Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid
en regelgeving (IAK)
Wijziging van de Regeling bodemkwaliteit in verband met
periodieke actualisatie
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
De Regeling bodemkwaliteit geeft naast de technische invulling van het Besluit bodemkwaliteit
ook invulling aan de regels voor de kwaliteitsborging in het bodembeheer. Hiervoor zijn normen in
de regeling opgenomen op basis waarvan bedrijven en personen voor bepaalde werkzaamheden
kunnen worden gecertificeerd of geaccrediteerd en erkend. Deze normdocumenten zijn niet
statisch. Innovaties en veranderende inzichten kunnen aanleiding geven tot aanpassing van deze
documenten. De Regeling bodemkwaliteit moet hierop worden aangepast. Deze actualisatie vindt
periodiek plaats. De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regeling wordt hierdoor
verbeterd. Met de regeling die nu in consultatie is, vindt de periodieke actualisatie plaats.
Verder wordt met de actualisatie de uitvoering van het vooronderzoek beter geborgd. Hiermee
wordt invulling gegeven aan één van de verbeterpunten uit de evaluatie van het Besluit
bodemkwaliteit uit 2011. Uit onderzoek van toezichthouders is namelijk gebleken dat regelmatig
milieu hygiënische verklaringen voor toe te passen grond worden opgesteld zonder dat een
vooronderzoek is uitgevoerd, ondanks dat dit op grond van de aangewezen normdocumenten wel
moet plaatsvinden. De kwaliteit van de milieu hygiënische verklaring moet met de wijziging en
een betere naleving van het vooronderzoek worden verbeterd.
Voorts wordt een uitvoeringsvraagstuk voor de bovenafdichting van stortplaatsen opgelost.
Het Stortbesluit bodembescherming schrijft onder meer voor dat aan de bovenkant van een
stortplaats een bovenafdichting moet worden aangebracht die tegengaat dat water in de gestorte
afvalstoffen infiltreert. Bij bepaalde bovenafdichtingen is gebleken dat wel wordt voldaan aan de
eisen uit het Stortbesluit maar niet aan één norm van het Besluit bodemkwaliteit. Met de wijziging
wordt voor minerale olie tot 1 januari 2021 een hogere norm voor het toepassen van
bouwstoffen, als bovenafdichting van stortplaatsen, voorgeschreven. Hiermee wordt de branche
in staat gesteld nieuwe bouwstoffen te ontwikkelen dan wel bestaande bouwstoffen te verbeteren
die wel aan de norm voor het Besluit bodemkwaliteit voldoen.
Verder is in overleg met de branche de registratieverplichting voor de uitvoering van
partijkeuringen en de uitvoering van veldonderzoek aangepast.

Tot slot is met de wijziging van de regeling een enkele fout hersteld.
2. Wie zijn betrokken?
De aangepaste normdocumenten en de wijzigingen in de regeling kunnen gevolgen hebben voor
certificerende instellingen, inspectie instellingen en/of laboratoria. Daarnaast kunnen
certificaathouders en de beheerders van stortplaatsen worden geconfronteerd met de wijzigingen
in het besluit. Belanghebbenden zijn bij de aanpassing van de normdocumenten en regeling
betrokken. De normdocumenten die in de regeling worden gewijzigd zijn vastgesteld door
landelijke commissies waarin alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd.

3. Wat is het probleem?
Met de wijziging van de Regeling worden aangepaste normdocumenten voor de kwaliteitsborging
in het Bodembeheer wettelijk vastgesteld. Dit is een nadrukkelijke wens van het bedrijfsleven.
Hierdoor kan de uitvoeringspraktijk werken volgens de laatste inzichten en technieken. De
uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid worden met de wijzigingen verbeterd.
Verder wordt met de wijziging van de regeling een uitvoeringsvraagstuk voor de bovenafdichting
van stortplaatsen opgelost, het vooronderzoek geborgd en een enkele fout hersteld.
4. Wat is het doel?
Met het Besluit- en de regeling bodemkwaliteit wordt invullingen gegeven aan de benodigde
kwaliteitsborging voor het bodembeheer. Hiervoor is het nodig dat de Regeling periodiek in
overeenstemming worden gebracht met de actuele versies van de normdocumenten. Dit draagt
bij aan een verbeterde uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de Regeling. Met de wijziging
worden tevens een aantal uitvoeringsvraagstukken opgelost.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Om in de uitvoeringspraktijk te kunnen werken volgens de laatste inzichten en technieken is het
nodig dat de Regeling bodemkwaliteit periodiek wordt geactualiseerd. Dit is ook een wens van het
bedrijfsleven. Wanneer de actualisatie achterwege blijft, zal dit consequenties hebben voor het
vertrouwen in het stelsel, de handhaafbaarheid en de mate waarin de uitvoeringspraktijk past bij
het wettelijk vastgelegde normenkader.

6. Wat is het beste instrument?
De kwaliteitsborging voor het bodembeheer vindt zijn basis in de combinatie van een publiek en
privaat stelsel. Binnen het private stelsel worden gedragen normdocumenten ontwikkeld voor
certificatie en accreditatie. De normdocumenten zijn vastgelegd in Regeling bodemkwaliteit. De
wijziging van de regeling omvat onder meer de actualisatie van de normdocumenten in de
Regeling. Met de wijziging wordt het stelsel niet herzien en vindt er geen vergelijking met andere
instrumenten plaats.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Deze wijzigingen zorgen niet voor een toename van de administratieve lastendruk voor burgers
en bedrijven. De structurele administratieve lasten zijn berekend in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit waarop de Regeling bodemkwaliteit is gebaseerd. Deze totale structurele
administratieve lasten zijn becijferd op circa € 3,7 miljoen per jaar. Er zijn evenmin gevolgen voor
de nalevingskosten.

