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Doelstellingen

1. Hergebruik bouwstoffen, 
minder primair

2. Hergebruik grond en bagger; 
minder primair

3. Beschermen kwaliteit bodem 
en oppervlaktewater

4. Verbeteren kwaliteit 
uitvoering

5. Opheffen stagnaties

6. Vereenvoudigen regelgeving

7. Verminderen administratieve 
lasten

8. Verbeteren handhaafbaarheid

9. Beter aansluiten andere 
beleidsthema’s en Europa
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Aanleiding voor nieuwe Rbk2021

• Afstemmen op de Omgevingswet (BAL/BKL) en gewijzigd Bbk

• Verbeteren van de structuur van de regeling

• Schrappen van instructies aan andere overheden

• Verduidelijking regelgeving



Omgevingswet

Intrekken Wbb
Overgangsrecht lokaal 
beleid en kaarten



Van Bbk naar BAL (Ow)en Bbk

Toepassen = 

Activiteit met impact op

Fysieke leefomgeving (Ow)

Opstellen milieuverklaring, andere handelingen met bouwstoffen = 

Activiteit zonder impact op

Fysieke leefomgeving (Bbk)

Voor toepassen voldoen toe te 
passen materialen aan de 
toepassingseis, dat moet 
blijken uit een milieuverklaring



BESLUIT BODEMKWALITEIT - NU
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Bevoegdheden
Zorgplicht
Begrippen

Hoofdstuk 2 - Kwalibo
Erkenningsregeling
Verboden en verplichtingen
Delegatie aanwijzingen in Rbk

Hoofdstuk 3 – Bouwstoffen
Eisen aan toepassen en melden 
Milieuverklaring
Importeren, opslaan en verhandelen
Mijnsteen in Limburg
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

Hoofdstuk 4 – Grond en bagger
Eisen aan toepassen en melden – generiek
Instructies voor gebiedspecifiek beleid
Milieuverklaring
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING
Algemeen
Bevoegdheden
Zorgplicht
Begrippen (deels)

Hoofdstuk 2 - Kwalibo
Erkenningsregeling
Verboden en verplichtingen
Delegatie aanwijzingen in Rbk

MBA toepassen bouwstoffen 
Eisen aan toepassen en melden (§ 3.2.25 →§4.123)
Milieuverklaring
Importeren, opslaan en verhandelen

MBA toepassen mijnsteen (§ 3.2.27 →§4.125)
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

MBA toepassen grond en bagger
Eisen aan toepassen en melden (§ 3.2.26 →§4.124)
Instructies voor maatwerk (BKL artikel 5.89o, 5.89p, 6.3)
Milieuverklaring
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

NB: graven, opslaan en saneren betreffen aparte MBA’s in BAL
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BESLUIT BODEMKWALITEIT - NU
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Bevoegdheden
Zorgplicht
Begrippen

Hoofdstuk 2 - Kwalibo
Erkenningsregeling
Verboden en verplichtingen
Delegatie aanwijzingen in Rbk

Hoofdstuk 3 – Bouwstoffen
Eisen aan toepassen en melden 
Milieuverklaring
Importeren, opslaan en verhandelen
Mijnsteen in Limburg
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

Hoofdstuk 4 – Grond en bagger
Eisen aan toepassen en melden – generiek
Instructies voor gebiedspecifiek beleid
Milieuverklaring
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

BESLUIT BODEMKWALITEIT - straks
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Bevoegdheden
Zorgplicht
Begrippen (deels)

Hoofdstuk 2 - Kwalibo
Erkenningsregeling
Verboden en verplichtingen
Delegatie aanwijzingen in Rbk

Hoofdstuk 2A – Afgifte milieuverklaringen
Eisen aan toepassen en melden 
Milieuverklaring
Importeren, opslaan en verhandelen (hoofdstuk 3A)
Mijnsteen in Limburg
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit2021

Hoofdstuk 2A – Afgifte milieuverklaringen
Eisen aan toepassen en melden – generiek
Instructies voor gebiedspecifiek beleid
Milieuverklaring
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit2021



Wijziging Bbk via Aanvullingsbesluit bodem

Artikel Wat wordt geregeld

25a Reikwijdte hoofdstuk 2A

25b 5 verschillende typen milieuverklaringen

25c Basis (onderzoek) voor verschillende typen milieuverklaring

25d Vermelding kwaliteit bouwstof en kwaliteitsklasse en 
specifieke kwaliteit grond en bagger in milieuverklaring

25e Vermelding van rapportages onderzoek in milieuverklaring

25f Vermelden van niet-genormeerde stoffen die relevant 
kunnen zijn voor de toepassing (zorgplicht)

25g Delegatie van allerlei zaken die in Rbk2021 worden 
uitgewerkt

25h Hoofdstuk 3A, andere handelingen met bouwstoffen: 
bouwstof moet voldoen aan kwaliteitseis
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Hoofdlijnen voor het ontwerp

• Beleidsneutraal t.o.v. huidige regeling

• Normadressant: opsteller milieuverklaring

• Invalshoek is opstellen milieuverklaring en daarvoor benodigd 
onderzoek (kwalibo is breder).

• Regeling zelfstandig leesbaar per milieuverklaring

• Milieuverklaring afgeven, los van de toepassing:
– Kwaliteitseisen in regeling

– Grond en baggerspecie zowel kwaliteitsklasse als specifieke kwaliteit

• 3 onderdelen: onderzoeken & toetsen, vastleggen, verklaren



Onderwerp Artikelen waarin het onderwerp is geregeld

Hoofdstuk 1 Algemeen

Algemene bepalingen (o.a. begripsomschrijvingen, zorgplicht) art. 1.1 - 1.3

Hoofdstuk 2 Kwaliteit van de uitvoering (Kwalibo)

Bepalingen over Kwalibo (o.a. aanwijzing van erkenningplichtige werkzaamheden en 
bijbehorende normdocumenten)

art. 2.1 - 2.7

Hoofdstuk 3 Bepaling van het type materiaal

Bepaling of sprake is van een bouwstof Paragraaf 3.1: art. 3.1 - 3.5

Bepaling of sprake is van een vormgegeven bouwstof Paragraaf 3.2: art. 3.6 - 3.10

Bepaling of sprake is van grond of baggerspecie Paragraaf 3.3: art. 3.6 - 3.12

Hoofdstuk 4 Milieuverklaring voor bouwstoffen

Verklaring op grond van een partijkeuring Paragraaf 4.1: art. 4.1 - 4.13

Erkende kwaliteitsverklaring Paragraaf 4.2: art. 4.14 - 4.32

Fabrikant eigenverklaring Paragraaf 4.3: art. 4.33 - 4.45

Hoofdstuk 5 Milieuverklaring voor grond en baggerspecie

Verklaring op grond van een partijkeuring Paragraaf 5.1: art. 5.1 - 5.16

Verklaring op grond van een bodemonderzoek Paragraaf 5.2: art. 5.17 - 5.30

Verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart Paragraaf 5.3: art. 5.31 – 5.37

Erkende kwaliteitsverklaring Paragraaf 5.4: art. 5.38 – 5.56

Fabrikant eigenverklaring Paragraaf 5.5: art. 5.57 – 5.69

Hoofdstuk 6 Milieuverklaring voor mijnsteen en vermengde mijnsteen (voormalige mijnbouwgebieden in provincie Limburg)

Verklaring op grond van een partijkeuring, bodemonderzoek, erkende 
kwaliteitsverklaring

Art. 6.1 – 6.4 

Hoofdstuk 7 Milieuverklaring voor de bodem (bodemlocatie)

Verklaring op grond van een bodemonderzoek Paragraaf 7.1: art. 7.1 – 7.11

Verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart Paragraaf 7.2: art. 7.12 – 7.17

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

art. 8.1-8.2



Bijlagen

A: normen bouwstoffen

B: normen kwaliteitsklassen grond en baggerspecie (tabel 1 en 2)

B: normen specifieke kwaliteiten grond en baggerspecie (tabel 3a t/m 3e)

C: aanwijzen werkzaamheden Kwalibo en aanwijzen normdocumenten

D: uitgaves van normdocumenten anders dan in bijlage C (m.n. NEN)

E: definitie van somparameters

F: bepaling duurzame vormvastheid bouwstof

G: omgaan met rapportagegrens en omrekenen gemeten gehalten naar 
standaardbodem

H: bepalen van de keuringsfrequentie voor verificatiekeuring bij een EKV

I: toelatingscriterium voor bouwstoffen bij een FEV

J: standaard stoffenpakket voor grond en baggerspecie

K: bepaling van emissie uit slecht doorlatende materialen

L: bepalingsgrenzen voor genormeerde stoffen



Soorten 
milieuverklaringen 
bodemkwaliteit  →

Verklaring op 
grond van een 
partijkeuring

Erkende 
kwaliteits-
verklaring

Fabrikant-
eigen-
verklaring

Verklaring op 
grond van een 
bodem-
onderzoek

Verklaring op 
grond van een 
bodem-
kwaliteitskaart

onderwerp waarop 
de verklaring 
betrekking heeft  

Voor partijen materiaal (bouwstoffen, grond, baggerspecie)

voor een 
individuele, al 
vervaardigde 
partij 

voor elke te 
vervaardigen 
partij

voor elke te 
vervaardigen 
partij 

voor een 
individuele partij 
die uit een 
bodemlocatie 
wordt ontgraven

voor elke partij die 
uit een 
bodemlocatie 
wordt ontgraven

bouwstof ja ja ja nee nee

grond ja ja ja ja ja

baggerspecie ja ja ja ja ja

Voor een bodemlocatie

bodem nee nee nee ja ja
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Verklaring op grond van een partijkeuring (voor (in mindere mate) bouwstoffen en voor grond en 
baggerspecie)

Procedurestap Door wie? Bijzonderheden

partijkeuring in opdracht van de producent - de keuring omvat verschillende 
onderdelen:
+ monsterneming
+ voorbehandeling
+ meten concentraties en emissies 
en analyse
+ toetsing van meetresultaten
+ opstellen van een rapport

- de onderscheiden werkzaamheden 
moeten worden verricht door 
bedrijven die voor die 
werkzaamheden door een 
certificerende instelling zijn 
gecertificeerd en door de Minister van 
I en W erkend

afgeven milieuverklaring 
bodemkwaliteit

in opdracht van de producent die de 
partij wil leveren

met de milieuverklaring wordt de 
koppeling gelegd tussen de 
rapportage van de partijkeuring en 
de partij

afleveren van de gekeurde partij 
van het product met verklaring 
op grond van een partijkeuring

door producent eenmalig gebruik van de verklaring

alleen na splitsing van een partij is 
ook een afleverbon vereist
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Erkende kwaliteitsverklaring (voor bouwstoffen en voor (in mindere mate) grond en baggerspecie)

Procedurestap Door wie? Bijzonderheden

aanvraag om certificaat voor:
1. product (bijlage C, categorie 2)
2. vervaardigen van product zonder 
partijkeuring (bijlage C, categorie 10)

door producent
bij certificerende instelling

De certificerende instelling moet door Raad van 
Accreditatie zijn geaccrediteerd en door de Minister 
van I en W zijn erkend voor:
- product (bijlage C, categorie 2)
- personen (bijlage C, categorie 6)

Toelatingsonderzoek
- 5 of 10 partijkeuringen (naar keuze)
- beoordeling van systeem van 
kwaliteitsbewaking

door of onder toezicht van certificerende instelling - van elke partijkeuring moet een rapport worden 
opgemaakt
- van de resultaten van onderzoek moet een 
rapport worden opgemaakt, onder vermelding van 
de keuringsfrequentie (per stof) voor de 
verificatiekeuringen

verlening van de beide certificaten door certificerende instelling geeft recht op gebruikmaking van certificaat bij het 
vervaardigen en leveren van een als gecertificeerd 
gekwalificeerd product, zonder daarvoor elke partij 
afzonderlijk te moeten onderzoeken

aanvraag om erkenning voor het 
vervaardigen van product met erkende 
kwaliteitsverklaring
(alleen bijlage C, categorie 10, niet bijlage C, 
categorie 2)

door producent
bij Minister van I en W

Zowel het certificaat voor het product als voor het 
vervaardigen van het product moet bij de 
erkenning worden ingediend

verlening van erkenning door Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft recht op het afgeven van een erkende 
kwaliteitsverklaring voor een product, zonder 
daarvoor elke partij afzonderlijk te moeten 
onderzoeken

vervaardigen van product door producent producent vervaardigt product onder toepassing 
van systeem van kwaliteitsbewaking

afgifte erkende kwaliteitsverklaring 
(milieuverklaring bodemkwaliteit)

door producent een hoeveelheid van het product wordt voorzien 
van een erkende kwaliteitsverklaring en afleverbon
die de partij koppelen aan de voor het product 
afgegeven productcertificaat

afleveren van product met erkende 
kwaliteitsverklaring

door producent bij de partij moeten de erkende 
kwaliteitsverklaring en ook een afleverbon zitten

verificatiekeuringen door producent keuringsfrequentie wordt per stof bepaald
deze keuringen zijn vereist om recht te behouden 
om erkende kwaliteitsverklaring te blijven afgeven
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Fabrikant-eigenverklaring (voor bouwstoffen en voor (in mindere mate) grond en baggerspecie)

Procedurestap Door wie? Bijzonderheden

toelatingsonderzoek
- 10 partijkeuringen
- beoordeling van systeem van kwaliteitsbewaking

door producent - van elke partijkeuring moet een rapport worden opgemaakt
- van de resultaten van onderzoek moet een rapport worden 
opgemaakt

bevestiging van juistheid en volledigheid van het 
toelatingsonderzoek

door certificerende instelling de certificerende instelling moet door Raad van Accreditatie zijn 
geaccrediteerd en door de Minister van I en W zijn erkend voor 
het afgeven van kwaliteitsverklaringen

(na verlening bevestiging) geeft gedurende 5 jaar recht op gebruikmaking van certificaat bij 
het vervaardigen en leveren van een als gecertificeerd 
gekwalificeerd product, zonder daarvoor elke partij afzonderlijk te 
moeten onderzoeken

melding aan de Minister van I en W van het recht 
om fabrikant-eigenverklaring af te geven

door producent

Vervaardigen van product Door producent producent vervaardigt product onder toepassing van systeem van 
kwaliteitsbewaking

afgifte fabrikant eigenverklaring (milieuverklaring 
bodemkwaliteit)

door producent een hoeveelheid van het product wordt voorzien van een 
fabrikant eigenverklaring en afleverbon die de partij koppelen aan 
de voor het product afgegeven fabrikant eigen verklaring

afleveren van product met fabrikant-
eigenverklaring

door producent bij de partij moet de fabrikant eigen verklaring en ook een 
afleverbon zitten

Na 5 jaar:
Controle of nog steeds aan de voorwaarden voor 
het afgeven van een fabrikant-eigenverklaring 
wordt voldaan

door producent partijkeuringen zijn niet verplicht

bevestiging van conclusies van de controle door certificerende instelling de certificerende instelling moet door Raad van Accreditatie zijn 
geaccrediteerd en door de Minister van I en W zijn erkend voor 
het afgeven van kwaliteitsverklaringen

(na bevestiging conclusie) geeft gedurende 5 jaar recht op gebruikmaking van certificaat bij 
het vervaardigen en leveren van een als gecertificeerd 
gekwalificeerd product, zonder daarvoor elke partij afzonderlijk te 
moeten onderzoeken

melding aan de Minister van I en W van het recht 
om fabrikant-eigenverklaring af te geven

door producent

Na 5 jaar:
Herhaling voorgaande cyclus (controle)
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Verklaring op grond van een bodemonderzoek (voor grond en baggerspecie)

Procedurestap Door wie? Bijzonderheden

vooronderzoek m.b.t. een 
bodemlocatie 
(ontgravingslocatie)

in opdracht van de producent die 
grond of baggerspecie die uit de 
bodemlocatie wordt ontgraven, wil 
leveren

van het vooronderzoek moet een 
rapport worden opgemaakt

bodemonderzoek op een 
bodemlocatie 
(ontgravingslocatie) en 
rapportage

in opdracht van de producent die 
grond of baggerspecie die uit de 
bodemlocatie wordt ontgraven, wil 
leveren

- het bodemonderzoek omvat 
verschillende onderdelen:
+ monsterneming (veldwerk)
+ voorbehandeling
+ meten concentraties en emissies en 
analyse
+ toetsing van meetresultaten
+ opstellen van een rapport

- het bodemonderzoek (uitgezonderd 
toetsing en rapportage)moet worden 
verricht door een bedrijf dat moet 
zijn gecertificeerd door een 
certificerende instelling en erkend 
door de Minister van I en W

Afgeven milieuverklaring 
bodemkwaliteit

in opdracht van de producent die 
grond of baggerspecie die uit de 
bodemlocatie wordt ontgraven, wil 
leveren

met de milieuverklaring wordt de 
koppeling gelegd tussen de 
rapportage van het bodemonderzoek 
en de partij.

afleveren van de partij die uit de 
bodemlocatie is ontgraven met 
verklaring op grond van een 
bodemonderzoek

door producent eenmalig gebruik van de verklaring

alleen na splitsing van een partij is 
ook een afleverbon vereist
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Verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart (voor grond en baggerspecie)

Procedurestap Door wie? Bijzonderheden

bodemonderzoek m.b.t. 
kaartgebied

in opdracht van de gemeente 
(landbodem) of waterbeheerder 
(waterbodem)

Vaststelling van 
bodemkwaliteitskaart

door de gemeente (landbodem) of 
waterbeheerder (waterbodem)

Vooronderzoek m.b.t. een 
bodemlocatie (ontgravingslocatie 
binnen het kaartgebied) en 
rapportage

in opdracht van de producent die 
grond of baggerspecie die uit de 
bodemlocatie wordt ontgraven, wil 
leveren

- Dit onderzoek heeft tot doel om na 
te gaan of de bodemkwaliteitskaart 
mogelijk niet representatief is voor 
de bodemlocatie
- als de kaart niet representatief is 
moet een bodemonderzoek 
plaatsvinden
- van het vooronderzoek moet een 
rapport worden opgemaakt

Afgeven milieuverklaring 
bodemkwaliteit

in opdracht van de producent die 
grond of baggerspecie die uit de 
bodemlocatie wordt ontgraven, wil 
leveren

met de milieuverklaring wordt de 
koppeling gelegd tussen de 
bodemkwaliteitskaart en de uit de 
bodem (te) ontgraven  partij.

afleveren van de partij die uit de 
bodemlocatie is ontgraven met 
verklaring op grond van een 
bodemkwaliteitskaart

door de producent eenmalig gebruik van de verklaring

alleen na splitsing van een partij is 
ook een afleverbon vereist
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Landbouw/
natuur

Wonen Industrie
Matig 

verontreinigd
Sterk 

verontreinigd

Achtergrond
waarden

Interventie
waarde 

landbodem

Kwaliteitsklassen voor landbodem en grond

Landbouw/
natuur

Wonen Industrie

Functieklassen voor landbodem
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Kwaliteitsklassen voor waterbodem en baggerspecie

Niet 
verontreinigd 
(waterbodem)

Algemeen 
toepasbaar 

(baggerspecie)

Licht verontreinigd Matig verontreinigd
Sterk 

verontreinigd

Achtergrond
waarden

Interventie
waarde 

waterbodem

Her-
Verontreinigings-

Niveau (HVN)



Specifieke kwaliteit grond of 
baggerspecie

Specifieke toepassing Normentabel

emissiearme grond of 
emissiearme baggerspecie

Grootschalige toepassing Bijlage B, tabel 3a

voor verspreiden op de 
landbodem geschikte 
baggerspecie

Verspreiden van baggerspecie 
uit kleine wateren, zoals sloten, 
op aangrenzende landerijen

Bijlage B, tabel 3b

voor verspreiden in zoet 
oppervlaktewater geschikte 
baggerspecie

Verspreiden van baggerspecie 
in een zoet 
oppervlaktewaterlichaam

Bijlage B, tabel 3c

voor verspreiden in zout 
oppervlaktewater geschikte 
baggerspecie

Verspreiden van baggerspecie 
in een zout 
oppervlaktewaterlichaam

Bijlage B, tabel 3c

voor toepassen in een diepe 
plas geschikte grond of 
baggerspecie

Toepassen in een diepe plas; er 
mag een slechtere kwaliteit 
grond of baggerspecie worden 
gebruikt, mits de beëindigde 
toepassing met een schonere 
afdeklaag wordt afgeschermd

Bijlage B, tabel 3d en 3e

voor toepassen als afdeklaag in 
een diepe plas geschikte grond 
of baggerspecie

Zie bovenstaande Bijlage B, tabel 3d en 3e

NB: Voor elke specifieke kwaliteit geldt (net als nu) een scala aan regels voor toetsen aan de kwaliteitseis. 
Toetsregels zijn uit oogpunt leesbaarheid artikelen telkens opgenomen in normentabel, bijlage B, tabel 3a t/m 3e



Inhoudelijke aanpassingen
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• Aanpassing gericht op aansluiting op/inpassing in stelsel Ow
• Geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd, wel verduidelijkt en uitgeschreven.
• Behoudens zaken die zijn doorgevoerd/aangekondigd in BAL:

• Aanpassing omschrijving werkzaamheden (beleidsarme omzetting)
• Exit IBC toepassingen, veel voorschriften geschrapt
• Minder onderzoek naar kwaliteit zand voor zandsuppletie
• Aanpassen normering ms-PAF (verspreiden bagger op landbodem)
• Opname generieke normen circulaire/handreiking diepe plassen
• Naamgeving kwaliteitsklassen
• Geen instructies rond maatwerk (RTB, richtlijn BKK)

• Wel aanpassing bij FEV: na 5 jaar check door CI
• Maximale partijgrootte bij partijkeuring bouwstoffen: 10.000 ton

• PFAS, algemene methodiek opkomende stoffen, MHT diepe plassen, actualisatie 
normdocumenten, opvolging evaluatie kwalibo via separaat wijzigingsvoorstel 
inbouwen.



Papieren werkelijkheid en normadressant

• Met een milieuverklaring bodemkwaliteit (en daaraan ten grondslag liggend 
onderzoek) kent de opsteller daarvan economische waarde toe aan een partij 
materiaal

– Minister I&W (ILT) bevoegd gezag rond kwalibo

• De milieuverklaring bodemkwaliteit wordt als bewijsmiddel gebruikt door de 
toepasser bij het toepassen

– Gemeente en waterbeheerder (waterschap en minister I&W) bevoegd gezag richting toepasser

– Minister I&W (ILT) bevoegd gezag richting aannemer bij toepassing op landbodem

• Zie in deze context ook art. 16 Bbk, art. 1.2 Rbk en de bepalingen over 
vermelding van onderzochte niet-genormeerde stoffen in de milieuverklaring.
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Artikel 1.2 (verantwoordelijkheden van de normadressaten)

1. Degene die met betrekking tot bouwstoffen, grond of baggerspecie een rapport heeft uitgebracht of een 
milieuverklaring bodemkwaliteit heeft afgegeven, staat ervoor in dat hij deze werkzaamheid volgens de 
bepalingen van deze regeling en met toepassing van de hierin aangewezen normdocumenten heeft 
uitgevoerd of laten uitvoeren.

2. Degene die met betrekking tot bouwstoffen, grond of baggerspecie een rapport heeft uitgebracht of een 
milieuverklaring bodemkwaliteit heeft afgegeven, staat, voor zover dat redelijkerwijs kan worden 
gevergd, in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de daarin opgenomen informatie die 
relevant is voor het toepassen van het materiaal overeenkomstig artikel 2.11 en de paragrafen 4.123 en 
4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

3. Degene die met betrekking tot bouwstoffen, grond of baggerspecie op grond van deze regeling een 
rapport uitbrengt, draagt ervoor zorg dat de daarin opgenomen conclusies toereikend zijn onderbouwd en 
gemotiveerd.

Artikel 16
Het is een persoon of instelling verboden een resultaat van een werkzaamheid te 
gebruiken of aan een ander ter beschikking te stellen indien hij weet of redelijkerwijs 
had kunnen vermoeden dat dit resultaat, gelet op het doel waarvoor dit wordt 
gebruikt, geen betrouwbaar beeld verschaft van de eigenschappen, aard, 
hoedanigheid of samenstelling van de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof.



Consultatie

• Het woord is aan U!

25


