
Meldpunt bodemkwaliteit

Grond- en 
baggerspecie 
melden

Bent u van plan grond-, baggerspecie of bouwstoffen  
toe te passen? Dan moet u dit in veel gevallen melden  
bij het Meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat 
(www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). Dit is vastgesteld  
in het Besluit bodemkwaliteit. 

Wanneer moet u grond- en baggerspecie melden?
Grond- en baggerspecie moet u altijd 5 werkdagen voor de 
toepassing melden. Dit geldt ook voor opslag korter dan  
6 maanden en tijd  e lijke opslag voorafgaand aan de toepassing. 

Past u schone grond- en baggerspecie toe in hoeveelheden vanaf 50 
kubieke meter? Dan moet u eenmalig de toepassingslocatie melden. 

Wanneer hoeft u grond- en baggerspecie niet te melden?
In de volgende gevallen hoeft u grond- en baggerspecie niet te melden:
• Als u baggerspecie verspreidt op het aangrenzend perceel. 
• Als u grond- of baggerspecie toepast binnen een landbouw-

bedrijf. Voorwaarde is dat de grond- of baggerspecie komt van 
een perceel dat bij uw landbouwbedrijf hoort. En dat u op dat 
perceel een vergelijkbaar gewas teelt als op het perceel waar u 
de grond- of baggerspecie toepast.

• Als u tijdelijk grond- of baggerspecie verplaatst of wegneemt uit 
de toepassing, en daarna op (vrijwel) dezelfde plaats en onder 
dezelfde conditie terugplaatst. 

• Als u schone grond en baggerspecie toepast in hoeveelheden 
kleiner dan 50 kubieke meter. 

• Als u particulier bent en niet beroepsmatig grond  
of baggerspecie toepast. 

Is uw toepassing vrijgesteld van meldingsverplichting? Dan moet  
u nog steeds kunnen aantonen dat de toepassing voldoet aan de 
vereisten uit het Besluit bodemkwaliteit.

Wanneer moet u bouwstoffen melden?
De toepassing van de meeste bouwstoffen is vrijgesteld van een 
meldingsverplichting. In de volgende gevallen moet u deze wel melden:
• De toepassing van IBC-bouwstoffen moet u minstens 4 weken 

voor de toepassing melden. Is de milieuhygiënische verklaring op 
dat moment nog niet beschikbaar? Dan kunt u deze tot uiterlijk  
5 werkdagen voor het toepassen doorgeven via het meldpunt.

• Bent u eigenaar van bouwstoffen en past u deze opnieuw toe 
onder dezelfde condities en zonder bewerking? Dan moet u dit 
uiterlijk 5 werkdagen voor toepassing melden.

Wie mag toepassingen melden?
Volgens het Besluit bodemkwaliteit moet de opdrachtgever 
toepas   singen van bouwstoffen, grond- en baggerspecie melden  
via het Meldpunt bodemkwaliteit. De opdrachtgever kan deze 
ver  plicht   ing ook neerleggen bij de aannemer, leverende grond-
bank of andere betrokkenen. 

Bent u opdrachtnemer? 
Zorg dan dat in de opdracht is vastgelegd wie de melding moet 
verzorgen. Moet u deze melding verzorgen? Dan kunt u deze maken 
via het Meldpunt bodemkwaliteit met een meldingsaccount. 
Uiteraard moet u als opdrachtnemer wel verklaren dat u de melding 
maakt met instemming van de opdrachtgever van de toepassing of 
de eigenaar van de locatie.



Wat doet het bevoegd gezag met uw melding?
Het Meldpunt bodemkwaliteit stuurt meldingen door naar de 
gemeente, provincie, omgevingsdienst, waterschap of Rijkswaterstaat 
zelf. Dit is afhankelijk van de locatie van de toepassing. Het bevoegd 
gezag controleert of de toe te passen partij en de voorgenomen 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.  
Als blijkt dat de toepassing niet voldoet aan het Besluit bodem-
kwaliteit, kan het bevoegd gezag daarop handhaven. 

Vanaf 5 werkdagen nadat u de melding heeft gedaan, mag u starten 
met de toepassing. Het bevoegd gezag kan ook hierna nog hand     -
havend optreden. Het bevoegd gezag is niet verplicht om de meld  ing 
te publiceren en een formeel besluit te nemen. In somm ige gevallen 
ontvangt u per brief of e-mail een reactie van het bevoegd gezag op  
de melding. U kunt zich niet beroepen op het uitblijven van een 
mededeling op de melding van het bevoegd gezag.

U bent en blijft verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen  
van het Besluit bodemkwaliteit. 

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze factsheet nog vragen?  
Neem dan contact op met Bodem+ van Rijkswaterstaat via  
http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer/  
of telefonisch via 088 - 797 71 02. 

Welke gegevens heeft u nodig voor een melding?

Voor het melden van grond-, baggerspecie en bouw stoffen 
via het Meldpunt bodemkwaliteit heeft u onder andere de 
volgende gegevens nodig:
• De hoeveelheid toe te passen grond- of baggerspecie.
• De toepassingslocatie.
• De locatie waarvan de partij toe te passen grond  

of baggerspecie afkomstig is.
• De milieu hygiënische verklaring van de partij.
• Het bevoegd gezag behorend bij de locatie van  

de toepassing.

Kijk voor een volledig overzicht op  
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl 
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