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1. Inleiding 
 
Volgens de Woningwet (2008) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna aangeduid met 
‘Wabo’; 2010) mag niet worden gebouwd op verontreinigde grond. Om dit te voorkomen bevat de 
gemeentelijke bouwverordening diverse voorschriften. Deze voorschriften gaan over: 

• het uitvoeren van bodemonderzoek (vrijwillig of verplicht); 
• het soort onderzoek en de onderzoeksstrategie; 
• de uitvoering van het onderzoek; 
• de wijze waarop een onderzoek wordt getoetst; 
• het vrijstellingsbeleid (wanneer geeft de gemeente Bussum vrijstelling van bodemonderzoek). 

 
Intussen heeft de gemeente Bussum al enkele jaren ervaring met de Woningwet en sinds 2010 ook met 
de Wabo in relatie tot het uitvoeren van bodemonderzoek. Redenerend vanuit deze deskundigheid blijken 
de voorschriften uit de bouwverordening niet duidelijk genoeg. De regels kunnen op verschillende 
manieren worden uitgelegd. Door deze interpretatieverschillen kan het voorkomen dat bij aanvragen van 
een omgevingsvergunning (bouw) uiteenlopende adviezen worden gegeven. Voor inwoners van Bussum 
geeft dit onzekerheid en onduidelijkheid. Dit geldt overigens ook voor de interne organisatie. Om dit 
probleem op te lossen is deze notitie geschreven.  
 
Doel van deze notitie is het beschrijven en het verduidelijken van de procedures voor het wel of 
niet uitvoeren van bodemonderzoek in relatie tot een aanvraag van een omgevingsvergunning 
(bouw).  
 
De geformuleerde doelstelling realiseren wij door het beantwoorden van de volgende vragen: 

• Binnen welke juridische kaders valt een verplicht bodemonderzoek?  
• Wanneer is een bodemonderzoek verplicht en wanneer niet? 
• Wanneer kan de gemeente Bussum vrijstelling van bodemonderzoek geven en op welke 

gronden? 
• Aan welke eisen moet een bodemonderzoek voldoen?  
• Wat zijn de toetsingscriteria? 
• Wat is de relatie tussen bodemonderzoek, het bodeminformatiesysteem, de bodemkwaliteitskaart 

en een omgevingsvergunning (bouw)? 
 
De antwoorden op de bovenstaande vragen worden vertaald in procedures die zijn gekoppeld aan 
stroomschema’s. Via deze stroomschema’s wordt aangegeven wanneer een bodemonderzoek nodig is, 
wanneer geen bodemonderzoek nodig is en wanneer door de gemeente Bussum vrijstelling kan worden 
gegeven.  
De stroomschema’s zijn zodanig van opzet dat, onafhankelijk van de persoon die het schema volgt, het 
resultaat altijd tot een eenduidig antwoord of advies leidt. Gevolg is dat inwoners, bedrijven en collega’s 
het proces beter begrijpen, eenduidigheid in besluitvorming ontstaat, de gemeentelijke organisatie 
transparanter wordt en geen conflicterende adviezen worden gegeven.  
 
 
2. Leeswijzer 
 
De notitie geeft in hoofdstuk 3 inzicht in de bestaande regelgeving. In dit hoofdstuk komen de Woningwet, 
de Wabo en de gemeentelijke bouwverordening aan de orde in relatie tot de 3 soorten 
omgevingsvergunningen (bouw). Verderop in het hoofdstuk wordt de relatie gelegd tussen de 
omgevingsvergunningen (bouw), de Wet bodembescherming, Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer, 
Besluit bodemkwaliteit, Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De 
notitie eindigt met verschillende stroomschema’s waarop de procedures uiteen worden gezet. 
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3. De regelgeving (juridische kaders) 
 
Dit hoofdstuk bevat een nadere uitleg van het juridische kader voor het verplicht uitvoeren van een 
bodemonderzoek bij een omgevingsvergunningsaanvraag (bouw). Elke afzonderlijke wet wordt kort 
toegelicht.  
 
Het voornaamste juridische kader, waarmee een bodemonderzoek afdwingbaar is, bestaat uit: 

• De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de daaraan gekoppelde regelingen: 
o Besluit omgevingsrecht (Bor) 
o Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) 

• De Woningwet en de daaraan gekoppelde besluiten (Algemene maatregelen van Bestuur): 
o Het Bouwbesluit. 
o De gemeentelijke bouwverordening (versie 10.2 gemeente Bussum). 

• De Wet bodembescherming. 
• De Wet ruimtelijke ordening. 

3.1. Woningwet 

Uitgangspunt in de Woningwet is dat een nieuw bouwwerk niet op verontreinigde grond mag staan. Artikel 
8 lid 2 sub c van de Woningwet verplicht gemeenten om hierover voorschriften en bepalingen op te 
nemen in een gemeentelijke bouwverordening, zie de artikelen 2.1.5. en 2.4.1. uit de Bussumse 
bouwverordening. Paragraaf 3.3. uit deze notitie bevat hierover een nadere uitwerking. 

3.1.1 Beperking geldigheid bodemvoorschriften bouwverordening 

De voorschriften in de bouwverordening die betrekking hebben op het tegengaan van 
bodemverontreiniging gelden enkel als voldaan is aan drie voorwaarden: 

1. Er verblijven mensen meer dan twee uur per dag in het bouwwerk. 
2. Voor het bouwen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. 
3. Het bouwwerk moet de grond raken of er moet sprake zijn van een wijziging van de functie. 

 
Dit betekent dat voor bijvoorbeeld loodsen in beginsel geen gegevens over de bodemkwaliteit op grond 
van de bouwverordening opgevraagd kunnen worden. Het betekent ook dat er geen sprake kan zijn van 
een vertraagde inwerkingtreding van de vergunning. Want ook dan moet er voldaan worden aan de 
bovenstaande drie criteria (zie art. 6.2c Wabo). Voorbeelden waarvoor een beperking van 
bodemvoorschriften geldt, en dus geen bodemonderzoek noodzakelijk is, zijn: 

• Het gaat om een bouwwerk waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen verblijven. 
In ieder geval minder dan twee uur per dag dezelfde mensen (artikel 2.4.1, lid 1, 
bouwverordening). Het gaat hier vooral om bouwwerken zoals een transformatorhuis, een loods, 
een schuur en een garage.  

• Het bouwwerk raakt de grond niet (artikel 2.4.1, lid 1, bouwverordening). Bijvoorbeeld een 
dakkapel. Op het moment dat een bouwwerk de grond niet raakt zijn de risico’s dat contact wordt 
gemaakt met mogelijk verontreinigde grond minder groot. Bodemonderzoek is daarom niet 
noodzakelijk. Hiervan kan de gemeente vrijstelling verlenen. 

• Het bouwwerk is geen gebouw. Bijvoorbeeld een civieltechnisch werk, zoals een brug, een 
viaduct of een waterzuivering.  
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De beperkingen gelden ook als het om een tijdelijk bouwwerk gaat (artikel 2.23 Wabo). Artikel 5.16 van 
het Besluit omgevingsrecht verstaat onder een tijdelijk bouwwerk een werk dat maximaal 5 jaar mee gaat 
of in stand wordt gehouden. Wel dient voor een tijdelijk bouwwerk een BIS/BKK controle plaats te vinden 
(zie paragraaf 5.1). Als hieruit naar voren komt dat de locatie verdacht is of dat de locatie bij de provincie 
Noord-Holland staat geregistreerd als sterk verontreinigd, moet alsnog bodemonderzoek plaatsvinden 
voordat de vergunning in werking treedt. 

3.1.2. Categorieën bouwwerken 

De Wabo maakt onderscheid tussen twee categorieën van bouwwerken (artikel 1.1 lid 3 Wabo). Het 
onderscheid hiertussen is essentieel omdat dit bepalend is of wel of geen bodemonderzoek nodig is. De 
twee categorieën bouwwerken zijn: 

1. Omgevingsvergunningsvrije bouwwerken. 
2. Omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken. 

 
Voor elke categorie bouwwerk bestaat afzonderlijke regelgeving. Alleen bij een 
omgevingsvergunningsplichtig bouwwerk is een bodemonderzoek verplicht. 
 
Overigens kan iedereen nagaan of zijn of haar bouwwerk een vergunning nodig heeft. Dat kan via de 
website: http://www.omgevingsloket.nl/ . 

3.1.3. Vergunningsvrij bouwwerk 

Wanneer een bouwwerk vergunningsvrij is, is een melding aan de gemeente niet nodig. De gemeente 
Bussum mag geen voorwaarden stellen voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. De eigenaar is dus 
zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie en het al dan niet bouwen op verontreinigde 
grond. De gemeente kan ook niet voldoen aan het principe “zorgvuldig handelen” zoals dat in de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) is geformuleerd. Onder zorgvuldig handelen verstaat de Awb dat de 
gemeente verplicht is informatie te geven over de bodemkwaliteit wanneer zich op of in de omgeving van 
de bouwlocatie een bodemverontreiniging bevindt. Deze informatie is bij het Geoloket van de gemeente 
Bussum opvraagbaar via de volgende website: 
http://www.bussum.nl/nieuws/artikel/artikel/milieu-en-bodeminformatie-in-bussum-gratis-online/ . 
 

3.1.4. Vergunningsplichtig 

Bij een omgevingsvergunningsplichtig bouwwerk is een bodemonderzoek in principe verplicht. Maar er 
zijn uitzonderingen. Deze uitzonderingen staan beschreven in artikel 8, lid 3 van de Woningwet. Een 
bodemonderzoek is niet nodig wanneer het gaat om een bouwwerk dat in aard en omvang gelijk is aan 
een bouwwerk waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist (zie ook artikel 2.1 lid 3 Wabo). 

3.1.5. Vertraagde inwerkingtreding 

De Wabo kent niet meer een aanhouding van rechtswege als er een vermoeden is van ernstige 
bodemverontreiniging. Deze aanhouding van rechtswege was tot de inwerkingtreding van de Wabo 
geregeld in artikel 52a van de Woningwet. In plaats van de aanhouding van rechtswege is in de Wabo  
een regeling gekomen die de omgevingsvergunning pas in werking laat treden als aan een aantal 
vereisten is voldaan (zie art. 6.2c Wabo). 
 
 



6 
 

 Bodemonderzoek en advies bij aanvragen omgevingsvergunning (bouw) in de gemeente Bussum  -definitief- 
 

De regeling heeft een beperkte reikwijdte. De vertraagde inwerkingtreding geldt alleen voor die 
bouwwerken die in paragraaf 3.1.1 zijn beschreven. Op het moment dat vanwege deze reden geen 
bodemonderzoek gevraagd mag worden, kan er ook geen sprake zijn van een vertraagde 
inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. 
 
Voor de vertraagde inwerkingtreding is het niet nodig dat een ernstig geval van bodemverontreiniging 
geconstateerd is. Het is voldoende als er een redelijk vermoeden is. Van een redelijk vermoeden is sprake 
als: 

• Gedeputeerde Staten de locatie hebben opgenomen in hun administratie (veelal het provinciale 
bodeminformatiesysteem GLOBIS) met daarbij de aantekening dat er vermoedelijk of 
daadwerkelijk sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging; 

• Uit het historisch bodembestand blijkt dat er op de locatie sprake is van een gebruik waarbij 
vermoedelijk sprake is van bodemverontreiniging. Deze informatie is bij het Geoloket van de 
gemeente Bussum opvraagbaar via de volgende website: 

 http://www.bussum.nl/nieuws/artikel/artikel/milieu-en-bodeminformatie-in-bussum-gratis-online/ . 
 
De vergunning treedt dan in werking op een van de volgende momenten: 

1. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat er geen sprake is van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging. 

2. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een saneringsplan en deze instemming is in werking 
getreden. 

3. Er is melding gedaan op grond van het Besluit uniforme saneringen (Bus) en de in dat besluit 
genoemde wachttermijn is verstreken. 

 
De vertraagde inwerkingtreding heeft enkel als doel te voorkomen dat de uitvoering van de bouw start 
terwijl voorbij gegaan wordt aan de bepalingen van de Wet bodembescherming. Deze bepaling doet dan 
ook niet af aan de bevoegdheid van het college van Burgemeester en wethouders om zelf eisen te stellen 
aan de bodemkwaliteit en, indien nodig, daarvoor voorwaarden aan de vergunning te verbinden. 
 
Deze regeling wordt binnenkort gewijzigd, zie ook het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet 
bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en 
enkele verbeteringen van de uitvoering’, nr. 33150. Met deze wijziging worden er twee aanvullende 
beperkingen aangebracht op de toepasselijkheid van de bodemvoorschriften van de bouwverordening. 
 
In de eerste plaats geldt de vertraagde inwerkingtreding niet als de bodemverontreiniging is veroorzaakt 
voor 1 januari 1987. Deze datum is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Wet bodembescherming 
(meer specifiek de zorgplicht). Deze regeling heeft wel een nadeel voor die gevallen die na 1 januari 1987 
zijn ontstaan en waarvan niet meer kan worden vastgesteld wie de veroorzaker is. In die gevallen valt de 
bodemverontreiniging tussen wal en schip. 
 
In de tweede plaats wordt de duur van de schorsing van de inwerkingtreding beperkt. Een schorsing wordt 
in de nieuwe situatie namelijk ook opgeheven als het bevoegd gezag, in een beschikking op grond van 
art. 37 Wbb, heeft geoordeeld dat er geen sprake is van humane spoed. 
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3.1.6. Tijdstip indienen onderzoeksrapport 

In beginsel moet het onderzoeksrapport gelijktijdig met de bouwaanvraag worden ingediend (zie art. 2.4 
onder de Ministeriele regeling omgevingsrecht).  
 
Uitzondering op dit beginsel doet zich voor als het niet mogelijk is het bodemonderzoek te verrichten voor 
het slopen van een ter plaatse bestaand bouwwerk. In dat geval moet het bodemonderzoek plaatsvinden 
na de sloop (zie art. 2.1.5 Bouwverordening). Als de resultaten van het bodemonderzoek daartoe 
aanleiding geven kan het college van Burgemeester en wethouders aanvullende voorschriften opnemen 
in de omgevingsvergunning. 

3.2.  Algemene maatregelen van bestuur 

Aan de Wabo en de Woningwet zijn verschillende Algemene maatregelen van Bestuur (AmvB’s) en 
ministeriële regelingen gekoppeld. Deze regelingen, zoals we al in het voorbijgaan hierboven gezien 
hebben, bevatten voorschriften over bodemonderzoek bij omgevingsvergunningen (bouw).  
 
De belangrijkste AmvB’s en ministeriële regelingen zijn: 

1. Besluit omgevingsrecht. 
2. Ministeriële regeling omgevingsrecht. 
3. Het Bouwbesluit. 

3.2.1. Besluit omgevingsrecht (Bor) 

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat omschreven wanneer een bouwwerk omgevingsvergunningsvij 
is. De bepalingen zijn gebaseerd op artikel 2.1 lid 3 van de Wabo. Bij de aanvraag van een 
omgevingsvergunning toetst de afdeling V&H van de gemeente Bussum in welke categorie het bouwwerk 
thuishoort. 

3.2.2. Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) 

In de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) staat hoe men een omgevingsvergunning (bouw) 
aanvraagt en welke documenten daarvoor nodig zijn. Deze eisen staan in hoofdstuk 2 van deze regeling. 
De regels en voorschriften uit de Mor zijn uitputtend. Dat wil zeggen dat geen enkele gemeente in 
Nederland de regels via de bouwverordening mag uitbreiden of aanpassen. In artikel 2.4, onder d, van de 
Mor staat dat een onderzoeksrapport naar de gesteldheid van de bodem onderdeel is van de te toetsen 
overige voorschriften uit de bouwverordening. De plicht tot het indienen van een bodemonderzoeksrapport 
geldt niet als het bouwen betrekking heeft op een bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan een 
bouwwerk als waar geen omgevingsvergunning voor aangevraagd hoeft te worden. 

3.2.3. Het Bouwbesluit 

Het Bouwbesluit stelt regels aan het bouwen van een bouwwerk uit het oogpunt van veiligheid, 
gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. In dit besluit wordt in de nabije toekomst een 
geüniformeerde tekst opgenomen zoals die nu in de gemeentelijke bouwverordening staat vermeld. Op dit 
moment bevat het Bouwbesluit geen regelgeving die op de bodemkwaliteit betrekking heeft. Zie ook de 
website www.bouwbesluitonline.nl.  
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3.3. Bouwverordening 

De gemeentelijke bouwverordening bevat voorschriften uit de Woningwet en de eerder genoemde 
AmvB’s. De gemeente Bussum toetst alle bouwaanvragen aan deze voorschriften. Daarmee is de 
bouwverordening het belangrijkste instrument waaraan een besluit over het uitvoeren van 
bodemonderzoek bij een bouwaanvraag wordt getoetst. 
 
Hoofdstuk 2 van de gemeentelijke bouwverordening bevat de eisen voor het aanvragen van een 
omgevingsvergunning (bouw) en de daarbij behorende gegevens en bescheiden. In artikel 2.1.5. “Het 
onderzoek naar bodemverontreiniging” staat welke gegevens de gemeente Bussum verwacht bij de 
uitvoering van een bodemonderzoek, zie tabel 1 hieronder. Belangrijk om te weten is dat de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (zie paragraaf 3.2.2), voor wat betreft de indieningsvereisten, boven de 
bouwverordening gaat. 
 
Een uitvoerigere beschrijving van het hele proces van bodemonderzoek staat vermeld in de toelichting bij 
artikel 2.1.5 en 2.4.1. van de gemeentelijke bouwverordening (zie kader 1 en 2). 
 
Kader 1: tekst artikel 2.1.5. “Bodemonderzoek” van de gemeentelijke bouwverordening 
1. Het onderzoek betreffende de bodemgesteldheid als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de 

Woningwet bestaat uit: 
a. de resultaten van een recent milieuhygiënisch bodemonderzoek verricht volgens NEN 5740, 

uitgave 2009, in overeenstemming met het onderzoeksprotocol dat volgt uit figuur 1. 
b. (vervallen) 
c. indien op basis van het vooronderzoek aanleiding bestaat te veronderstellen dat asbest, 

daaronder mede begrepen asbestvezels, -deeltjes of –stof, in de bodem aanwezig is, vindt het 
onderzoek mede plaats op de wijze als voorzien in NEN 5707, uitgave 2003. 

2. De plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.4, onder d van de 
Regeling omgevingsrecht. De Regeling omgevingsrecht geldt niet indien het bouwen betrekking 
heeft op een bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk als genoemd in het 
Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II. Deze verwijzing geldt niet voor de 
hoogtebepalingen in het Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II.  

3. Het bevoegd gezag staat een geheel of gedeeltelijke afwijking van de plicht tot het indienen van een 
onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.4, onder d, van de Regeling omgevingsrecht toe, indien 
voor toepassing van artikel 2.4.1 bij het bevoegd gezag reeds bruikbare recente 
onderzoeksresultaten beschikbaar zijn. 

4. Het bevoegd gezag kan een gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een 
onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.5, onder d van de Regeling omgevingsrecht toestaan 
voor een bouwwerk met een beperkte instandhoudingtermijn, als bedoeld in artikel 2.23 Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht, indien uit het 
in NEN 5725, uitgave 2009, bedoelde vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar de 
bodemgesteldheid blijkt, dat de locatie onverdacht is dan wel de gerezen verdenkingen een volledig 
veldonderzoek volgens NEN 5740, uitgave 2009 niet rechtvaardigen. 

5. Indien het bouwen pas kan plaatsvinden nadat de aanwezige bouwwerken zijn gesloopt, dient het 
bodemonderzoek plaats te vinden nadat is gesloopt en voordat met de bouw wordt begonnen. 

 
Kader 2: tekst artikel 2.4.1 “Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem” van de gemeentelijke 
bouwverordening 
Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid 
van de gebruikers, mag niet worden gebouwd voor zover dat bouwen betrekking heeft op een bouwwerk: 

a. waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven; 
b. waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist; en (1) dat de grond raakt, of (2) 

waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke, gebruik niet wordt gehandhaafd. 
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3.4. Wet bodembescherming (Wbb) 

Het realiseren van een bouwwerk gaat meestal gepaard met grondwerk. Denk maar aan het graven van 
een fundering. Als die grond ernstig verontreinigd is, stelt de Wet bodembescherming (Wbb) dat 
grondwerkzaamheden niet zomaar mogen plaatsvinden. Hieronder volgt een uitleg. 
 
Artikel 28 van de Wbb verplicht iedereen een melding te doen wanneer het voornemen bestaat de bodem 
te saneren of handelingen te verrichten waardoor een verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 
verplaatst. De melding moet plaatsvinden bij gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.  
Een artikel 28 melding hoeft niet plaats te vinden wanneer de betrokkene (redelijkerwijs) weet dat de 
sanering of de handeling, waarop zijn voornemen betrekking heeft, geen geval is van ernstige 
bodemverontreiniging.  
Artikel 28 voorkomt dus dat men zomaar bouwt op verontreinigde grond, immers dit moet gemeld worden. 
De provincie zal na de melding beoordelen of er sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. In dat 
geval zal de provincie een saneringsbeschikking afdwingen. Wanneer een perceel niet in ernstige mate is 
verontreinigd, hoeft geen beschikking bij de provincie worden aangevraagd. De gemeente kan dan op 
grond van de bouwverordening nadere eisen stellen via de omgevingsvergunning (bouw).  
Artikel 28 van de Wbb impliceert dat bij alle vormen van bouwactiviteiten waarbij grondwerk is vereist, 
door diegene die voornemens is het grondwerk uit te voeren, een controle moet worden gedaan met als 
doel vast te stellen of de locatie (ernstig) verontreinigd is of niet. Op het moment dat dit het geval is, moet 
een melding worden verricht.  
Overigens verstaat de Wbb onder een geval van ernstige verontreiniging, een geval van verontreiniging 
waarbij de bodem zodanig is of dreigt te worden verontreinigd, dat de functionele eigenschappen die de 
bodem heeft voor mens, plant of dier, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd, zie ook paragraaf 3.6.  
 
Wanneer meer dan 25m3 grond en/of meer dan 100m3 (bodemvolume) grondwater verontreinigen bevat 
tot boven de interventiewaarde (uit Circulaire bodemsanering 2009), is sprake van een ernstige 
verontreiniging. Onderzoek moet dan uitwijzen of een bodemsanering nodig is voordat een 
omgevingsvergunning (bouw) kan worden afgegeven, zie paragraaf 3.5. Afstemming met de provincie is 
nodig omdat zij bevoegd gezag zijn. 

3.5. Circulaire bodemsanering 2009 

Bodemonderzoeken worden getoetst op grond van de Circulaire bodemsanering 2009. Hiermee kan de 
ernst, de spoed en het tijdstip van sanering worden vastgesteld. 
 
In de Circulaire bodemsanering 2009 zijn de streef- en interventie voor grondwater en de gewijzigde 
interventiewaarden voor grond opgenomen. De oude streefwaarden voor grond bestaan niet meer en zijn 
vervangen door de nieuwe achtergrondgehalten (AW2000). Deze achtergrondgehalten zijn niet 
opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009 maar maken deel uit van het Besluit bodemkwaliteit 
(bijlage II).  
 
Wanneer is er sprake van een schone of ernstig verontreinigde bodem? 

• Een bodem is schoon als de chemische parameters uit die bodem lager of gelijk zijn aan de 
nieuwe achtergrondwaarden. Hierbij mogen afhankelijk van het aantal getoetste stoffen twee of 
drie stoffen deze achtergrondwaarde licht overschrijden. 

• Gesproken wordt van een verontreinigde bodem wanneer één, of meer, chemische parameter uit 
die bodem aanwezig is in een concentratie boven de achtergrondwaarde maar onder de 
interventiewaarde.  
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• Van deze bodems wordt gesteld dat ze in principe geschikt zijn voor het huidige gebruik. In feite 
koppelt men de risico’s van een bodemverontreiniging aan het gebruik en de functie van een 
locatie.  

• Wanneer een nieuwe vorm van gebruik wordt overwogen is extra onderzoek nodig waarmee men 
kan bepalen of de bodemkwaliteit geen belemmeringen oplevert voor de nieuwe gebruiksvorm. 
Bodemonderzoek is dan altijd verplicht.  

• Bij ernstig verontreinigde locaties stelt de Circulaire bodemsanering dat sanering niet nodig is 
wanneer vaststaat dat het (actuele) gebruik geen risico’s geeft. Als het (actuele) gebruik wel 
risico’s geeft, dan is spoedige sanering verplicht (binnen 4 jaar). Beheersmaatregelen kunnen 
overigens ook een optie zijn. De afstemming met de provincie Noord-Holland verloopt via de 
artikelen 29 en 37 van de Wbb. Via artikel 29 stelt de provincie Noord-Holland (Gedeputeerde 
Staten) vast of inderdaad sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Artikel 37 
bepaalt welke risico’s er zijn. Getoetst wordt op de volgende risico’s: 

o Actuele humane risico’s (gezondheidsrisico’s voor de mens). 
o Actuele ecologische risico’s (risico’s voor plant- en dierleven en voor het ecosysteem). 
o Actuele verspreidingsrisico’s (risico waarbij de verontreiniging zich makkelijk kan 

verspreiden bijvoorbeeld via het grondwater). 
• Als binnen een bepaalde functie onaanvaardbare risico’s aanwezig zijn, dan moet een 

saneringsplan of een beheersplan worden opgesteld, ingediend en goedgekeurd.  
• Na goedkeuring van het saneringsplan en uitvoering van de sanering moet, conform de artikelen 

39c en 39d van de Wbb, een evaluatierapport ter beoordeling en goedkeuring aan de provincie 
worden overlegd. 

3.6. Besluit bodemkwaliteit 

Voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie is sinds 1 januari 2008 het besluit 
bodemkwaliteit in werking getreden. Een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit is de kwaliteitsborging 
in het bodembeheer, kortweg Kwalibo. 
 
Bodemonderzoeken, bedoelt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw), vallen onder 
Kwalibo. Dit soort onderzoeken mogen alleen door erkende bodemintermediairs (adviesbureaus) worden 
uitgevoerd. Wanneer de gemeente een bodemrapport krijgt aangeboden die niet door een erkend bedrijf 
is verricht, kan de bouwaanvraag niet in behandeling worden genomen.  
 
Doel van Kwalibo is de kwaliteit van bijna alle bodemgerelateerde werkzaamheden te verbeteren. Dit 
gebeurt door werkzaamheden onder certificaat te laten uitvoeren. Via de certificeringen hoopt men te 
komen tot een meer integer bodembeheer. De certificering is zowel proces- als persoonsgerelateerd, 
bijvoorbeeld: 

• Monstername, veldwerk en monstersamenstelling. 
• Laboratoriumwerkzaamheden en analyses. 
• Bewerking van verontreinigde grond of bagger. 
• Milieukundige begeleiding. 

 
Wanneer een inwoner van Bussum een omgevingsvergunning (bouw) aanvraagt moet de gemeente de 
aanvrager op de hoogte stellen van deze verplichting, natuurlijk alleen als een bodemonderzoek echt 
nodig is. De meest ideale manier is dat een behandelend ambtenaar deze informatie aan de balie 
overhandigt.  
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Wanneer een opdrachtgever een bodemintermediair inschakelt, moet hij of zij zich het volgende afvragen:  
• Beschikt de intermediair (adviesbureau) over een erkenning? 

Zie ook de website http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/zoeken-naar-erkende-instellingen. 
Onderzoek ook of de veldwerker, monsternemer en/of milieukundig begeleider, die de 
werkzaamheden gaan uitvoeren, zijn geregistreerd.  

• Is de opdrachtnemer (de intermediair) onafhankelijk? 
Dit geldt alleen voor veldwerk, milieukundige begeleiding, certificatie, inspectie, monsterneming bij 
partijkeuringen en laboratoriumanalyses.  

 
Overigens is de verplichting om erkende bodemintermediairs in te schakelen alleen van toepassing als de 
onderzoeksresultaten worden gebruikt voor het krijgen van een omgevingsvergunning (bouw) van de 
gemeente of een beschikking van de provincie. Artikel 21 van het Besluit bodemkwaliteit bevat een 
opsomming van de taken van bestuursorganen waarbij een erkend bodemonderzoek nodig is.  
Veldwerk en analyses, verricht in verband met eigendomsoverdracht van een perceel (aan- en verkoop), 
vallen buiten de erkenningverplichting. Men moet zich echter wel realiseren dat hetzelfde onderzoek, 
zonder dat dit is uitgevoerd door een erkend bedrijf, niet gebruikt kan worden voor de aanvraag van een 
omgevingsvergunning (bouw) op een later moment. 

3.8. Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

Elk overheidsorgaan is via de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verplicht om besluiten op een 
zorgvuldige wijze te nemen. Ook de verplichting om een bodemonderzoek uit te voeren, of het verlenen 
van vrijstelling daarvan, moet geschieden op grond van zorgvuldig handelen. 
Bestuurlijke besluiten moeten berusten op betrouwbare feiten. Het is dus van belang de juiste kennis en 
de juiste gegevens te verzamelen (Awb: afdeling 3.2, artikel 3.2 t/m 3.4). Daarnaast dient een 
bestuursorgaan haar besluiten toe te lichten en moet het besluit berusten op een deugdelijke motivering 
(Awb: afdeling 3.7, artikelen 3.46 t/m 3.50).  
Dit betekent dat de gemeente bij de aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw) moet kunnen 
motiveren waarom een bodemonderzoek noodzakelijk is of gemotiveerd moet kunnen aangeven waarom 
ontheffing wordt verleend.  
Maar ook in situaties waar geen bodemonderzoek wordt verlangd, is voor de gemeente een rol 
weggelegd. In die gevallen gaat het om de informatieplicht van de overheid. Voorkomen moet worden dat 
wordt gebouwd op verontreinigde grond. Als bij de gemeente gegevens aanwezig zijn die hierop kunnen 
duiden, moet deze informatie worden gebruikt bij de beoordeling van de aanvraag. 

3.9. Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

In het voorgaande is beschreven of voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning (bouw) een 
bodemonderzoek noodzakelijk is. Hierbij is er van uit gegaan dat de functie gelijk blijft. 
Dat is echter niet altijd het geval. Vaak zal ook de functie wijzigen. De functietoewijzing, en dus ook de 
wijziging, valt onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Binnen een omgevingsvergunning kan een 
vergunning verleend worden in strijd met het bestemmingsplan.  
Voor een functiewijziging moet een onderzoek aanwezig zijn op basis waarvan de uitvoerbaarheid van het 
plan wordt onderbouwd (vergelijk artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening). En ook bij een 
omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan is een goede ruimtelijke onderbouwing 
noodzakelijk (zie art. 2.12 eerste lid onder 3 Wabo). Nu bodemverontreiniging en de eventueel daaraan te 
stellen eisen een direct effect kunnen hebben op de financiële uitvoerbaarheid van een plan moet daar 
inzicht over bestaan. Op grond daarvan kan een bodemonderzoek gevraagd worden, ook in situaties die 
zijn uitgesloten in artikel 8 van de Woningwet. Met andere woorden de bodemkwaliteit moet geschikt zijn 
of gemaakt worden voor de beoogde functie. 
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3.10 Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

De gemeente Bussum heeft veel bodemonderzoeksgegevens geregistreerd die betrekking hebben op de 
bodemkwaliteit. Deze gegevens heeft de gemeente omdat ze ingediend moeten worden bij een 
vergunningsaanvraag, een bestemmingsplanwijziging of een koop/verkoop van gronden. Deze informatie 
valt onder het begrip milieu-informatie en is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in 
beginsel openbaar. Of informatie van een perceel aanwezig is bij de gemeente kan worden nageslagen 
op de webpagina van de gemeente: http://www.bussum.nl/nieuws/artikel/artikel/milieu-en-
bodeminformatie-in-bussum-gratis-online/. 
 
Als afschriften verzocht worden, kunnen leges voor het vermenigvuldigen in rekening gebracht worden. 
 

4. Verschillende wettelijke kaders, dezelfde eisen 

De eisen die aan de bodemkwaliteit gesteld worden kunnen in de verschillende wettelijke kaders een van 
elkaar afwijkend beoordelingsresultaat hebben. De gemeente Bussum vindt dit niet wenselijk. Als een 
burger een bepaalde activiteit uitvoert, mogen de eisen die daarvoor gelden in beginsel niet afhankelijk 
zijn van het wettelijk kader. Tenslotte moet de bodemkwaliteit afgestemd zijn op het gebruik of de activiteit 
en niet op de van toepassing zijnde wettelijke kaders. 
 
De te beantwoorden vraag is of de bodemkwaliteit geschikt (te maken) is voor het beoogde gebruik, 
 
Dat neemt niet weg dat onder omstandigheden de wetgeving beperkingen stelt die vanuit die wetgeving 
mogelijk als wenselijk worden ervaren, maar ons streven doorkruisen. Een voorbeeld daarvan is het feit 
dat de provincie bij bodemsaneringen maar een beperkte keus heeft wat zij als bodemkwaliteit mag eisen 
(niet meer dan de in de wet vastgelegde saneringsdoelstelling). Maar ook voor de gemeente kan in 
bijvoorbeeld de Wabo en woningwet een beperking opdoemen over het bereiken van de beleidsmatig 
meest gewenste bodemkwaliteit. 
 
De doelstelling van de gemeente is dat de bodemkwaliteit voldoet aan het (toekomstig) gebruik van de 
locatie en geen of aanvaardbare risico’s optreden. Wij sluiten voor deze beoordeling aan bij de landelijk 
door het RIVM berekende waarden zoals zijn vastgelegd in de Maximale waarde voor Wonen en 
Maximale waarde voor Industrie. 
 
 

5. Bodeminformatiesysteem 
 
In Bussum is alle beschikbare bodeminformatie digitaal opgeslagen in een bodeminformatiesysteem 
(BIS). In het BIS zijn alle locaties geregistreerd waar bij de gemeente bekende bodemonderzoeken zijn 
uitgevoerd; 
 
Het BIS bevat ook een overzicht van alle potentieel voor bodemverontreiniging verdachte locaties. Deze 
locaties zijn geïnventariseerd in het kader de NMP3 (3e Nationaal Milieubeleidsplan) doelstelling, 
landsdekkend beeld 2005. Om aan die doelstelling te voldoen heeft de gemeente Bussum een 
gemeentebreed historisch onderzoek verricht. Bij de uitvoering daarvan zijn de richtlijnen gevolgd uit 
toenmalige NVN5725 (nu NEN5725). De resultaten van dit historische onderzoek zijn in het BIS 
geregistreerd. Het BIS neemt dus een belangrijke plaats in als het gaat om de afweging of een locatie al 
dan niet verdacht is voor een bodemverontreiniging, wanneer een bodemonderzoek wordt geëist en 
wanneer ontheffing voor een bodemonderzoek kan worden verleend.  
 
Ter illustratie, het bodeminformatiesysteem bevat anno 2012 ongeveer 900 locaties, 1.500 
bodemrapporten en 1.750 tanklocaties. 
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Als in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw) een bodemonderzoek 
noodzakelijk is, moet altijd eerst een vooronderzoek (historisch bodemonderzoek) conform de laatste 
versie van de NEN5725 uitgevoerd worden. Hiermee is ook gewaarborgd dat informatie over de kans van 
het eventueel voorkomen van asbest beschikbaar komt. In dergelijke gevallen is het raadzaam om eerst 
het Geoloket van de gemeente Bussum te raadplegen via de volgende website: 
http://www.bussum.nl/nieuws/artikel/artikel/milieu-en-bodeminformatie-in-bussum-gratis-online/ . Als blijkt dat 
van de locatie een historisch onderzoek aanwezig is, moeten deze gegevens (mede) gebruikt worden ter 
vaststelling van de hypothese voor het verkennend onderzoek.  
 
 

6. Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer 
 
In 2012 heeft het bestuur van de gemeente Bussum een bodemkwaliteitskaart (BKK) en een nota 
bodembeheer vastgesteld. Op de bodemkwaliteitskaart zijn gebieden aangegeven met een gelijke 
gebiedseigen chemische bodemkwaliteit. De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de landbodem van 
het gemeentelijke grondgebied voor de bodemlaag vanaf het maaiveld tot 2 meter diepte. Een aantal 
gebieden en locaties zijn uitgesloten van de kaart: 

• Spoorgebonden gronden: terreinen in eigendom van Rail-Infra-Trust (ProRail) en NS Vastgoed 
(NS Poort). 

• Locaties met, of die verdacht zijn van, een bodemverontreiniging. 
• Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (voor wat betreft de 

ontgravingskaart). 
• Natuurgebied Naardermeer. 
• Voormalige stortplaatsen. 
• Defensieterreinen: Palmkazerne en MOB-complex. 
• Bedrijfsterrein BAC en Givaudan, Huizerstraatweg 28 Naarden. 
• Gebieden die in beheer zijn van Rijkswaterstaat met uitzondering van de drogere oevergebieden 

zoals gedefinieerd in de Waterregeling (publicatie Staatscourant 7 december 2009) en overige 
waterbodems. 

• Het grondwater. 
 
De combinatie van de bodemkwaliteitskaart enerzijds en het BIS anderzijds geven inzicht in: 

• De gebiedseigen chemische bodemkwaliteit (van niet voor bodemverontreiniging verdachte 
locaties afzonderlijk, maar ook op zoneniveau).  

• De potentieel voor bodemverontreiniging verdachte locaties (historische verontreinigingen, 
bedrijfsterreinen en ondergrondse tanks). 

• Locaties waar werkelijk sprake is van bodemverontreiniging, zowel ernstig als niet ernstig (locaties 
met puntbronnen en saneringslocaties, zogenaamde Wbb-locaties). 

 
De jongere bebouwde gebieden in Bussum zijn over het algemeen schoner dan de oudere gebieden. En 
ook de ondergrond is schoner dan de bovengrond.  
 
Onder bepaalde voorwaarden, zoals in hoofdstuk 10 van deze notitie is beschreven, mag de 
bodemkwaliteitskaart worden gebruikt ter vervanging van het verplichte bodemonderzoek bij een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning (bouw). 
 
Als grond ontgraven gaat worden en (elders in de gemeente Bussum of Naarden) weer nuttig wordt 
hergebruikt geldt het gebiedsspecifieke beleid van de gemeente Bussum dat in de nota bodembeheer van 
de gemeente Bussum is beschreven. Het grondstromenbeleid van de gemeente Bussum is interactief 
beschikbaar via de volgende website: http://webservice.cso.nl/bussum/ . 
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7. BIS/BKK controle bij bouwen 
 

Bij de toetsing of al dan niet een bodemonderzoek uitgevoerd moet worden bij een aanvraag van een 
omgevingsvergunning (bouw), speelt het bodeminformatiesysteem (BIS) van de gemeente Bussum een 
cruciale rol. Willen wij voldoen aan de eisen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb; zorgvuldig 
handelen), dan moet elke melding of aanvraag voor een omgevingsvergunning (bouw) worden getoetst 
aan het BIS en de bodemkwaliteitskaart (BKK). Wij noemen deze controle de “BIS/BKK controle bij 
bouwen”. 
 
Op basis van het bodeminformatiesysteem kan met redelijke mate van zekerheid onderscheid worden 
gemaakt tussen: 

• Voor bodemverontreiniging verdachte- en niet verdachte locaties. 
• Verontreinigde- en schone locaties. 
• Sterk verontreinigde locaties die (mogelijk) met spoed moeten worden gesaneerd. 

 
Als is vastgesteld dat de locatie geen onderdeel uitmaakt van de locaties die zijn uitgesloten van de 
bodemkwaliteitskaart (zie de opsomming in hoofdstuk 5), kan met de bodemkwaliteitskaart (kaartbijlagen 
9) de gebiedseigen bodemkwaliteit worden bepaald.  
 
Door deze informatie vervolgens te combineren, kan gemotiveerd een afweging worden gemaakt of 
(historische) bodeminformatie beschikbaar is, een bodemonderzoek moet worden verricht, een ontheffing 
van bodemonderzoek kan worden verleend of dat de omgevingsvergunning (bouw) vertraagd in werking 
moet treden. 
 
De BIS/BKK controle bij bouwen is op dit moment alleen gebaseerd op chemische parameters. Op de 
(mogelijke) aanwezigheid van asbest in bodem of verhardingslagen wordt alleen getoetst als deze 
informatie voorhanden is. De gemeente heeft geen asbestkansenkaart opgesteld. Wel kan op voorhand 
de verwachting worden uitgesproken dat  de kans op het voorkomen van asbest het grootst is in het 
centrum, het oudere dorp en ter hoogte van het spoor (zie bodemkwaliteitskaart, kaartbijlage 7). Omdat er 
geen gemeentelijke asbestkansenkaart aanwezig is moet bij de te leveren informatie, in ieder geval bij de 
sloop van een bestaande opstal, informatie worden geleverd over het voorkomen van asbest op de 
(nieuw)bouwlocatie. Deze asbestinventarisatie in gebouwen mag alleen worden uitgevoerd door personen 
die in het bezit zijn van het persoonscertificaat SC-560 DIA (Deskundig Inventariseerder 
Asbest).Daarnaast kan worden teruggegrepen op de asbestkansenkaart die de provincie Noord-Holland 
heeft laten opstellen (Eindrapportage Asbest Singaleringsonderzoek Noord-Holland, projectnummer: 
06048, Syncera B.V., ReGister B.V., 9 april 2008).   
 

8. Bodemonderzoek, asbest en toetsing 

 
Het uitvoeren van een bodemonderzoek voor een aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw) moet 
bestaan uit een verkennend onderzoek conform de laatste versie van de NEN5740 (Bodem - Strategie 
voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem 
en grond).  
 
De NEN5740 bevat een beschrijving hoe te komen tot een onderzoeksstrategie naar de aanwezigheid 
van bodemverontreinigingen. Ook als het gaat om niet verdachte locaties geeft de norm randvoorwaarden 
voor het uitvoeren van bodemonderzoek. De NEN5740 bevat een verwijzing naar de NEN5725 (Bodem – 
Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader bodemonderzoek). 
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De NEN5725 bevat een beschrijving van te volgen werkzaamheden, procedures en richtlijnen voor het 
uitvoeren van historisch bodemonderzoek. In feite is een historische bodemonderzoek een soort 
vooronderzoek die plaats vindt voorafgaand aan het veld- en analytisch onderzoek. De voornaamste 
activiteiten bestaan uit literatuur- en archiefonderzoek, het inspecteren van de onderzoekslocatie en het 
interviewen van mensen die iets over de locatie weten. Tijdens het vooronderzoek moet informatie worden 
verzameld over het vroegere gebruik, het huidige gebruik, de bodemgesteldheid, de bodemopbouw, de 
bodemsamenstelling en de geohydrologie. Ook is aangegeven dat informatie beschikbaar moet komen 
over de kansen van voorkomen van asbest op of in de bodem (zie ook hoofdstuk 8). 
 
De basis van een historisch bodemonderzoek is het Geoloket van de gemeente Bussum. Deze is  
opvraagbaar via de website: http://www.bussum.nl/nieuws/artikel/artikel/milieu-en-bodeminformatie-in-
bussum-gratis-online/. Voor het achterhalen van informatie over asbest in de te slopen opstallen moet 
apart informatie worden achterhaald door een gecertificeerd persoon (zie hoofdstuk 6). 
 
“De NEN5740-norm is in zijn huidige vorm van toepassing op verkennend en nader onderzoek van 
landbodems in de volgende kaders: Verkennend onderzoek: - bij de aanvraag van een 
omgevingsvergunning (bouw) in het kader van de Wabo; - bij oprichting, verandering of beëindiging van 
een inrichting met bodembedreigende activiteiten in het kader van het Activiteitenbesluit; - bij oprichting, 
verandering of beëindiging van een inrichting waartoe een Geïntegreerde preventie en bestrijding bij 
vervuiling-installatie behoren (artikel 8.1.1. van de Wet milieubeheer); - voor een milieuhygiënische 
verklaring voor de kwaliteit van de bodem en toe te passen grond (Regeling bodemkwaliteit artikel 4.3.4) 
in het kader van het besluit bodemkwaliteit; - onderzoeken in het kader van het landsdekkend beeld 
inclusief spoedlocaties. 
 
Op het moment dat een locatie bij de gemeente Bussum als verdacht voor bodemverontreiniging staat 
geregistreerd, is in veel gevallen historische informatie voorhanden. Deze informatie is bij het Geoloket 
van de gemeente Bussum opvraagbaar via de website: 
http://www.bussum.nl/nieuws/artikel/artikel/milieu-en-bodeminformatie-in-bussum-gratis-online/ . 
 
Als een bodemonderzoek conform de NEN5740 is verricht en het adviesbureau heeft verzuimd gebruik te 
maken van de bij de gemeente Bussum aanwezige historische informatie via het Geoloket en de 
omgevingsrapportage, kan de gemeente besluiten het onderzoek af te keuren. 
 
Het vooronderzoek (NEN5725) resulteert in een hypothese. De gestelde hypothese bepaalt de 
onderzoeksstrategie van het verkennend onderzoek (aantal boringen, monsters, stoffenpakket, positie van 
de boringen, et cetera).  
 
Als uit het vooronderzoek blijkt dat de locatie onverdacht is met betrekking tot de aanwezigheid van een 
bodemverontreiniging en de locatie is gelegen in een gezoneerd gebied (zie hoofdstuk 5 van deze notitie 
en de bodemkwaliteitskaart), kan de gemeente besluiten dat een vervolgonderzoek (NEN5740) niet nodig 
is (zie hoofdstuk 10 van deze notitie). 
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9. Asbestonderzoek in de bodem 
 
De gemeente Bussum maakt gebruik van de 13e wijziging van de gemeentelijke Bouwverordening. In 
artikel 2.1.5 van deze versie zijn regels opgenomen over asbestbodemonderzoek.  
 
Inmiddels bestaan 3 normen voor het onderzoek naar asbest: 

• De NEN5707 (Bodem – inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen 
grond bij een puingehalte van minder dan 20%). 

• De NEN5897 (Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval (BSA) en 
(puin)granulaat bij een puingehalte boven de 20%).  

• Nederlands Technische Afspraak, NTA 5727 (Monsterneming en analyse van asbest in 
waterbodem (bodem onder water) en natte baggerspecie). 

 
Als voorafgaand aan een verkennend bodemonderzoek conform de NEN5740 een vooronderzoek 
volgens NEN5725 wordt uitgevoerd, moet altijd de aanwezigheid van asbest in de bodem worden 
onderzocht. Als tijdens het voor- of bodemonderzoek daadwerkelijk asbest wordt aangetroffen moet ook 
een onderzoek volgens de NEN5707 uitgevoerd worden. Als asbest in een bodem met meer dan 20% 
puin voorkomt, is de NEN5897 van toepassing. 
 
Van een asbestverdachte locatie is sprake als: 

• visueel asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen op locatie; 
• de bodem sterk puinhoudend is; 
• oude funderingslagen aanwezig zijn; 
• oude verhardingslagen aanwezig zijn van puin of menggranulaat van voor 1997; 
• sprake is van ophooglagen, dempingen en stortplaatsen; 
• opstallen aanwezig zijn waarin of waarop asbest is verwerkt; 
• panden zijn gesloopt waarin zich asbest bevond; 
• op een locatie sprake is geweest een asbest bevattend gebouw welke is uitgebrand; 
• sprake is of was van glastuinbouw. 

 
Het Nederlands normalisatie instituut heeft begin 2005 een leeswijzer opgesteld met een beschrijving hoe 
het asbestonderzoek gecombineerd kan worden met het gewone reguliere bodemonderzoek (ADV 223, 
leeswijzer voor het gebruik van asbest bodemnormen, ICS 13.080.05). Bij de uitvoering van 
asbestonderzoek in combinatie met regulier bodemonderzoek is deze norm van toepassing, zie bijlage 1. 
 
 

10. Wanneer is een locatie verdacht voor bodemverontreiniging? 
 

Een locatie is verdacht als blijkt dat zich op het terrein bodembedreigende activiteiten voordoen of hebben 
voorgedaan. Op basis van die activiteiten moet een redelijk vermoeden bestaan dat de bodem 
verontreinigd is. Hier vallen ook Wet milieubeheer-vergunningsplichtige of meldingsplichtige inrichtingen 
onder. Ook is een locatie verdacht als sprake is van een bodembedreigende activiteit in de directe 
omgeving. Het gaat hier dan voornamelijk om verontreinigingen veroorzaakt door mobiele stoffen zoals 
bijvoorbeeld minerale olie en benzeen, tri en per (verspreiding via het grondwater). In de NEN5725 is als 
bijlage A een overzicht gevoegd van potentieel verdachte en verontreinigde activiteiten. Dit overzicht is 
niet uitputtend en dient daarom als richtlijn.  
 
In het BIS van de gemeente Bussum bevatten alle historisch onderzochte locaties een UBI-code. UBI 
betekent Uniforme Bron Indeling potentieel verdachte activiteiten. Een UBI-code geeft aan elke activiteit, 
die mogelijk bodemverontreiniging kan veroorzaken, een unieke code. De UBI-code geeft informatie over 
het mogelijk voorkomen van verontreinigingen, de stoffen die zijn gebruikt, het gedrag van die stoffen in 
de bodem en het grondwater, de kans dat die stoffen in de bodem terecht zijn gekomen en de giftigheid. 
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Ophooglagen, dempingen en stortplaatsen zijn ook in deze codering opgenomen. De code zegt niets over 
de exacte positie van de verontreinigingen. Door gebruik te maken van de UBI-codes wordt eenduidigheid 
verkregen in de beschrijving van de bedrijfsprocessen en de daaraan gekoppelde bodembedreigende 
activiteiten.  
 
Daarnaast wordt een locatie als verdacht beoordeeld als ter plekke nog een niet gesaneerde 
ondergrondse brandstoftank aanwezig is en/of het vermoeden daartoe bestaat. Niet gesaneerde tanks 
moeten worden verwijderd door een erkend tanksaneringsbedrijf. Vooraf is dan altijd een 
bodemonderzoek nodig. Als de aanwezigheid van een tank wordt vermoed, eist de gemeente een 
onderzoek door een erkend tanksaneringsbedrijf.  
 
De bepaling of een locatie verdacht is voor bodemverontreiniging of niet, is bij het Geoloket van de 
gemeente opvraagbaar via de website: 
http://www.bussum.nl/nieuws/artikel/artikel/milieu-en-bodeminformatie-in-bussum-gratis-online/ . 
 
Op basis van de gegevens uit het historisch bodemonderzoek (NEN5725) en de lokale bodemsituatie, is 
een voorspelling mogelijk of een locatie verdacht is voor bodemverontreiniging of niet. 
 
 

11. Ontheffing en vrijstelling van bodemonderzoek 
 

Als de gemeente Bussum van een bepaald perceel geen historische informatie heeft, kan met redelijke 
mate van zekerheid gesteld worden dat zich op die locatie geen bodembedreigende activiteiten hebben 
voorgedaan. In ieder geval is de kans op bodemverontreiniging wezenlijk kleiner dan locaties waar zich 
wel bodembedreigende activiteiten hebben voorgedaan of nog voordoen. 
 
Als vervolgens de historische informatie wordt gerelateerd aan de bodemkwaliteitskaart, dan stelt Bussum 
dat de kwaliteit van de bodem op de bouwlocatie in overeenstemming is met het (toekomstige) gebruik. 
Uitzondering hierop vormt de zone met de wegbermen van Rijkswegen, provinciale wegen en enkele 
wegen die in beheer van de gemeente zijn en de locaties die uitgezonderd zijn van de 
bodemkwaliteitskaart. 
 
Dit betekent dat ontheffing van een bodemonderzoek mogelijk is, als is vastgesteld dat: 

• op de bouwlocatie geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden; 
• er geen asbest op of in de bodem is geconstateerd; 
• er geen sprake is van een (potentiële) saneringslocatie (Wbb-locatie); 
• er geen mogelijke beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden vanuit de directe 

omgeving tot aan 50 meter buiten de bouwlocatie; 
• er geen sprake is van een (niet gesaneerde) ondergrondse tank of het vermoeden daartoe op de 

bouwlocatie aanwezig is; 
• de bouwlocatie niet is gelegen in de zone wegbermen van de bodemkwaliteitskaart; 
• De bouwlocatie niet is gelegen op een locatie die is uitgezonderd van de bodemkwaliteitskaart. 

  
Ondanks het feit dat een locatie door de gemeente Bussum kan worden aangewezen als “niet verdacht”, 
is er altijd een kans aanwezig dat de bodem toch verontreinigd is door een puntbron of een afwijkende 
kwaliteit heeft zoals op zoneniveau is vastgelegd in de bodemkwaliteitskaart. Volledige zekerheid 
hieromtrent is pas te geven na uitvoering van een verkennend bodemonderzoek.  
 
De verantwoordelijkheid om wel of geen bodemonderzoek uit te voeren, ondanks een eventuele 
ontheffing van de gemeente, ligt bij de eigenaar van de locatie. De gemeente Bussum kan niet 
aansprakelijk worden gesteld als (achteraf) blijkt dat wordt gebouwd op verontreinigde grond.  
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Er bestaat dus altijd een kans dat de bodem van een niet verdachte locatie verontreinigd kan zijn.  
 
De gemeente is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte-, incidentele- of 
gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingsituatie van een perceel anders is dan in het 
bodeminformatiesysteem en volgens de bodemkwaliteitskaart is vermeld. 
 
Een ontheffing van de verplichting om een bodemonderzoek uit te voeren is alleen mogelijk als de 
aanvrager van een omgevingsvergunning (bouw) gebruik maakt van het aanvraagformulier ontheffing 
bodemonderzoek dat in bijlage 2 is opgenomen. In dit formulier is een aantal stellingen geformuleerd 
waarmee de aanvrager dient in te stemmen. 
 
Een ontheffing van een bodemonderzoek is ook mogelijk als de gemeente de beschikking heeft over 
recente (bodem)onderzoeksresultaten. Het onderzoek moet dan voldoen aan de nieuwste kwaliteitseisen. 
Dit betekent dat de onderzoeksstrategie moet zijn vastgesteld op basis van een vooronderzoek conform 
de laatste versie van de NEN5725. 
Het bodemonderzoek moet zijn verricht conform de laatste versie van de NEN5740. Zowel tijdens het 
vooronderzoek en zo nodig tijdens het verkennend onderzoek moet aandacht worden besteed aan het 
voorkomen van asbest in de bodem. Als onderzoek naar asbest noodzakelijk is gebleken, moet deze zijn 
uitgevoerd conform de laatste versie van de NEN5707 en/of NEN5897.  
Het onderzoek mag niet ouder zijn dan 5 jaar. Binnen die 5 jaar mogen met betrekking tot het gebruik van 
de onderzoekslocatie geen wijzigingen hebben plaatsgevonden of bodembedreigende activiteiten zijn 
ontwikkeld. Het onderzoek moet in originele staat bij de gemeente Bussum aanwezig zijn. Er mogen geen 
onderdelen ontbreken.  
 
De gemeente Bussum houdt zich het recht voor om op basis van gewijzigde inzichten (wetswijzigingen) 
een onderzoek, zoals hierboven wordt bedoeld, af te keuren. De aanvrager van een 
omgevingsvergunning (bouw) is dan verplicht nieuwe of aanvullende onderzoeksresultaten aan te leveren.  
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Stroomschema 1: Omgevingsvergunning (bouw) procedure  
algemeen 
  



1. Omgevingsvergunnings‐
aanvraag (bouw)

2. Wijzigt de 
(bestemmings) 

functie?

3. Bouwwerk 
Omgevings‐

vergunningvrij?

4. Komt locatie 
voor in 

Geoloket van 
Bussum?

5. Raakt het 
bouwwerk de 

grond?

6. Is het 
bouwwerk een 

gebouw?

7.  Zijn er voortdurend mensen 
aanwezig (> 2u/d) en/of 

wijziging naar een gevoeliger 
bestemming?

8. Bouwwerk 
van tijdelijke 
aard? (max 5 

jaar)

Procedure uitvoeren 
bodemonderzoek 
(stroomschema 3)

Geen bodemonderzoek

9. Vindt er 
grondverzet 
plaats?

Vervolg zie volgende pagina

Toets onderbouwing 
uitvoerbaarheidsplan
Toets aan bestemmingsplan

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

NeeJa

Ja

Nee

Start procedure

Uitkomst, actie 
en/of product

Verwijzing

Verantwoordelijk V&H

Verantwoordelijk 
Ruimte of de RUD

Verantwoordelijk 
aanvrager

Verantwoordelijk aanvrager en 
te bevragen bij V&H

Verantwoordelijk aanvrager, te 
bevragen bij de Ruimte of RUD

Resultaat, afgegeven door  
Ruimte of RUD

Resultaat, afgegeven door  
V&H



Vervolg zie volgende pagina

BIS/BKK controle 
bij aanvraag 

omgevingsvergunning
(hoofdstuk 6 notitie)

10. Ernstig 
geval van 

bodemveront‐
reiniging

13. Gesaneerd 
en goedgekeurd 
evaluatierapport

11. 
Verdachte 
locatie of 
Wm‐locatie

12. Vermoeden 
ernstige bodem‐
verontreiniging

Geen bodemonderzoek

14. Vertraagde 
inwerkingtreding 

Toelichtende tekst in 
omgevingsvergunning 

opnemen

Procedure uitvoeren 
bodemonderzoek 
(stroomschema 3)

Start procedure

Uitkomst, actie 
en/of product

Verwijzing

Verantwoordelijk V&H

Verantwoordelijk 
Ruimte of de RUD

Verantwoordelijk 
aanvrager

Ja Nee Nee

NeeNee

Ja

Ja

Ja

Verantwoordelijk aanvrager en 
te bevragen bij V&H

Verantwoordelijk aanvrager, te 
bevragen bij de Ruimte of RUD

Resultaat, afgegeven door  
Ruimte of RUD

Resultaat, afgegeven door  
V&H
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Stroomschema 2: Reguliere omgevingsvergunning (bouw) 
 
  



Start procedure

Uitkomst, actie 
en/of product

Verwijzing

Verantwoordelijk V&H

Verantwoordelijk 
Ruimte of de RUD

Verantwoordelijk 
aanvrager

Procedure reguliere 
omgevingsvergunning 

(bouw)

3. Bouwwerk 
Omgevings‐

vergunningvrij?
Geen bodemonderzoek

10. Ernstig 
geval van 

bodemveront‐
reiniging

13. Gesaneerd 
en goedgekeurd 
evaluatierapport

11. 
Verdachte 
locatie of 
Wm‐locatie

14. Vertraagde 
inwerkingtreding 

Toelichtende tekst in 
omgevingsvergunning 

opnemen

Ja Nee

Nee

Ja

JaNee

Procedure uitvoeren 
bodemonderzoek 
(stroomschema 3)

15. 
Bouwlocatie ligt in 
BKK wegbermzone 
of uitgesloten 

locatie van BKK?

Procedure toetsen  
bodemonderzoek 
(stroomschema 4)

20. Verlenen 
omgevingsvergunning 

(bouw)

19. Ontheffing
bodemonderzoek

17. 
Aanvraag‐
formulier

ondertekend?

16. 
Bodemonder‐
zoek aanwezig 
max 5 jaar oud?

Nee

Ja
Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Verantwoordelijk aanvrager en 
te bevragen bij V&H

Verantwoordelijk aanvrager, te 
bevragen bij de Ruimte of RUD

Resultaat, afgegeven door  
Ruimte of RUD

Resultaat, afgegeven door  
V&H
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Stroomschema 3: Uitvoering bodemonderzoek 
 

  



Start procedure

Uitkomst, actie 
en/of product

Verwijzing

Verantwoordelijk V&H

Verantwoordelijk 
Ruimte of de RUD

Verantwoordelijk 
aanvrager

Procedure Uitvoering 
bodemonderzoek

Raadplegen Geoloket en 
bodemkwaliteitskaart 

(hoofdstuk 4 en 5 notitie)

20. 
Gemeentelijke 
historisch 
onderzoek 
aanwezig?

21. Historische informatie 
moet het adviesbureau 

verwerken in het 
vooronderzoek

22. Uitvoeren 
vooronderzoek volgens 
NEN5725 inclusief asbest

11. 
Verdachte 
locatie?

Verder bodemonderzoek is 
niet noodzakelijk

Procedure toetsen  
bodemonderzoek 
(stroomschema 4)

23. Vaststellen 
onderzoeksstrategie 
conform NEN5740, 

NEN5707 en/of NEN5897

Uitvoeren bodemonderzoek

Nee

Ja

Nee

Ja

Verantwoordelijk aanvrager en 
te bevragen bij V&H

Verantwoordelijk aanvrager, te 
bevragen bij de Ruimte of RUD

Resultaat, afgegeven door  
Ruimte of RUD

Resultaat, afgegeven door  
V&H
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Stroomschema 4: Toetsing bodemonderzoek 
 

  



Start procedure

Uitkomst, actie 
en/of product

Verwijzing

Verantwoordelijk V&H

Verantwoordelijk 
Ruimte of de RUD

Verantwoordelijk 
aanvrager

Procedure Toetsing 
bodemonderzoek

24. Resultaten onderzoek 
conform NEN5740, 

NEN5707 en/of NEN5897 
dus inclusief asbest

25. 
Resultaat 

bodemonderzoek 
> tussenwaarde

27. Uitvoeren Nader 
bodemonderzoek conform 

NTA5755

26. Verder 
bodemonderzoek is niet 

noodzakelijk

28. 
Omvang 

verontreiniging 
>25 m3 grond e/o 

100 m3

grondwater

20. Verlenen 
omgevingsvergunning 

(bouw)16. Vertraagde 
inwerkingtreding 

Toelichtende tekst in 
omgevingsvergunning 

opnemen

29. Na overleg met de 
provincie Noord‐Holland 
eventuele voorwaarden 

opnemen in 
omgevingsvergunning

NeeJa

Nee

Ja

Verantwoordelijk aanvrager en 
te bevragen bij V&H

Verantwoordelijk aanvrager, te 
bevragen bij de Ruimte of RUD

Resultaat, afgegeven door  
Ruimte of RUD

Resultaat, afgegeven door  
V&H
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Beschrijving stroomschema’s 
 
Num: Omschrijving  Toetsing en/of  

verantwoordelijke 
afdeling  

1 Een verzoek om een omgevingsvergunning (bouw) vindt plaats via een 
bouwaanvraagformulier. Dit formulier is op te vragen bij de gemeente 
Bussum maar ook digitaal beschikbaar http://www.omgevingsloket.nl/. De 
frontoffice van de gemeente boekt de aanvraag in Squit XO. De afdeling V 
& H toetst de aanvraag aan de Woningwet, de Bouwverordening, het 
Bouwbesluit, het Besluit indieningsvereisten aanvraag 
omgevingsvergunning (bouw) en het Bestemmingsplan. 

V & H 

2 Voor een functiewijziging moet een onderzoek aanwezig zijn op basis 
waarvan de uitvoerbaarheid van het plan wordt onderbouwd (vergelijk 
artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening). En ook bij een 
omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan is een goede 
ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk (zie art. 2.12 eerste lid onder 3 
Wabo). Nu bodemverontreiniging en de eventueel daaraan te stellen eisen 
een direct effect kunnen hebben op de financiële uitvoerbaarheid van een 
plan moet daar inzicht over bestaan. 

V & H 

3 Om te achterhalen of een bouwwerk omgevingsvergunningvrij is, kan de 
volgende website worden geraadpleegd: http://www.omgevingsloket.nl/ .

V & H en 
aanvrager 

4 Als in het Geoloket geen informatie bekend is van de locatie kan deze als 
‘niet-verdacht’ voor bodemverontreiniging worden beschouwd. Er hoeft 
daarom geen bodemonderzoek plaats te vinden. 

V & H, 
Ruimte/RUD en 
aanvrager 

5 Als het gebouw de grond niet raakt is een bodemonderzoek niet nodig. V & H 
6 Elk gebouw heeft een bepaalde gebruiksfunctie. Deze functies zijn 

vastgelegd in het Bouwbesluit. Een bouwwerk geen gebouw zijnde is zo’n 
functie. Dit betekent dat niet alle bouwwerken als gebouw zijn aan te 
merken. Voorbeelden zijn een carport, een viaduct, een tunnel, etc. Voor 
een bouwwerk geen gebouw zijnde wordt geen bodemonderzoek vereist.  

V & H 

7 Als in het gebouw elke dag minder dan 2 uur dezelfde mensen verblijven is 
geen bodemonderzoek nodig, zie artikel 44, tweede lid van de Woningwet. 
Voorbeelden zijn: een kas, een opslagplaats, wachtruimte, etc. Op het 
moment dat een gebouw een meer gevoeliger bestemming krijgt, 
bijvoorbeeld wanneer een garage wordt ingericht als een woning, dan is 
bodemonderzoek wel noodzakelijk. 

V & H 

8 Als het bouwwerk van tijdelijke aard is (< 5 jaar), kan ontheffing worden 
verleend van bodemonderzoek. In sommige gevallen is wel onderzoek 
noodzakelijk bijvoorbeeld als het tijdelijk gebouw een gevoelige 
bestemming heeft (schoolgebouw). 

V & H 

9 Grondverzet vindt plaats als er op een locatie grond wordt ontgraven en/of 
wordt toegepast. 

V & H en 
aanvrager 
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Num: Omschrijving  Toetsing en/of  
verantwoordelijke 
afdeling  

10 Het bodeminformatiesysteem van de gemeente Bussum wordt 
geraadpleegd om te bepalen of er gegevens over de bouwlocatie 
aanwezig zijn. Wanneer sprake is van een Wbb-locatie moet worden 
vastgesteld of het een locatie betreft die inmiddels is gesaneerd of dat de 
sanering nog moet plaatsvinden. Wbb-locaties zijn locaties die door de 
provincie Noord-Holland zijn geregistreerd als ernstig verontreinigd en 
mogelijk spoedeisend..  

Ruimte/RUD 

11 De afweging of een locatie als verdacht wordt aangemerkt, is meestal 
gebaseerd op door de gemeente verzamelde, in het 
bodeminformatiesysteem verwerkte gegevens of een uitgevoerd 
vooronderzoek conform de NEN5725 inclusief aandacht voor asbest. Een 
locatie kan ook als verdacht worden aangemerkt als in de directe 
omgeving, tot aan 50 meter van de bouwlocatie, sprake is van een 
bodemverontreiniging en/of wanneer sprake is van een inrichting op grond 
van het Wet milieubeheer.  
Via het Geoloket van de gemeente Bussum is te achterhalen of sprake is 
van een Wbb-locatie. Daarvoor is de volgende link te gebruiken: 
http://78.46.96.86/mdzou_basis/client/client.jsp?context=Bussum&guiconfi
g=mdzou. Als in het Geoloket geen informatie bekend is van de locatie kan 
deze als ‘niet-verdacht’ voor bodemverontreiniging worden beschouwd.  

Ruimte/RUD 

12 Als sprake is van een vermoedelijk geval van ernstige 
bodemverontreiniging moet een bodemonderzoek worden verricht. 
Als hier geen sprake van is hoeft geen bodemonderzoek plaats te vinden. 

Ruimte/RUD 

13 Voor de gemeente Bussum geldt dat bij Wbb-locaties de provincie Noord-
Holland het bevoegd gezag is. De provincie stelt in een beschikking vast of 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en of het geval 
spoedeisend is om te saneren (artikel 28, 29 en 37 Wbb).  
Op basis van de Wet bodembescherming moet een saneringsplan ter 
goedkeuring worden aangeboden de provincie Noord-Holland en een 
saneringsbeschikking worden aangevraagd. In sommige gevallen kan ook 
volstaan worden met een zogenaamde BUS-sanering (Besluit uniforme 
saneringen). Een melding voor aanvang van de sanering is dan voldoende. 
Hiervoor moet een speciaal digitaal meldingsformulier worden ingevuld. 
Als de locatie gesaneerd is en er ligt een goedgekeurd evaluatierapport, 
bestaan er voor wat betreft de bodem geen belemmeringen om een 
omgevingsvergunning (bouw) af te geven. Als de provincie in een 
beschikking vaststelt dat geen sprake is van spoed, kunnen nadere eisen 
worden gesteld en maatregelen worden geëist ter beperking van de 
verontreiniging. Of een geval spoedeisend is of niet is afhankelijk van de 
soort en mate van de verontreiniging en het gebruik van de locatie. Voor 
bepaalde functies zal de provincie gebruiksbeperkingen opleggen die door 
de eigenaar en gebruikers van het perceel in acht moeten worden 
genomen. Zodra er wijzigingen optreden in het gebruik van de locatie die 
niet overeenkomen met hetgeen in de beschikking is vermeld, houdt de 
provincie zich het recht voor om alsnog een saneringsplan te eisen.   
Als een locatie is gesaneerd en de provincie Noord-Holland heeft zowel 
het saneringsplan als het evaluatierapport goedgekeurd, dan is verder 
geen bodemonderzoek nodig. 

Provincie Noord- 
Holland 
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Num: Omschrijving  Toetsing en/of  
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14 De gemeente verleent de vergunning onder de opschortende voorwaarde 
van art. 6.2c Wabo. Daarbij vermeldt de gemeente dit expliciet in de 
vergunning onder vermelding dat de opschorting eindigt zodra: 

1. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat er geen sprake is van 
een ernstig geval van bodemverontreiniging of 

2. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een saneringsplan 
en deze instemming is in werking getreden of 

3. Er is melding gedaan op grond van het Besluit uniforme 
saneringen (Bus) en de in dat besluit genoemde wachttermijn is 
verstreken. 

Ruimte/RUD 

15 Indien geen sprake is van een Wbb-locatie, een verdachte locatie of Wm-
locatie en de locatie niet is gelegen in de zone wegbermen of een locatie 
die geen onderdeel uit maakt van de bodemkwaliteitskaart, kan de 
gemeente besluiten ontheffing te verlenen van bodemonderzoek. Voor 
deze vrijstelling dient de aanvrager een verklaring te ondertekenen. Deze 
verklaring is als bijlage 2 toegevoegd. 

Ruimte/RUD 

16 Wanneer de gemeente beschikt over recente bodemgegevens (< 5 jaar), 
kan vrijstelling worden verleend van bodemonderzoek. De procedure 
toetsen bodemonderzoek (schema 4) kan worden gestart. 

Ruimte/RUD 

17 Voor het verkrijgen van ontheffing van bodemonderzoek dient de 
aanvrager een verklaring te ondertekenen. Deze verklaring is als bijlage 
toegevoegd, zie bijlage 2, “Aanvraagformulier ontheffing 
bodemonderzoek.” 

Ruimte/RUD en 
initiatiefnemer 

18 Na ondertekening wordt schriftelijk en/of per e-mail ontheffing verleend. Ruimte/RUD 
19 Indien het stroomschema is doorlopen kan de omgevingsvergunning 

(bouw) worden verleend. 
V & H 

20 In het kader van het vooronderzoek, NEN5725, Bodem - Landbodem - 
Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 
onderzoek, moet het bodeminformatiesysteem en de bodemkwaliteitskaart 
van de gemeente Bussum worden geraadpleegd. Dit raadplegen kan ook 
via het Geoloket van de gemeente Bussum. Daarvoor is de volgende link 
te gebruiken: 
http://78.46.96.86/mdzou_basis/client/client.jsp?context=Bussum&guiconfi
g=mdzou. 
Informatie uit dit systeem, indien voorhanden, moet worden verwerkt in het 
vooronderzoek. 

Aanvrager 

21 Historische informatie is van belang bij het uitvoeren van het 
vooronderzoek en spelen een rol bij de invulling van het veld- en 
laboratoriumonderzoek. De informatie wordt eveneens gebruikt bij de 
interpretatie van de onderzoeksresultaten. Wanneer de bij de gemeente 
Bussum aanwezige informatie onvoldoende is verwerkt in het 
vooronderzoek, houdt de gemeente zich het recht voor aanvullende 
onderzoeksresultaten te eisen. 

Aanvrager en 
Ruimte/RUD 

22 De verzamelde informatie dient te worden verwerkt in een vooronderzoek 
conform de NEN5725. In dit vooronderzoek dient ook uitgebreid aandacht 
te worden besteed aan asbest. Op grond van het vooronderzoek wordt de 
onderzoekshypothese bepaald. Deze onderzoekshypothese is gebaseerd 
op aannames over de aanwezigheid en de aard van bodembedreigende 
stoffen en de plaats van voorkomen. 

Aanvrager en 
Ruimte/RUD 
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Num: Omschrijving  Toetsing en/of  

verantwoordelijke 
afdeling  

23 Op basis van de in het vooronderzoek vastgestelde onderzoekshypothese 
wordt in het verkennend onderzoek (NEN 5740 Bodem - Landbodem - 
Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar 
de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond) de bijbehorende 
onderzoeksstrategie gekozen. De onderzoeksstrategie is weer bepalend 
voor het veldwerk en het laboratoriumonderzoek. 
Als asbest is waargenomen moet, afhankelijk van de hoeveelheid 
aangetroffen asbestbijmenging de volgende NEN-normen worden gebruikt: 

• De NEN5707 (Bodem – inspectie, monsterneming en analyse van 
asbest in bodem en partijen grond bij een puingehalte van minder 
dan 20%). 

• De NEN5897 (Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt 
bouw- en sloopafval (BSA) en (puin)granulaat bij een puingehalte 
boven de 20%).  

Aanvrager en 
Ruimte/RUD 

24 De onderzoeksresultaten moeten worden getoetst op basis van de Wet 
bodembescherming en de Circulaire bodemsanering 2009. Voor de 
toetsing wordt verwezen naar stroomschema 4. 
De resultaten van een bodemonderzoek worden door de 
vergunningaanvrager aangeboden aan de gemeente Bussum. 

Aanvrager 

25 De tussenwaarde is het criterium voor het doen van een nader 
bodemonderzoek. De tussenwaarde = de achtergrondwaarde (grond) of de 
streefwaarde (grondwater) + de interventiewaarde (gecorrigeerd met 
organische stof en lutum) / 2. 

Ruimte/RUD 

26 Als uit de resultaten van het analytisch onderzoek blijkt dat geen 
tussenwaarde wordt overschreden, dan is verder onderzoek niet 
noodzakelijk. 

Ruimte/RUD 

27 Als uit de resultaten van het analytisch onderzoek blijkt dat de 
tussenwaarde wordt overschreden, dan is verder onderzoek in de vorm 
van een nader onderzoek vereist. Hiervoor geldt  de Nederlandse 
technische afspraak (NTA) 5755: Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van 
bodemverontreiniging, Ook is maatwerk mogelijk. 

Aanvrager 

28 Als het bodemvolume waarin een sterke verontreiniging voorkomt groter is 
dan 25m3 en/of het grondwater (bodemvolume) met een sterke 
verontreiniging groter is dan 100 m3, is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 

Ruimte/RUD 

29 Is het geval niet spoedeisend en er vindt geen grondverzet plaats, dan 
moet na overleg met de provincie Noord-Holland worden vastgesteld wat 
de vervolgstappen zijn. 

Ruimte/RUD 
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Bijlage 1: Leeswijzer combinatie asbestonderzoek met regulier  
onderzoek 
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1 Aanleiding en doelstelling 

In de VROM beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat) van 3 maart 2004 (28 663 en 28 
199, nr. 15) is aangegeven dat het van belang is dat asbestverontreiniging van de (water)bodem tijdig 
aan het licht komt. Op basis daarvan is geconstateerd dat bij het uitvoeren van verkennende 
bodemonderzoeken het mogelijke voorkomen van verontreiniging door asbest adequaat dient te 
worden meegenomen. Derhalve is in voorgenoemde beleidsbrief aangegeven dat afstemming van de  
normen voor verkennend bodemonderzoek (NEN 5740, NVN 5720 en NVN 5725)1 met de normen 
voor asbestonderzoek (NEN 5707, NEN 5897 en NTA 5727)2 gewenst is.  

Het doel van deze NEN leeswijzer is om de afstemming tussen enerzijds bodemonderzoeksnormen 
die een relatie hebben met asbestonderzoek en anderzijds normen specifiek voor asbestonderzoek 
gerelateerd aan bodem helder weer te geven. Daarnaast is geconstateerd dat er verschillen (van 
interpretatie) bestaan tussen de diverse asbestnormen, met name tussen de NEN 5707 en de NEN 
5897. Nevendoel van de NEN leeswijzer is om deze verschillen en onduidelijkheden zoveel mogelijk 
weg te nemen. Tot slot zijn er uit de markt vragen gekomen omtrent specifieke onderdelen voor 
asbestonderzoek. In de leeswijzer zal tevens worden ingegaan op de meest voorkomende vragen 
over de specifieke  onderdelen zoals monstervoorbehandeling en het hanteren van het 
betrouwbaarheidsinterval. 

2  Achtergrond  

Voor asbestonderzoek in (water)bodem, puin(granulaat) en baggerspecie bestaan 3 normen met ieder 
een eigen toepassingsgebied: 

— NTA 5727: waterbodem (bodem onder water) en natte baggerspecie; 

— NEN 5707: landbodem (inclusief uiterwaarden) en partijen grond en droge baggerspecie met 
minder dan 20 % (V/V) puin(granulaat); 

— NEN 5897: onbewerkt en gemengd bouw- en sloopafval, granulaten en grond met meer dan 20 % 
(V/V) puin(granulaat). 

De keuze voor de te hanteren norm voor asbestonderzoek wordt bepaald door het type materiaal, de 
plaats van vóórkomen en de gebruiksfunctie van het materiaal. Het verschil tussen landbodem en 
waterbodem is gebaseerd op de mogelijkheid tot visuele inspectie van de locatie en/of de partij. 
Bodem onder water en natte baggerspecie is niet inspecteerbaar zodat deze conform NTA 5727 
onderzocht dienen te worden. Overige locaties en partijen zijn in principe wel inspecteerbaar en 
dienen conform NEN 5707 en/of NEN 5897 onderzocht te worden.  

De onderzoeksstrategie van NEN 5897 en NEN 5707 zijn niet wezenlijk verschillend van elkaar. Dit 
geldt ook voor de onderzoeksinspanning en monsteraantallen. Bij de afweging welke norm te 
hanteren is de gebruiksfunctie van de locatie belangrijk; bij verhardingslagen en funderingslagen op 
wegen, erven en terreinen dient in principe NEN 5897gebruikt te worden en bij een bodemfunctie 
dient NEN 5707 toegepast te worden. De eis van 20 % (V/V) puin(granulaat) moet derhalve als 
richtwaarde worden gezien waarbij in grensgevallen de gebruiksfunctie maatgevend is.  

De asbestnormen zijn zo op elkaar afgestemd dat bij een verkeerde interpretatie van de te hanteren 
norm dit geen consequenties heeft voor het onderzoeksresultaat. De analysemethode in alle drie de 
normen zijn zelfs identiek aan elkaar. 

                                                   
1 NEN 5740 Bodem – Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 

bodem en grond 
NVN 5720 Bodem - Waterbodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek 
NVN 5725 Bodem - Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek  
2 NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond 

NEN 5897 Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bouw- en sloopafval en granulaat 
NTA 5727 Bodem – Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie 
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In het reguliere bodemonderzoek zijn er 3 normen die gecombineerd kunnen worden met het 
asbestonderzoek: 

— NVN 5725:  richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek voor landbodem 

— NEN 5740:  onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek van landbodem 

— NVN 5720: onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek van waterbodem 

NVN 5725 omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en huidige gebruik van de locatie, 
alsmede informatie over de bodemgesteldheid, bodemopbouw en de (geo)hydrologische situatie. Op 
basis van de verkregen informatie wordt een hypothese opgesteld die zo goed mogelijk de aard van 
de verontreinigende stoffen alsmede de ruimtelijke verdeling van de stoffen over de locatie beschrijft. 
Hierdoor is het mogelijk een onderzoeksstrategie op te stellen (o.a. volgens NEN 5740) waarmee met 
een zo groot mogelijke kans een eventuele verontreiniging kan worden aangetoond. 

NEN 5740 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van de bodemverontreiniging en de werkwijze 
voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en eventueel daaruit vrijkomende 
grond. De norm is alleen van toepassing op landbodem en bestaat uit een verzameling van 
onderzoeksstrategieën voor zowel onverdachte als verdachte locaties met elk een specifiek 
toepassingsgebied.  

NVN 5720 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
onderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de waterbodem. Deze voornorm is 
van toepassing op verkennend onderzoek van al dan niet verspreidbare onderhoudsspecie en al dan 
niet verontreinigde waterbodem. De norm beschrijft tevens specifieke aspecten van het 
vooronderzoek gericht op waterbodem. 

3 Normenstelsel 

In figuur 1 is een schematische voorstelling gegeven van het normenstelsel voor asbestonderzoek en 
regulier bodemonderzoek. De opdeling in onderzoeksfasen zijn in het schematisch overzicht onder 
elkaar weergegeven, dit zijn vooronderzoek, verkennend onderzoek, nader onderzoek en 
laboratorium-analyse. 

Naast elkaar staan de drie asbestnormen weergegeven, te weten NTA 5727, NEN 5707 en  
NEN 5897. Voor de toepassingsgebieden landbodem en verhardingslagen is in het vooronderzoek en 
het verkennend onderzoek een combinatie mogelijk met respectievelijk NVN 5725 en NEN 5740. Voor 
waterbodem is voor beide onderzoeksfasen een combinatie mogelijk met NVN 5720. Het 
toepassingsgebied partijen is in het schematisch overzicht helemaal rechts weergegeven. De drie 
asbestnormen zijn voor wat betreft partijkeuringen identiek aan elkaar. Er is in het nader onderzoek 
voor partijen een combinatie mogelijk met partijkeuringen conform het Bouwstoffenbesluit. De 
monsternemingsmethoden volgens NVN 7301 en NVN 7302 kunnen hierbij tevens worden toegepast.  
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Figuur 1 -  Schematisch overzicht van de samenhang tussen de normen voor 
asbestonderzoek, de normen voor regulier bodemonderzoek en de normen voor partijkeuring. 
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partijen

NVN 5725 /
NVN 5720 *

Vooronderzoek 
(historisch onderzoek en locatie inspectie)

partijen :
grond

granulaat
baggerspecie

Verkennend onderzoek 
(inspectie toplaag en gaten)

NEN 5740

NVN 5720
Verkennend
onderzoek

(monsterneming)

Partijkeuring
(inspectie aselecte grepen 

en monsterneming)

NVN 7301 / 
NVN 7302

NEN 5896

partij BSA

Verkennend onderzoek
(inspectie uitgespreide partij)

Bouw stoffen
Besluit

Norm/Protocol

Onderzoeksfase asbestnorm

Toepassing 

Gecombineerd onderzoek met andere norm mogelijk

Verplichte onderzoeksfase

Uitvoering onderzoeksfase afhankelijk van resultaten

Uitvoering onderzoeksfase afhankelijk van doelstelling

bij brand/
explosie

* Gericht op waterbodem, combinatie met NTA 5725

Analyse
(verzameld materiaal en/of mengmonsters)

Nader onderzoek
(inspectie sleuven en 

monsterneming)

Nader onderzoek
(inspectie en

monsterneming)
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4 Combinatie met regulier bodemonderzoek 

De asbestnormen zijn zo opgesteld dat in het begintraject van het onderzoek een combinatie met 
regulier bodemonderzoek mogelijk is. 

Het vooronderzoek in de asbestnormen NEN 5707 en NEN 5897 is afgeleid van NVN 5725 zodat 
deze onderzoeksfase gecombineerd kan plaatsvinden met een regulier vooronderzoek. Het 
vooronderzoek in NTA 5727 is afgeleid van NVN 5720 zodat voor waterbodem ook een gecombineerd 
vooronderzoek mogelijk is. In aanvulling op de algemene uitvoeringsaspecten van het reguliere 
vooronderzoek, beschreven in NVN 5725 en NVN 5720, staan in de asbestnormen specifieke 
aanwijzingen gegeven voor het vaststellen van de mogelijke aanwezigheid van asbest. 

Het verkennend asbestonderzoek kan tevens goed gecombineerd worden met een regulier 
verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 of NVN 5720. In deze onderzoeksfase, met een 
relatief geringe onderzoeksinspanning, wordt in beide gevallen nagegaan of de verdenking van 
verontreiniging terecht is. Afgezien van deze overeenstemming in onderzoeksstrategie zijn de 
doelstellingen en de mogelijkheden van een verkennend onderzoekstraject enigszins verschillend.  

Bij reguliere verontreinigingen kan met  NEN 5740 en NVN 5720 een redelijk goed (kwantitatief) beeld 
worden verkregen van de verontreinigingssituatie inclusief gehaltebepalingen. Het verkennend 
onderzoekstraject bij een asbest-verontreiniging geeft slechts een beperkt (kwalitatief) beeld van de 
verontreinigingssituatie met als resultaat een opdeling in verdachte gebieden en onverdachte 
gebieden. Afhankelijk van de onderzoeksvraag dient voor verdachte gebieden in principe altijd een 
nader onderzoek plaats te vinden. 

4.1 NEN 5707 en NEN 5897 in relatie tot NEN 5740 

Het verkennend onderzoek conform NEN 5707 en NEN 5897 is afgeleid van de verschillende 
onderzoeksstrategieën in NEN 5740: 

— onverdachte locaties: strategie ”ONV” of  “ONV-GR”; 

— verdachte locaties met plaatselijke bodembelasting met een duidelijke kern: strategie “VEP”; 

— verdachte locaties met een diffuse bodembelasting, homogeen verdeeld: strategie “VED-HO”; 

— verdachte locaties met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld: strategie “VED-HE”; 

— verdachte locatie met onbekende plaats bodembelasting: strategie “ONB”. 

Aangezien de aanwezigheid van puin(granulaat) een locatie altijd verdacht maakt, is in NEN 5897 de 
onderzoeksstrategie afgeleid van de strategie “VED-HE”. 

Het vóórkomen en de aard van een asbestverontreiniging is afwijkend van een reguliere 
verontreiniging. Een asbestverontreiniging manifesteert zich veelal als relatief grote stukken/brokken 
asbesthoudend materiaal met een sterk heterogene verdeling welke de greep- en monstergrootte 
sterk beïnvloedt. Indien in een regulier verkennend bodemonderzoek asbest wordt meegenomen, 
dient derhalve in het uitvoeringstraject rekening gehouden te worden met een aantal aspecten: 

— voor het onderzoek van de actuele contactzone (tot 0,5 meter-mv) dienen bij voorkeur gaten 
gegraven te worden van 30 x 30 cm in plaats van een boring; 

— boringen tot de ondergrond dienen bij voorkeur uitgevoerd te worden met een grondboor met een 
zo groot mogelijke diameter. De boordiameter dient minimaal 12 cm te zijn; 

— bij een asbestverontreiniging worden in principe geen mengmonsters genomen in het verkennend 
onderzoekstraject. Per gat en per afzonderlijke laag wordt het materiaal op locatie visueel 
onderzocht. Wanneer géén asbest of véél asbest wordt aangetroffen bestaat de mogelijkheid om 
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wel aanvullende mengmonsters te nemen aangezien in deze situaties geen nader onderzoek 
verplicht is. 

4.2 NTA 5727 in relatie tot NVN 5720 

Voor waterbodem is een gecombineerd verkennend onderzoek tevens mogelijk. Aangezien in 
waterbodem een visuele inspectie op locatie onmogelijk is, wordt net zoals voor reguliere 
verontreinigingen direct bemonsterd zonder locatie-inspectie. Het aantal steekmonsters en te 
analyseren mengmonsters voorgeschreven in NTA 5727 is geheel conform  NVN 5720. Het 
monsternemingspatroon daarentegen is enigszins afwijkend aangezien voor asbest de strategie 
brongerelateerd is en voor reguliere verontreinigingen is de strategie meer afhankelijk van de 
waterdynamiek. In het uitvoeringstraject dient tevens rekening gehouden te worden met een aantal 
andere aspecten: 

— asbest vormt geen risico voor het aquatisch ecosysteem en onderzoek is alleen verplicht als er 
baggerwerkzaamheden staan gepland. Om deze reden is de te bemonsteren laag standaard 
gelijkgesteld aan de laagdikte van het te baggeren profiel; 

— door de eisen die zijn gesteld aan de minimale greepgrootte is de keuze van 
monsternemingsapparatuur beperkt. Bij voorkeur vindt de monsterneming plaats door de  inzet van 
stokemmers en/of  Van Veen-happers. Zuigerboren, Beekersamplers en andere typen 
multisamplers zijn minder geschikt door de beperkte diameter. 

4.3 Partijkeuringen in relatie tot het Bouwstoffenbesluit, NVN 7301 en NVN 7302 

Partijkeuringen op asbest kunnen goed gecombineerd worden met partijkeuringen op reguliere 
verontreinigingen. De monsternemingstrategie is direct afgeleid van het Bouwstoffenbesluit zodat de 
uitvoering van de monsterneming gelijktijdig kan plaatsvinden. De uitvoering van de monsterneming 
staat beschreven in NVN 7301 (monsterneming uit materiaalstromen) en NVN 7302 (monsterneming 
uit statische partijen). Beide normen zijn ook voor asbestonderzoek toepasbaar. Bij een simultaan 
partij-onderzoek dient echter wel rekening gehouden te worden met de grotere greep- en 
monstergrootte die is vereist voor asbestonderzoek. 

4.4 Asbestanalyse in relatie tot chemisch laboratoriumonderzoek 

Een gecombineerde monstervoorbewerking voor asbest- en chemisch laboratoriumonderzoek is niet 
mogelijk. Voor asbest dient te worden gedroogd bij 100 °C en dit gaat ten koste van vluchtige 
verbindingen. Voor chemisch onderzoek dient een monster te worden voorbehandeld door malen en 
dit is voor asbest verboden. Doordat geen combinatie in het laboratorium mogelijk is, dienen bij 
gecombineerd veldonderzoek altijd twee separate monsters genomen te worden in het veld: één 
monster voor asbestonderzoek en één monster voor chemisch onderzoek. 

5 Samenhang asbestnormen 

In  de drie asbestnormen (NEN 5707, NEN 5897 en NTA 5727) is de onderzoeksmethode trapsgewijs 
opgebouwd: vooronderzoek, verkennend onderzoek en nader onderzoek; deze laatste fase is inclusief 
partij-onderzoek. Bij het doorlopen van de onderzoeksfasen neemt niet alleen de betrouwbaarheid van 
het onderzoeksresultaat toe maar ook de onderzoeksinspanning. De onderzoeksfasen in de drie 
asbestnormen berusten op dezelfde strategie en zijn slechts op enkele punten in de uitvoering 
verschillend van elkaar. De verschillen tussen de normen komen voornamelijk voort uit het verschil in 
type materiaal en de plaats van vóórkomen. 

— De plaats van vóórkomen is voor asbestonderzoek van wezenlijk belang aangezien de 
onderzoeksstrategie voor een belangrijk deel berust op visuele inspectie van het materiaal op 
locatie.  
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— Voor waterbodem is géén visuele inspectie mogelijk zodat mengmonsters worden genomen 
conform reguliere bodemnormen. Deze beperking wordt voor een groot deel opgevangen doordat 
meer nadruk is gelegd op het vooronderzoek inclusief locatie-inspectie van de waterkanten. 

— Voor funderingsmateriaal onder gebonden verhardingslagen (asfalt) en verhardingselementen 
(klinkers e.d.) is tevens een beperkte inspectie mogelijk. In de uitvoering is derhalve een 
combinatie gemaakt van sleuven langs de verhardingslaag en selectieve boringen door de 
verhardingslaag. 

— De korrelgrootte van het materiaal is bepalend voor de uitvoering van de monsterneming. Bij 
granulaten en bewerkt bouw- en sloopafval ligt de nadruk daarom veel meer op de visuele 
inspectie van het grove materiaal en is een goede monstervoorbehandeling op locatie essentieel 
om tot handelbare analysemonsters te komen. Voor onbewerkt en grof gemengd bouw- en 
sloopafval (BSA) is de korrelgrootte zo groot dat hiervoor monsterneming onmogelijk is geworden 
en slechts op basis van visuele inspectie een schatting van het gehalte kan worden gegeven.  

— Het type grond is bepalend voor de uitvoering van de analyse. Voor klei, leem en baggerspecie is 
een natte zeefmethode essentieel, voor de overige grondtypen kan de droge zeefmethode worden 
toegepast. 

— Indien de aard en de herkomst van een partij reeds bekend is, is een uitgebreid (historisch) 
vooronderzoek overbodig. Dit geldt met name voor reguliere partijen granulaat en bouw- en 
sloopafval zodat hiervoor deze onderzoeksfase veelal kan worden overgeslagen. 

6 Specifieke vragen 

6.1 Monstervoorbehandeling op locatie  

Een asbestverontreiniging manifesteert zich vaak in de vorm van grote stukken/brokken 
asbesthoudend materiaal. Doordat de monstergrootte direct is gerelateerd aan deze deeltjesgrootte 
worden de monsters dermate groot en onhandelbaar dat het vaak noodzakelijk is om deze op locatie 
te verkleinen. In tegenstelling tot regulier onderzoek wordt daarom bij asbestonderzoek 
monstervoorbehandeling op locatie aanbevolen.  

6.1.1 Consequenties géén monstervoorbehandeling  

Indien géén monstervoorbehandeling op locatie wordt uitgevoerd en slechts 10 kg analysemonsters 
worden genomen, hebben de resultaten daarvan een zeer beperkte waarde. Te kleine monsters 
hebben namelijk als consequentie dat het asbestgehalte wordt overschat of onderschat afhankelijk 
van de aan- of afwezigheid van asbesthoudend materiaal. 

6.1.2 Consequenties onvolledige monstervoorbehandeling  

Bij de monstervoorbehandeling dient het monster op locatie geïnspecteerd te worden op grote stukken 
asbesthoudend materiaal met een diameter groter dan 16-20 mm. Bij het juist uitvoeren van de 
locatie-inspectie kunnen in het analysemonster voor het laboratorium dus géén grove stukken meer 
aanwezig zijn. Indien dit toch het geval is, dient het betreffende laboratorium dit te melden aangezien 
de monstervoorbehandeling dan niet goed is uitgevoerd.  

Bij voorkeur dient dan opnieuw een monster genomen te worden, inclusief locatie-inspectie. Wanneer 
dit niet mogelijk blijkt te zijn, dienen de grove asbesthoudende stukken in het analysemonster bij het 
verzamelde asbesthoudende materiaal op locatie gevoegd te worden. Bij het resultaat dient dan altijd 
een opmerking te worden gemaakt dat een mogelijke onderschatting van het asbestgehalte is 
opgetreden door een onvolledige locatie-inspectie.  Wanneer hiervan geen melding wordt gemaakt en 
het betreffende analysemonster, inclusief grof asbesthoudend materiaal, door het laboratorium wordt 
onderzocht, ontstaat een duidelijke overschatting van het asbestgehalte.  
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6.1.3 Consequenties van scheiden grove fractie op locatie 

In geval een monstervoorbehandeling op locatie wordt uitgevoerd, is in NEN 5707, NEN 5897 en  
NTA 5727 het analysemonster standaard op 9-10 kg gesteld. Deze 9-10 kg dient hierbij echter slechts 
fijn materiaal te bevatten met een diameter kleiner dan 16-20 mm. Het asbestgehalte moet echter wel 
gerelateerd worden aan het totale oorspronkelijke monster, dat wil zeggen de fijne fractie plus de 
grove fractie.  

Voor grond is het aandeel aan grof materiaal zeer klein zodat het drooggewicht van het 
oorspronkelijke monster op locatie (fijn + grof materiaal) gelijk kan worden gesteld aan het 
drooggewicht van het analysemonster (alleen fijn materiaal). Voor puin(granulaat) is dit echter niet het 
geval en zal het drooggewicht van het oorspronkelijke monster moeten worden bepaald/afgeleid 
indien alleen fijn materiaal is bemonsterd voor analyse in het laboratorium. Hierbij dient tevens 
rekening gehouden te worden met het verschil in vochtgehalte tussen de fijne fractie en de grove 
fractie. 

Bovenstaande impliceert dat het laboratoriummonster moet worden bereid uit het oorspronkelijke 
materiaal, zodat hiervan het drooggewicht kan worden bepaald. Dit laboratoriummonster dient echter 
wel 9-10 kg van het fijne materiaal (< 16-20 mm) te bevatten. In de praktijk zal dus altijd meer 
materiaal moeten worden bemonsterd. Daarnaast beperkt de invloed zich niet alleen tot de 
monstergrootte maar ook tot de greepgrootte die gebaseerd moet zijn op het grove materiaal.  

Rekenvoorbeeld 

Puinhoudende grond (0-40 mm) bestaat uit: 

— 60% fijn materiaal <16 mm; 

— 40% grof materiaal >16 mm. 

Minimale monstergrootte = 10 kg / 60% = 17 kg 

Minimale greepgrootte (40 mm) = 3 kg 

Indien de monstervoorbehandeling op locatie mechanisch wordt uitgevoerd door middel van zeven, 
zal voorafgaand aan het zeven het laboratoriummonster genomen moeten worden. Eventuele grove 
asbesthoudende stukken in het laboratoriummonster dienen dan wel bij de op locatie verzamelde 
asbesthoudende materialen te worden gevoegd. Bij een visuele inspectie van een uitgespreide laag 
dient de monsterneming bij voorkeur na afronding van de inspectie te worden uitgevoerd aangezien 
op deze manier in het laboratorium een controle kan plaatsvinden van de volledigheid van de visuele 
inspectie op locatie. 

6.2 Het hanteren van het betrouwbaarheidsinterval  

Veel meer dan het regulier bodemonderzoek is asbestonderzoek afhankelijk van de menselijke factor. 
Vanaf de visuele inspectie op locatie tot aan de laboratoriumanalyse is het  menselijk oog de 
bepalende factor voor het gehalte aan asbest. Een overzicht van de fouten is hieronder weergegeven: 

— inspectie-efficiëntie op locatie; 

— fout t.g.v. monstergrootte; 

— inspectie-efficiëntie analyse; 

— fout in de gewichtsschatting asbesthoudende materialen (10-25 %); 

— steekproefafhankelijke fout in het analysemonster - Poisson-statistiek (afhankelijk van het gehalte 
ca. 10-100 %). 
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Van bovenstaande fouten zijn alleen de laatste twee analysegerelateerde fouten in de 
foutenberekening meegenomen. De overige fouten, die elk ca. 10-20 % zijn, komen niet direct tot 
uitdrukking in het resultaat. Het betrouwbaarheidsinterval is dus slechts een maat voor de 
betrouwbaarheid van het analyseresultaat, zoals deze op dezelfde wijze wordt gehanteerd in het 
chemisch laboratoriumonderzoek. 

OPMERKING  De steekproefafhankelijke fout (Poisson-statistiek) is alleen gerelateerd aan het analysemonster 
en niet aan het totale monster op locatie. Dat wil zeggen dat voor de zeeffracties 4-16 mm, die in het 
analysemonster geheel worden geïnspecteerd, de Poisson-statistiek niet van toepassing is. Op statistische 
gronden zou een groter analysemonster genomen moeten worden om deze “onderschatting” van het 
betrouwbaarheidsinterval (inclusief bepalingsondergrens) te corrigeren. Uit praktische overwegingen is  echter 
gekozen voor een handelbare monstergrootte van 10 kg. Als gevolg hiervan is de fout ten gevolge van de 
monstergrootte (VC) met ca. 10 % toegenomen.  

6.2.1 Betrouwbaarheidsinterval in relatie tot toetsing 

Doordat in het asbestonderzoek een grotere fout wordt geïntroduceerd dan regulier bodemonderzoek 
dient het gehalte niet als vaste waarde te worden gezien maar moet meer worden beschouwd als 
gehalterange met een ondergrens en een bovengrens (het betrouwbaarheidsinterval). In NEN 5707, 
NEN 5897 en NTA 5727 vindt toetsing aan de interventiewaarde plaats op basis van de 
“gemiddelde” waarde. Dit betekent dat het betrouwbaarheidsinterval wel een maat is voor de 
betrouwbaarheid van de analyse, maar niet relevant is voor toetsing. In de praktijk hoeft het 
betrouwbaarheidsinterval dus niet éénduidig onder of boven de interventiewaarde te zitten voor een 
juiste toetsing. Een gehalte van 80 (60 – 120) mg/kg ds ligt hiermee dus onder de interventiewaarde. 

6.2.2 Betrouwbaarheidsinterval in relatie met de gewogen norm 

In  NEN 5707, NEN 5897 en NTA 5727 zijn onderzoeksmethoden beschreven voor de bepaling van 
asbest in (water)bodem, puin(granulaat) en baggerspecie, met als eindresultaat een gemiddeld 
gehalte in mg/kg ds per partij, RE of vak. Criteria voor  toetsing aan individuele concentratienormen 
(streefwaarden, interventiewaarden) maken geen onderdeel uit van een NEN-norm. Met een 
“gewogen” interventiewaarde van 100 mg/kg is in de normen voor asbestonderzoek  geen rekening 
gehouden. 

Voor toetsing van het asbestgehalte aan de interventiewaarde dient het resultaat eerst opgesplitst te 
worden in een gehalte aan chrysotielasbest en een gehalte aan amfiboolasbest (crocidoliet en 
amosiet). Het gehalte aan amfiboolasbest dient vermenigvuldigd te worden met een factor 10, waarna 
dit gehalte weer wordt opgeteld bij het gehalte aan chrysotielasbest. Dezelfde berekeningsmethode 
dient ook te worden uitgevoerd met het betrouwbaarheidsinterval, dat wil zeggen de ondergrens en de 
bovengrens. Dit kan alleen als apart de onder- en bovengrens voor chrysotielasbest en voor 
amfiboolasbest is berekend, zoals normatief is voorgeschreven. 

Rekenvoorbeeld 

“ongewogen” gehalte : 60 (23 – 95) mg/kg ds 

gehalte chrysotiel  : 50 (20 – 70) mg/kg ds 

gehalte amfibool  : 10 (3 – 25) mg/kg ds 

“gewogen” gehalte  : 150 (50 – 320) mg/kg ds 

Bovenstaand rekenvoorbeeld illustreert tevens dat het “gewogen” betrouwbaarheidsinterval veel 
ruimer is dan het “ongewogen” betrouwbaarheidsinterval. Dit heeft verder geen consequenties 
aangezien toetsing plaatsvindt op basis van het  “gewogen” asbestgehalte.  
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6.2.3 Tussentijdse toetsingscriteria in de normen voor asbestonderzoek 

Alleen aan het einde van een onderzoeksfase mag het gemiddeld gehalte, inclusief onder- en 
bovengrenzen worden omgerekend naar "gewogen" gehalte en "gewogen" onder- en bovengrenzen 
voor toetsing aan de interventiewaarde en bepaling van het nut van aanvullend onderzoek. 
Tussentijdse toetsingen, zoals toetsing van de homogeniteit binnen een RE of partij, worden 
uitgevoerd op basis van het  “ongewogen” gehalte, inclusief “ongewogen” betrouwbaarheidsinterval. 
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Bijlage 2: Aanvraagformulier ontheffing bodemonderzoek 
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Dit aanvraagformulier is bestemd voor het verkrijgen van ontheffing van bodemonderzoek bij de aanvraag van 
een omgevingsvergunning (bouw). Ontheffing is mogelijk als op de locatie geen activiteiten hebben 
plaatsgevonden die de bodem hebben of kunnen verontreinigen. Ook is ontheffing mogelijk als de locatie in een 
schone of licht verontreinigde gebied van de gemeente Bussum ligt. Als het vermoeden bestaat dat op de locatie 
nog een oude ondergrondse brandstoftank aanwezig is (onbehandeld) kan geen ontheffing worden verleend. 
Door een erkend onderzoeksbureau (erkend voor de Beoordelingsrichtlijn 2000, protocollen 2001 en 2002) moet 
worden vastgesteld of inderdaad een onbehandelde tank wordt aangetroffen. Als er geen tank aanwezig is kan 
met de resultaten van het uitgevoerde onderzoek alsnog een ontheffing voor een bodemonderzoek worden 
afgegeven. Als wel een (onbehandelde) tank is aangetroffen, moet deze door een erkend onderzoeksbureau 
(BRL2000, protocollen 2001 en 2002) worden onderzocht volgens de NEN5740-norm (strategie BOOT). De 
betreffende tank moet worden verwijderd. In deze situatie, of in het geval dat nog een bodem sanering moet 
worden uitgevoerd, kan geen ontheffing voor bodemonderzoek worden verleend. Er is dan sprake van den zo 
genaamde vertraagde inwerkingtreding. Voordat de vergunning kan worden afgegeven moet eerst nog 
aanvullende informatie door de aanvrager worden aangeleverd. De gemeente Bussum houdt zich het recht voor 
om in voorkomende gevallen af te zien van het geven van een ontheffing voor het doen van bodemonderzoek.   
 
In te vullen door de gemeente Bussum 

 
 Provas registratienummer  Datum aanvraag  Datum ontvangst 
Aanvraag ontheffing:    

 
 
Gegevens van de aanvrager 

 
De aanvrager is de eigenaar van het perceel waarvoor een omgevingsvergunning (bouw) is aangevraagd. 
 
Naam *  
Adres *  
Postcode/woonplaats *  
Telefoonnummer (vast) *  
Telefoonnummer (mobiel)  
Faxnummer  
Email *  
* Verplicht invoerveld 
 
 
Verplichtingen voor de aanvrager 

 
De aanvrager voor de ontheffing van een bodemonderzoek bij aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw): 
 
Verklaart het geoloket van de gemeente Bussum te hebben geraadpleegd en te hebben vastgesteld dat de 
bouwlocatie niet is gelegen in een voor de bodemkwaliteitskaart uitgesloten gebied of locatie. 
 
 
Disclaimer 

 
Dat een bodemonderzoek niet nodig is, wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging aanwezig kan zijn. De 
gemeente Bussum is niet aansprakelijk indien achteraf blijkt dat bodem waarop het bouwplan betrekking heeft 
toch verontreinigd is of  voor enige schade die voortvloeit uit het niet uitvoeren van een bodemonderzoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvraagformulier ontheffing bodemonderzoek 
 
Vrijstelling van bodemonderzoek bij aanvraag van een 
omgevingsvergunning (bouw)  
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Ondertekening 
 
Ik verklaar hierbij accoord te gaan met de disclaimer bij de ontheffing van een bodemonderzoek bij een aanvraag 
omgevingsvergunning (bouw). Ook heb ik alle vragen van de website van de gemeente Bussum “Vragenlijst 
ontheffing bodemonderzoek bij aanvraag omgevingsvergunning (bouw)” naar waarheid beantwoord. Gebaseerd 
op deze antwoorden wordt door de gemeente Bussum geen bodemonderzoek geëist bij het onderhavig 
bouwplan. 
 
Handtekening aanvrager ontheffing bodemonderzoek bij aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw) 
 
    
 Ondergetekende verklaart deze 

melding (inclusief de bijlagen) naar 
waarheid te hebben ingevuld. 

Plaats  
 

Datum  
 

Handtekening  
 
 
 
 

 
 
Opmerkingen/Toelichting 

 
Opmerkingen/Toelichting 
 
 

 

 

 
 
 
Bijlagen 

 
Bij dit formulier dienen de volgende bijlagen te worden toegevoegd: 
 

− Uitdraai van de website van de gemeente Bussum: Vragenlijst ontheffing bodemonderzoek bij aanvraag 
omgevingsvergunning (bouw). Uit deze uitdraai blijkt dat met de beantwoorde vragen geen 
bodemonderzoek noodzakelijk is. 

− Rapportage Geoloket voor de bouwlocatie. 
− Eventueel onderzoeken en/of opgestelde evaluatierapporten van uitgevoerde bodemsaneringen op de 

bouwlocatie. 
 
Indiening 

 
Dit formulier, inclusief de bijlagen, dient volledig ingevuld, uiterlijk 5 werkdagen voor uitvoering van de 
werkzaamheden in het bezit zijn van de gemeente Bussum. 
 
U kunt het formulier zenden naar: 
 
Gemeente Bussum 
Afdeling Ruimte 
Postbus 6000 
1400 HA  BUSSUM 
 

 

 




