samenhang bepalend zijn voor de

resulterende mogelijkheden voor vrij

grondverzet. Het gaat dan om:

- De stoffen die moeten worden getoetst;

- Binnen welk concentratiebereik de 

toetsing moet worden uitgevoerd;

- De wijze waarop de toetsing moet worden

uitgevoerd;

- Of er bij de toetsing nog een 

'vergelijkbaarheidsfactor' moet worden 

gebruikt en zo ja, welke waarde deze dan 

moet hebben. 

De te toetsen stoffen

Er zijn verschillende opties denkbaar voor

het definiëren van de stoffen waarvoor de

vergelijkbare kwaliteit moet worden

onderzocht. In de Interim-Richtlijn hoeft dit

alleen te gebeuren voor de 'kritische stoffen'.

Deze optie is dus ook nu doorgerekend. Als

alternatief hiervoor - en mogelijk meer in

lijn met de bedoeling van de

Vrijstellingsregeling - is onderzocht wat de

consequenties zijn indien alle stoffen

waarvoor de streefwaarde wordt

overschreden worden getoetst ('licht

verontreinigende stoffen').

De wijze van toetsing

Bij de wijze van toetsing is gebruik gemaakt

van een toetsing die gebruik maakt van het

gemiddelde van de bodemkwaliteitszone of

de partij. Deze toetsing is analoog aan de

wijze van toetsen zoals die is opgenomen in

de Interim-Richtlijn. Als alternatief is een

toetsing uitgevoerd waarbij alle individuele

waarnemingen in de bodemkwaliteitszone

worden vergeleken bij de beoordeling

(bekend als de 'dambordmethode').

Principieel verschil tussen de beide

methoden is dat bij de dambordmethode de

vergelijkbaarheid op 'perceelsschaal' wordt

uitgevoerd, terwijl de toetsing op basis van

het gemiddelde zich richt op de schaal van

de gehele bodemkwaliteitszone.

De vergelijkbaarheidsfactor

Afhankelijk van de wijze van toetsing is er

sprake van één vergelijkbaarheidsfactor (bij

toetsing op basis van het gemiddelde) of is

er sprake van vier verschillende factoren of

randvoorwaarden (bij de toetsing via het

dambord). In beide gevallen is de functie van

de vergelijkbaarheidsfactor echter hetzelfde,

namelijk de mogelijkheid om beleidsmatig

de mogelijkheden voor vrij grondverzet nog

(wat) te kunnen bijsturen. In essentie komt

de invulling van de vergelijkbaarheidsfactor

neer op de vraag of er een één op één

vergelijking in kwaliteit moet worden

gemaakt, of dat er bij de vergelijking wat

extra ruimte moet worden gemaakt om

rekening te houden met bijvoorbeeld

meetonzekerheden.

Zicht op vergelijkbare kwaliteit

In het kader van het project hebben we ons

met name gericht op de mogelijkheden voor

'vrij grondverzet', dus grondverzet waarbij

niet eerst een partijkeuring hoeft te worden

uitgevoerd. De kosten die met een dergelijke

partijkeuring gepaard gaan zijn immers

bepalend voor de vraag of het financieel

aantrekkelijk is om grondverzet uit te voeren

op basis van de Vrijstellingsregeling. De

eerste vraag - is het risico dat de

interventiewaarde wordt overschreden niet

te groot - levert een zeker percentage

grondverzet op waarvoor eerst

partijkeuringen moeten worden uitgevoerd.

En in aanvulling daarop levert ook de

tweede vraag - is er sprake van vergelijkbare

kwaliteit - nog een percentage grondverzet

op waarvoor eerst partijkeuringen moeten

worden uitgevoerd. Namelijk in die gevallen

dat op basis van de gemaakte vergelijking

wordt vastgesteld dat er géén sprake is van

vergelijkbare kwaliteit. Hieruit zullen

uiteindelijk dus de vier combinaties

voortkomen die zijn weergegeven in 

schema 1. 

De combinaties zoals weergegeven in

schema 1 komen tot uitdrukking in de

beantwoording van de vraag of er sprake is

van vergelijkbare kwaliteit. Dat betekent dat

alleen de eerste mogelijkheid (hier lichtste

blauw) daadwerkelijk leidt tot ‘vrij’

grondverzet. Vanuit het oogpunt van 

- binnen aanvaarbaar geachte risico’s -

maximaliseren van de mogelijkheden van

vrij grondverzet, moet dus een methode van

vergelijken worden gekozen die ‘zoveel

mogelijk licht blauw’ oplevert.

Te maken keuzes

Waar het uiteindelijk allemaal om draait is

het maken van beleidsmatige keuzes. Drie

beleidsmatige keuzes zijn hierin dominant,

namelijk:

- Wat beschouwen we als het maximale 

aanvaardbare risico dat de 

interventiewaarde wordt overschreden 

(vraag 1)? 

- Willen we de kwaliteit van de bodem op 

de schaal van de bodemkwaliteitszones 

beschermen, of moet ook op 

perceelsniveau bescherming worden 

geboden?

- Voor welke stoffen moeten we vaststellen 

of er sprake is van vergelijkbare kwaliteit?

Aan deze beleidsmatige keuzes zijn meer

technisch inhoudelijke vragen gekoppeld.

Het gaat dan om het ‘instrumentarium’,

bijvoorbeeld:

- Op welke wijze willen we vaststellen of 

het risico dat de interventiewaarde wordt 

overschreden niet te groot is?

- Hoe moet worden getoetst op 

vergelijkbare kwaliteit?

Zowel de keuzes op het beleidsmatige vlak

als de daaraan gekoppelde technisch

inhoudelijke vragen zijn van invloed op de

resulterende mogelijkheden voor vrij

grondverzet. Het rekenwerk heeft die

consequenties in beeld gebracht door te

laten zien hoeveel vrij grondverzet er bij de

verschillende opties resulteert voor de zes

onderzochte bodemkwaliteitskaarten. 

Keuze van de begeleidingscommissie

Waar het gaat om het inperken van het

risico dat de interventiewaarde wordt

overschreden is er in de

begeleidingscommissie een lichte voorkeur

uitgesproken voor het criterium P80 > T of

als alternatief P90 > T.

Voor de vergelijking van de kwaliteit gaat de



voorkeur van de begeleidingscommissie

duidelijk uit naar een toetsing op basis van

het gemiddelde. Dat betekent dat op de

schaalgrootte van de bodemkwaliteitszones

‘standstill’ wordt nagestreefd. Een beperkte

extra ruimte in de toetsing door het

hanteren van een vergelijkbaarheidsfactor

van 1,2 wordt acceptabel geacht.

Besluitvorming in STUBO

De beleidsmatige keuzes moeten uiteindelijk

in de Stuurgroep Bodem (STUBO) worden

gemaakt. Daar zijn vooralsnog echter geen

keuzes gemaakt. Op initiatief van het IPO is

in de STUBO vergadering van november

2000 de besluitvorming over de Richtlijn

Bodemkwaliteitskaarten aangehouden. 

Het wordt door het IPO noodzakelijk geacht

dat er nadere invulling wordt gegeven aan

het beleidsmatige kader waarbinnen de

Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten moet gaan

functioneren. Het gaat dan in belangrijke

mate om de definitie van het Bodembeheer-

plan, maar tevens acht men het wenselijk

om aan te geven hoe de  verschillende

beleidsvelden (Actief  Bodembeheer,

Saneringsregeling, Bodembescherming) zich

tot elkaar verhouden. Dit is door de ver-

gadering van de STUBO overgenomen en

komt de volgende vergadering terug. 

Pas daarna kan de besluitvorming over de

Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten en het

rekenwerk plaatsvinden. 

Helderheid over de Richtlijn, inzicht in de

consequenties en besluitvorming over de te

volgen aanpak laten daardoor nog even op

zich wachten. Met als consequentie dat de

eerste concept versie van de Richtlijn

Bodemkwaliteitskaarten later klaar zal zijn

dan oorspronkelijk gepland. We houden u

hierover op de hoogte! 
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SKB project 'Grondstromen gestroomlijnd' van start
Het project ‘Grondstromen gestroomlijnd’ is in september 2000 van start gegaan.

Het project is een samenwerkingsverband tussen DLG-Drenthe, Alterra en Tauw met een

financiële ondersteuning van SKB. Het project heeft de volgende doelstellingen:

1. Het opstellen van een grondstromenplan voor het herinrichtinggebied Roden-Norg op basis

van o.a. gewenste ontgravingen, gewenste aanvullingen en (chemische, fysische en

biologische) bodemkwaliteit. Daarbij zullen dus ook bodemkwaliteitskaarten een rol

spelen. Door middel van een zo doelmatig mogelijk grondverzet wordt extra bijgedragen

aan de gewenste gebiedsontwikkeling. 

2. Het opdoen van ervaring en het verkrijgen van inzicht in de inhoudelijke en procesmatige

aspecten die van belang zijn bij het realiseren van een doelmatig grondverzet in landelijke

gebieden.

Kennis en informatie wordt interactief uitgewisseld door middel van een website

(www.grondstromengestroomlijnd.nl) die vanaf begin februari toegankelijk is en een

nieuwsbrief die elke drie maanden wordt uitgebracht. Bent u geïnteresseerd in de

ontwikkelingen of denkt u bij te kunnen dragen aan dit project dan kunt u zich aanmelding

op het volgende e-mail adres: grondstromen@tauw.nl . U krijgt dan de nieuwsbrief

toegestuurd waardoor u op de hoogte blijft van de actuele stand van zaken en u kunt uw

inbreng geven tijdens een digitale discussie.


