SERVICE CENTRUM GROND

Zesde wijziging reglement N.V. Service Centrum Grond
De directie van de N.V. Service
Centrum Grond,
Gelet op artikel 22, eerste lid, van de
Wet bodembescherming en artikel 4:81
van de Algemene wet bestuursrecht,

goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen van de N.V. SCG en
is op 20 februari 2003 ter kennis
gebracht van de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer.

ning per 1 maart 2003 van de restconcentratienorm voor hergebruik van alle
asbestbevattende materialen (inclusief
grond, baggerspecie en puin(granulaat)). Betreffende interventiewaarde en
restconcentratienorm zijn vastgesteld
Besluit:
op 100 mg/kg d.s. asbest gewogen (serToelichting
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tratie).
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grond bodemsanering 2000 (de MR)
leg plaatsgevonden met de departemenjuni 2000, en laatstelijk gewijzigd op 16 geeft de waarden aan de hand waarvan ten van Financiën en VROM.
december 2002 (Nederlandse
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Staatscourant van 5 februari 2003, nr.
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A
nigde grond aan het SCG ter beoorde- Zowel artikel 2 van de MR als de
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1. Voor de beoordeling van asbest wor- voor wel waarden worden vastgesteld.
van toepassing.
den de volgende waarden gehanteerd:
De wijziging van artikel 6a stemt de
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opgenomen asbestnormering in het
was vastgesteld, werd voor de toepasgrond: de detectielimiet;
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asbest in bodem, grond en puin(granu- tratienorm gehanteerd van 10 mg/kg
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grond van artikel 4:81 van de
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passen, en om grond die is verontreigrond geschiedt voor het overige over- restconcentratienorm voor asbest connigd met zeer hoge concentraties
eenkomstig de bepalingen van de
form de interim normering van het
asbest, in sommige gevallen te reinigen
Regeling beoordeling reinigbaarheid
Ministerie van VROM, zoals verwoord tot beneden de restconcentratienorm.
grond bodemsanering 2000.
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Reglement van het SCG opgenomen.
form o-NEN 5707, NEN 5707 of NEN 2003 vervangt het gestelde in bovenge- Daaruit vloeide voort dat grond die
5897.
noemde brief de passages in de circulai- uitsluitend is verontreinigd met asbest,
re Streef- en Interventiewaarden
niet onder artikel 6, maar onder artikel
II. Deze wijziging treedt in werking
bodemsanering (Stcrt. 2000, 39), die
7 van de MR viel, waardoor asbestmet ingang van 1 maart 2003.
betrekking hebben op asbest en waarin houdende grond zonder overige contaasbest als niet-genormeerde stof is
minanten als niet-ernstig verontreinigd
Houten, 20 februari 2003.
opgenomen.
werd gekwalificeerd. Genoemde invoeDe directie van het SCG.
Om de meest dringende knelpunten op ring van de restconcentratienorm betete lossen is besloten om het beleid voor kent dat asbesthoudende grond en bagDeze wijziging zal met de toelichting in verontreiniging van de bodem met
gerspecie zonder overige contaminanten
de Staatscourant worden geplaatst.
asbest te herzien, middels invoering per bij overschrijding van de gewogen
1 januari 2003 van een interventiewaar- norm van 100 mg/kg d.s. asbest als
Deze wijziging is op 24 januari 2003
de bodemsanering van asbest en herzie-
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ernstig verontreinigd zal worden
gekwalificeerd.
De herziening van artikel 6a bewerkstelligt dat het SCG de reinigbaarheid
van deze grond overeenkomstig de
betrokken normen kan beoordelen.
Artikel 11c
Dit artikel bevat de bemonsteringseisen. De genoemde normen zijn gericht
op zowel in situ onderzoek van asbesthoudende bodem als op een depotkeuring van asbesthoudende grond.
Voorheen stond het de aanvrager vrij
om te kiezen uit een monsternemingsstrategie uit een van de twee genoemde
normen o-NEN 5707 of NEN 5897.
Betreffende wijziging houdt in dat ten
behoeve van een aanvraag van een verklaring van niet-reinigbaarheid aan
SCG een partij asbesthoudende bodem
dient te worden onderzocht op asbest
conform de strategie Nader Onderzoek
en een partij asbesthoudende grond
conform de strategie Depotkeuring.
De o-NEN 5707:2001 is in 2002
geactualiseerd. In mei 2003 zal een
NEN 5707:2003 worden gepubliceerd,
die de o-NEN 5707:2001 vervangt.
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