Verantwoord samenvoegen en opslaan van grond
In Nederland komen bij werkzaamheden zoals bouwen, wegenaanleg, natuurontwikkeling en bodemsaneringen grote hoeveelheden grond vrij die niet direct elders kunnen
worden verwerkt of afgezet. Deze partijen grond worden opgeslagen op (tijdelijke) opslaglocaties. Dit opslaan van vrijkomende grond is gebonden aan milieuregelgeving.
De VROM-Inspectie heeft vastgesteld dat veel gemeenten en bedrijven niet voldoen
aan die regelgeving, ondermeer door partijen grond samen te voegen. Voor dit samenvoegen dient men te beschikken over de erkenning die vereist is op grond van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Deze erkenning is de zogenaamde BRL 9335. Heeft u geen
eigen BRL, dan zijn er verschillende mogelijkheden.
Deze mogelijkheden zijn:
1. Het niet samenvoegen van partijen. Dit heeft als nadeel een
groot ruimtebeslag en de partijen moeten voorzien zijn van een
conform het Bbk toegestaan bewijsmiddel (partijkeuring of bodemkwaliteitskaart).
2. Het samenvoegen van hele kleine partijen tot maximaal 25 m3
is toegestaan zonder erkenning. De samengevoegde partijen dienen
te worden gekeurd volgens het Besluit bodemkwaliteit of afgevoerd
naar een bedrijf dat deze partijen onder erkenning verder kan
verwerken.

locatie Stainkoeln te Groningen

3. Het samenwerken met een erkend bedrijf. Partijen grond kunnen worden afgevoerd naar het erkende bedrijf waarmee wordt
samengewerkt. Maar het is ook mogelijk om uw eigen opslaglocatie
in werking te hebben onder verantwoordelijkheid van het erkende
bedrijf waarmee wordt samengewerkt.

Secundaire Bouwstoffen Unie B.V. is zo’n erkend bedrijf, dat u van dienst kan zijn bij het
accepteren en samenvoegen van grondstromen op uw eigen locatie onder ons certificaat.
Wanneer u besluit uw eigen opslaglocatie te laten certificeren voor de BRL 9335 kan SBU u
ondersteunen bij het certificeringstraject.
Onze organisatie is sinds 1999 actief in dit marktsegment en heeft de beschikking over locaties
in Groningen, Grijpskerk, Delfzijl, Emmen en Leeuwarden. Onze organisatie is geheel met de
BRL 9335 vervlochten, het is niet iets wat we er even bij doen. Uw grond is in deskundige handen
en er is een correcte oplossing gewaarborgd.
Indien u geïnteresseerd bent in de begeleiding van de certificering en/of samenwerking op uw
locatie zijn wij graag bereid tot een gesprek om gezamenlijk tot een projectvoorstel te komen.
Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:
Gelmer Haveman

T 06-53 37 69 11

E gelmer.haveman@sweco.nl

Owen Bohemen

T 06-51 54 46 20

E owen.bohemen@sweco.nl
L

Secundaire Bouwstoffen Unie

