Stappenplan Vrij Grondverzet

•

U hebt een partij grond (te) ontgraven binnen
IJsselland

Voor historische bodeminformatie:
neem contact op met de gemeente

Ja
Is de ontgravingslocatie onverdacht voor het
voorkomen van bodemverontreiniging?

Nee

Laat een bodemonderzoek uitvoeren en/of neem contact
op met de gemeente (zie ook de nota: par. 5.4)

Ja
Heeft u voor de partij grond een nuttige toepassing
(art. 35 Bbk) op de toepassingslocatie.

Nee
Zoek een alternatieve locatie

Ja
Is de partij grond afkomstig uit een gebied met de
kwaliteit Landbouw/Natuur(AW), Wonen en/of
Industrie? (ontgravingskaart)

Nee

Laat een partijkeuring uitvoeren Of afvoeren naar
een grondbank of een erkende verwerker

Ja
Is de toepassingslocatie gelegen in een gebied met
de kwaliteit Landbouw/Natuur(AW), Wonen en/of
Industrie? (toepassingskaart)

Nee

Bepaal de bodemkwaliteit op de toepassingslocatie (conform
NEN 5740) en stel met Bodemfunctieklassekaart de
kwaliteitseis voor de toepassingslocatie vast (dubbele toets)

Ja
Is de kwaliteit van de grond gelijk of beter dan de
kwaliteitseis van de toepassingslocatie (dubbele toets)

Nee

Ga op zoek naar een andere hergebruikslocatie of voer de
grond af naar elders (buiten de regio, grondbank, verwerker).
Sla grond eventueel tijdelijk op!

Ja
Vrij grondverzet is mogelijk

Ja
Voldoet de partij grond aan de regioregels?
Zie ook de nota: H4 en H5

Nee
Geen vrij grondverzet mogelijk!

U mag de partij grond zonder keuring toepassen op de gekozen toepassingslocatie.
Let op.
1.
2.
3.

U mag de grond toepassen op de gekozen op grond van de Nota Bodembeheer en Besluit Bodemkwaliteit. Een
belemmering kan nog zijn bepalingen uit het bestemmingsplan en of ligging in een grondwaterbeschermingsgebied;
Meld het toepassen van de grond 5 werkdagen voor toepassing via het meldpunt bodemkwaliteit www.meldgrond.nl
Stop de toepassing bij zintuiglijke afwijking aan de grond en neem contact op met de gemeente.

Vragen? Neem dan contact op met Marcel de Lange of Miriam van Vilsteren van de afdeling Ruimtelijk Domein van de
Bestuurdienst Ommen-Hardenberg. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 14 0529 of 14 0523.
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Disclaimer
Deze factsheet is met zorg samengesteld door de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Wanneer deze handreiking aanleiding geeft tot onduidelijkheden
of discrepanties, dan is altijd de nota bodembeheer en hogere wetgeving leidend. We stellen het op prijs als u dit tevens meldt bij de Bestuursdienst.
(februari 2014
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