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VOORWOORD 

 
Voor u ligt het Handboek Milieurechtelijke wet- en regelgeving boortunnels. 

Deze uitgave is hand in hand met het Handboek Hergebruik grond uit 

boortunnels ontwikkeld. Beide handboeken zijn opgesteld in het kader van het 

COB-project D 110. 

 

De aanleiding voor het project D 110 was de onduidelijkheid en onzekerheid 

bij de verschillende partijen betrokken bij tunnelboringen ten aanzien van 

milieurechtelijke wet- en regelgeving en de behoefte het hergebruik van 

vrijkomende grond meer pro-actief aan te pakken en op een hoger plan te 

brengen. 

Dit handboek geeft voor opdrachtgevers en uitvoerende partijen bij 

boortunnels een overzicht van de geldende voorschriften en aan te vragen 

vergunningen. 

 

Gedurende de definitie- en de uitvoeringsfase zijn de uitvoerende partijen bij 

dit project begeleid door COB-uitvoeringscommissie D 110. De samenstelling 

van deze commissie was bij het opstellen van dit handboek als volgt: 
 
D. Sijtsema (voorzitter) Arcadis Heidemij Ruimtelijke 

Ontwikkeling 

Drs. F.J.H.M. van Gennip (secretaris) Tauw/ACE/Herrenknecht 

Drs. C.M.C. van Berkel (coördinator) COB 

Drs. R.P. Heijer (rapporteur)  Grontmij/Maunsell 

Mr. A.Z.R. Koning (rapporteur)  Instituut voor Bouwrecht (IBR) 

W. Arnold    Holland Railconsult 

Dr.ir. A.G. Bregman   IBR 

C. Bruijns    Adviesbureau Noord-Zuidlijn 

W. Dotinga    Koop Tjuchem b.v. 

J.A. Groen    managementgroep Betuwelijn 

G.J. van Manen    projectorganisatie HSL-Zuid 

Ir. H.L. Jansen    TEC/Fugro 

Ing. M.B.G. Ketelaars   RWS/DWW 

A. Orbons    SCG 

Ing. J. Verheul    SKB 

W.H. van der Zon   Delft Cluster 
 
 
Het Handboek is verder mede mogelijk gemaakt door financiele bijdragen van 

SKB, Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouw, NS Railinfrabeheer en het 

Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels. 
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1.  INLEIDING 

1 . 1 .  A L G E M E E N  

Voor u ligt het Handboek Milieurechtelijke wet- en regelgeving boortunnels. 

Deze uitgave is hand in hand met het Handboek Hergebruik grond uit 

boortunnels ontwikkeld. 

Beide handboeken zijn opgesteld in het kader van het project D-110 waarvoor 

het COB de opdrachtgever is. 
 

1 . 2 .  A A N L E I D I N G  E N  A C H T E R G R O N D E N  

De aanleiding voor het project D-110 was de onduidelijkheid en onzekerheid 

bij de verschillende partijen betrokken bij tunnelboringen ten aanzien van 

milieurechtelijke wet- en regelgeving en de behoefte het hergebruik van 

vrijkomende grond meer pro-actief aan te pakken en op een hoger plan te 

brengen.  
 
Milieuwet- en regelgeving is de laatste jaren fors geherstructureerd en 

uitgebreid. De sanering van bodemverontreiniging en vervolgens het 

voorkomen ervan hebben jarenlang veel aandacht gekregen. Er werd door de 

overheid veel in geïnvesteerd.  

Ook voor de verwerking van ons afval (waaronder bouw- en sloopafval) heeft 

deze aandacht gevolgen gehad. Hergebruik en het beperken van de winning 

van primaire grondstoffen staan hierbij nu voorop.  

 

Kijken we naar bedrijfsactiviteiten en processen dan is de regelgeving ook 

daarop aangepast. Zo is de Hinderwet overgaan in de Wet Milieubeheer en is 

een MER verplicht voortraject voor tal van ingrijpende activiteiten.  

Voor veel activiteiten is een vergunning vereist en worden scherpere 

voorschriften opgelegd.  

Na aanpassing en uitbreiding van de regelgeving werd er aanvankelijk nog veel 

gedoogd. Inmiddels worden procedures strakker gehanteerd. Mede door een 

aantal calamiteiten, waarbij achteraf bleek dat er onduidelijkheid was over de 

voorschriften die men had moeten volgen en over het handhaven van die 

regels, worden de touwtjes strakker aangehaald.  

Diverse projecten krijgen in het kader van het handhaven van het 

Bouwstoffenbesluit extra aandacht.  

Steeds meer duidelijkheid wordt ook verwacht in de rol van de overheid en de 

mogelijk andere betrokken partijen, initiatiefnemer (opdrachtgever), de 

uitvoerende partij, het bevoegd gezag (vergunning verlener en handhaver) en 

belanghebbenden (met de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen bepaalde 

voorgenomen activiteiten).  

De overheid dient daarbij de diverse belangen af te wegen volgens heldere 

procedures. Worden de procedures niet juist gehanteerd dan kan dat de 

voorgenomen activiteit frustreren.  
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Bij omvangrijke projecten zijn vaak tientallen vergunningen vereist.  

Beperken we ons tot de Wet Milieubeheer en het Bouwstoffenbesluit dan 

blijkt een aantal aspecten in de praktijk lastig in te kaderen dan wel tot 

onduidelijkheid te leiden. Hierdoor worden verschillende interpretaties van 

de wet en regelgeving toegepast met verschillende consequenties. Het gevolg 

is dat het overzicht ontbreekt. Dit maakt de milieurechtelijke wet- en 

regelgeving tot een lastig onderwerp. 
 

1 . 3 .  G E H A N T E E R D E  A A N P A K  B I J  O P S T E L L E N  H A N D B O E K  

De volgende aanpak is gehanteerd bij het opstellen van het handboek: 
1. Inventarisatie van wet- en regelgeving.  

2. Verkenning van het boorproces en beïnvloeding van de kwaliteit van 

vrijkomende grond; wat is er nodig ter verbetering/ stroomlijning van 

het hergebruik van grond. In deze fase is onder meer navraag gedaan in 

de praktijk middels interviews. Zie Bijlage 9 voor de geïnterviewde 

partijen en de gestelde vragen. 

3. De gegevens zijn verzameld in twee rapportages: 

- Onderzoeksrapport Hergebruik grond boortunnels. 

- Kennisdocument Milieuwetgeving Tunnelboorproces & 

Hergebruik grond boortunnels (Inventarisatie milieurechtelijke 

wet- en regelgeving). 

4. Het opstellen van het handboek aan de hand van deze rapportages. 
 
Gelijktijdig met het opstellen van het voorliggende handboek is ook het 

Handboek Hergebruik grond boortunnels opgesteld. Deze handboeken zijn 

deels aanvullend en deels overlappend. 

 

Gedurende de definitiefase (waaraan moet het handboek voldoen) en de 

uitvoeringsfase zijn de uitvoerende partijen begeleid door een 

uitvoeringscommissie. De samenstelling van deze commissie is in Bijlage 10 

opgenomen. 

 

De partijen die zijn geïnterviewd hebben een directe betrokkenheid bij een of 

meer van de boortunnels die in Nederland zijn gerealiseerd (zie Figuur 1). 
 



 

 

1 2  

 
 Figuur 1:Overzicht boortunnels in Nederland (Bron: RWS, 2002) 

 

1 . 4 .  T O E P A S S I N G S M O G E L I J K H E D E N  

Zoals de titel van het handboek al aangeeft ligt bij de behandeling van de 

milieurechtelijke wet- en regelgeving de nadruk op aspecten die specifiek zijn 
voor tunnelboorprojecten.  Andere aspecten hebben dit alleen gekregen voor 

zover dit de bruikbaarheid van het document belangrijk vergroot. 

 

De uitwerking van het handboek is zodanig dat niet alleen 'hetgeen dat moet' 

is beschreven (wat zijn de wettelijke richtlijnen) maar ook 'wat kan' ofwel hoe 

de wettelijke richtlijnen in praktijk worden toegepast. In de praktijk blijkt 

namelijk dat voor complexe projecten als tunnelboorprojecten maatwerk 

nodig is. Dit maatwerk wordt in samenspraak met alle betrokkenen vorm 

gegeven.  

Door ook in het handboek deze tweedeling te hanteren is zichtbaar gemaakt 

hoe in de praktijk met de wettelijke regelingen wordt omgegaan ingeval er 

maatwerk geleverd moet worden. De input voor deze praktijkervaring komt 

uit interviews. 
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Daar waar het om algemene kennis gaat, wordt naar bestaande stukken 

verwezen. Waar van toepassing vindt een adequate doorverwijzing plaats naar 

achterliggende inhoudelijke stukken opgenomen. Het handboek heeft 

daarmee een tevens belangrijke ‘wegwijzerfunctie’. Dit is met name van 

toepassing voor detaillistische aspecten en voor aspecten die niet specifiek zijn 

voor het tunnelboorproces. 
 
Het handboek is geschreven voor de volgende doelgroepen: 

- uitvoerende bouwbedrijven; 

- opdrachtgevers; 

- vergunningverleners c.q. bevoegd gezag. 
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2.  LEESWIJZER 

 

2 . 1 .  S T R U C T U U R  V A N  H E T  H A N D B O E K  

In  

Figuur 2 is de structuur van het handboek schematisch weergegeven. 
 
 

   
Hoofdstuk 3 Het proces tunnelboren  
   

   
   

   

Hoofdstuk 4 
Overzicht milieurechtelijke 

wet- en regelgeving 
 

   

   

Hoofdstuk 5 Processtap I: Voorbereiding  

Hoofdstuk 6 
Processtap II: Aanbesteding 

en gunning 

 

Hoofdstuk 7 
Processtap III: Uitvoering / 

Opstartfase 

 

Hoofdstuk 8 
Processtap IV: Uitvoering / 

Realisatiefase 

 

Hoofdstuk 9 Processtap V: Oplevering  

Hoofdstuk 

10 
Processtap VI: Nazorg 

 

   

   

Bijlagen Diversen  
   
   

 
Figuur 2: Structuur van het handboek 

 
Het inhoudelijk deel van het handboek is opgezet aan de hand van de 

processtructuur van een tunnelboorproject. Per processtap wordt nader 

ingegaan op verschillende specifieke aspecten. De opzet is zodanig dat er via 

verschillende ‘ingangen’ gebruik kan worden gemaakt van het handboek. 
 
De belangrijkste pijler van de structuur van het handboek is de tijdslijn van een 

tunnelboorproject. Hierin zijn de verschillende ‘processtappen’ onderscheiden 

(zie Figuur 3).  
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Figuur 3: Processtructuur van een tunnelboor project 
 
Per processtap wordt als achtergrond ingegaan op algemene milieurechtelijke 

aspecten en aspecten die specifiek zijn voor een tunnelboorproject.  

Per paragraaf wordt vervolgens meer in detail ingegaan op verschillende 

onderdelen binnen de processtap.  

In Figuur 4 is dit weergegeven door de tweede ‘navigatiebalk’ (niet 

noodzakelijkerwijs een tijdslijn).  

Waar van toepassing wordt in subparagraven een verdere uitwerking in 

nevenactiviteiten gemaakt. 
 

Figuur 4:Verschillende onderdelen binnen een processtap 
 

2 . 2 .  I N H O U D E L I J K  

De informatie is ‘neutraal’ gerapporteerd wat wil zeggen dat geen 

waardeoordelen aan achtergronden of overwegingen worden gegeven. Immers 

het handboek moet bruikbaar zijn voor meerdere gebruikers ieder met zijn 

eigen belangen. Van hieruit moeten deze partijen hun eigen invulling vorm 

kunnen geven. Bovendien zouden waardeoordelen afdoen aan de 

praktijksituatie dat een tunnelboorproject toch steeds maatwerk is met steeds 

andere afwegingen en achtergronden. 

Het handboek is hiermee niet richtinggevend maar ondersteunend bij 

besluitvorming en uitvoering.  

Bij de uitwerking van dit handboek staat het volgende centraal: 
- Niet zozeer de (vergunning)technische aspecten staan centraal (in 

dergelijke gevallen wordt verwezen naar literatuur) maar de wijze 

waarop ze operationeel kunnen worden gemaakt. 

- Welke keuzen moeten of kunnen hierbij worden gemaakt? 

- Welke afwegingen kunnen hierbij worden gemaakt? 
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- Welke informatie is benodigd ? 

- Wie heeft welke inbreng / taak en wanneer? 

- Hoe wordt in de praktijk een en ander opgepakt (bijvoorbeeld 

onduidelijkheden in wetgeving, keuzemogelijkheden wat betreft 

aanpak)? De input van interviews is vooral hierbij belangrijk. 

- Welke ‘niet-vereiste’ onderdelen zijn gangbaar en op welke wijze 

dragen ze bij aan een succesvol verloop van het proces? 
 
Bij de uitwerking van de teksten is ervan uitgegaan dat er traditioneel wordt 

gecontracteerd. De laatste tijd wordt echter steeds vaker voor de D&C-

contracten ('Design and Contract') gekozen. Op relevante plaatsen wordt 

aangegeven wat eventuele consequenties van een dergelijk contract is op de 

desbetreffende onderdelen van het handboek. 

In Bijlage 7 wordt nader ingegaan op de verschillende contracten. 

 

Uit de interviews en de inbreng van de Uitvoeringscommissie blijkt dat er nog 

leemten in kennis c.q. punten voor aanvullend onderzoek bestaan. In 

dergelijke gevallen is er dus geen kennis die operationeel kan worden gemaakt 

maar kunnen wel de leemten in kennis bloot worden gelegd met voorstellen 

hoe hiermee om te gaan.  

Het betreffen de volgende leemten: 
- de juridische aspecten van de invloed van het boorproces op 

milieutechnische samenstelling van de boorspecie;  

- 'uitleg' van de wet- en regelgeving; 

- in de bewijslast ten aanzien van de kwaliteit van de vrijkomende 

grond zou rekening moeten worden gehouden met de herkomst 

van de grond en de daaraan statistische verdeling van de 

samenstelling. Dit heeft met name betrekking op de diepere delen 

van het boorprofiel;  

- ordening van de wetgeving, in het bijzonder voor grootschalige 

projecten; 

- structurering aanpak vooronderzoek. 

 

Waar mogelijk wordt vermeden om ‘tijdsgevoelige’ informatie in het 

handboek op te nemen. Hierbij wordt gedacht aan tarieven van grond. Dit 

verhoogt de ‘levensduur’ van het handboek. 

Waar mogelijk worden bronnen genoemd die gebruikt kunnen worden indien 

deze tijdsgevoelige informatie gezocht wordt.  

 

De wet- en regelgeving die wordt besproken in dit handboek kan gratis 

worden geraadpleegd via www.overheid.nl. Navigeer via deze internetpagina 

naar ‘Wet- en Regelgeving’; dit is een gratis wettenbank van SDU. Voor het 

raadplegen van kamerstukken en het Staatsblad moet via www.overheid.nl 

worden genavigeerd naar ‘Officiële Publicaties’. Europese richtlijnen en 

stukken kunnen worden geraadpleegd via europa.eu.int/eur-

lex/nl/index.html. 

Deze bronnen kunnen geraadpleegd worden voor de meest recente geldende 

wet- en regelgeving die in dit Handboek wordt besproken.  
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2 . 3 .  H O E  T E  N A V I G E R E N   

De lay-out van het handboek volgt de structuur van een tunnelboorproces. Dit 

proces is met de navigatiebalk weergegeven.  

De navigatiebalken met er de respectievelijke uitwerkingen zijn op 

verschillende plaatsen in het handboek opgenomen. Ze geven een goed 

houvast over de plaats van hetgeen dat wordt besproken in het totale proces 

van een tunnelboorproject. Deze balken vormen daarmee bij uitstek een goede 

navigatiemogelijkheid. 
 
Navigatie binnen het handboek is mogelijk met de volgende eigenschappen: 

- Navigatiebalken die aangeven op welk onderdeel van het proces 

de tekst op de desbetreffende paragraaf betrekking heeft. 

- Standaardelementen van een rapportage als inhoudsopgave, 

index, verklaring van gebruikte termen (bij voorkeur ter plaatse 

waar de term word geïntroduceerd), bronnen, referentielijst, 

internetlinks, adressen, doorverwijzingen. 

- Door gebruik te maken van verschillen in lay-out kan informatie 

van verschillend niveau van elkaar gescheiden worden. 
 

2 . 4 .  M E T  H A N D B O E K  T E  B E A N T W O O R D E N  V R A G E N   

De vragen die met gebruik van dit handboek kunnen worden beantwoord zijn: 
- Wanneer moet ik wat doen? 

- Welke keuzen heb ik daarbij en welke afwegingen moet ik daarbij 

maken? 

- Wat zijn knelpunten waar ik tijdig mee aan de slag moet? 

- Hoe wordt in de praktijk met deze knelpunten omgegaan? 

- Welke vergunningen zijn vereist, wie is bevoegd gezag, wat zijn 

termijnen, welke informatie is vereist? 

- Welke bronnen zijn er van een bepaald thema te raadplegen? 

- Hoe kom ik tot de meest optimale verwerking van grond? 

- Welke kennis dient wanneer te worden ingezet? 

- Hoe vindt handhaving plaats (toezicht, controle en corrigerende 

maatregelen door bevoegd gezag)? 

- Wat zijn knelpunten die een optimaal hergebruik in de weg staan? 
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3.  HET PROCES TUNNELBOREN 

3 . 1 .  A L G E M E E N  

Het tunnelboorproces kan worden onderverdeeld in een zestal 

hoofdactiviteiten/processtappen. In dit hoofdstuk is voor deze processtappen 

een samenvatting opgenomen van de werkzaamheden die daarin plaatshebben.  
 

3 . 2 .  P R O C E S S T A P P E N  T U N N E L B O R E N  

Een tunnelboorproject is in de meeste gevallen van relatief grote omvang en 

kent een langdurige voorbereiding. 

In Figuur 5 zijn schematisch de verschillende stappen in chronologische 

volgorde binnen het proces van tunnelboren opgenomen.  
 

Figuur 5: De stappen in het proces van tunnelboren 
 
Per individuele processtap is een groot aantal deelprojecten en activiteiten te 

onderscheiden. In Tabel 1 wordt hier nader op ingegaan. In Tabel 2 is op basis 

van de ervaringen opgedaan bij de aanleg van een verkeerstunnel een indicatie 

van de tijdsduur van de verschillende stappen binnen het bouwproject 

opgenomen. 
 

Tabel 1: Inhoud van de verschillende stappen in het proces van een 

tunnelboorproject 

Processtap: Voorbereiding 

Processtap: Aanbesteding en gunning 

Processtap: Uitvoering / opstartfase 

Een micro/macro tunneling start vanuit een bouwkuip. 

De bouwkuip is een verdieping in de grond, waarvan de wanden meestal 

worden gevormd door stalen damwanden. Omdat de tunnel of leiding in 

Nederland veelal beneden het grondwater wordt aangebracht, wordt de 

bouwkuip droog gehouden door middel van een bronbemaling of een 

afsluitende laag (onderwaterbeton). 

In de bouwkuip wordt een duwinstallatie aangebracht (vijzels). Deze vijzels 

zullen de boormachine met daarachter de tunnel of leiding door het 

grondmassief op hun definitieve plaats moeten brengen. Hiervoor zijn relatief 

grote krachten benodigd. Deze krachten zullen in of door de bouwkuip moeten 
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worden opgevangen door middel van een verankering of dode bed. 

Processtap: Uitvoering / realisatiefase 

De boormachine zal de droge bouwkuip moeten verlaten en in de grond met 

meestal een hoge grondwaterstand worden gebracht. Hiertoe wordt een gat in 

de damwand gebrand, waardoor de waterkerende functie van de damwand 

wordt onderbroken. Om toch voor een waterkering te zorgen wordt aan de 

buitenzijde van de damwand een afsluitende laag aangebracht, bij voorbeeld in 

de vorm van een klei/bentoniet mengsel of schuimbeton. 

 

De boormachine bestaat uit twee delen die ten opzichte van elkaar kunnen 

bewegen. Hierdoor is de machine bestuurbaar. De grond kan op meerdere 

wijzen worden ontgraven: bij voorbeeld mechanisch (met een graafwiel of -

vijzel) of door de grond los te spuiten. Het graaffront moet in stand worden 

gehouden om zettingen aan het oppervlak te voorkomen. 

Het in stand houden van het graaffront kan ook weer op verschillende wijzen 

plaatsvinden, bij voorbeeld mechanisch (met het graafwiel), met luchtdruk of 

met vloeistof.  

Afhankelijk van het type machine wordt de ontgraven grond via een vloeistof 

(water of boorvloeistof) of via een transportband afgevoerd naar het oppervlak.  

In de praktijk worden verschillende type machines onderscheiden: 

Een slurry schild (vloeistofschild), waarbij het ontgraven van grond gebeurt in 

een met steunvloeistof (bentoniet met water) gevulde ruimte. Om te 

voorkomen dat het boorfront instort, wordt de vloeistof onder druk gehouden. 

Het mengsel van steunvloeistof en grond wordt hydraulisch afgepompt naar de 

scheidingsinstallatie.  

Een gronddrukbalansschild (Earth Pressure Balanced Shield, EPB), waarbij 

achter het boorrad een mengkamer aanwezig is waar de ontgraven grond wordt 

vermengd tot een grondbrij. Vaak worden conditioneringmiddelen zoals 

bentoniet, schuim of polymeren toegevoegd. De frontdruk wordt gehandhaafd 

door de grondbrij uit de mengkamer gecontroleerd af te voeren. Dit geschiedt in 

het algemeen met een avegaar waarmee het drukverschil tussen de 

boorfrontdruk en de atmosferische druk in de tunnel wordt overbrugd. 

Oorspronkelijk was het EPB-schild alleen inzetbaar in cohesieve grond (klei). 

Door geschikte conditioneringmiddelen is de inzetbaarheid vergroot naar niet-

cohesieve grond (zand), zoals bij de Botlekspoortunnel. 

Een Mix shield. Dit is een schild dat zowel als slurry schild en als EPB-schild kan 

worden ingezet. 

 

De diameter van de boormachine is iets groter dan de diameter van de tunnel of 

leiding om de wandwrijving te verminderen. Om de wandwrijving verder te 

verminderen kan nog boorvloeistof in deze ruimte worden gebracht. Na afloop 

kan deze ruimte met een definitieve afdichting worden gevuld. 

 

In de ontstane ruimte wordt de tunnel uit al dan niet prefab elementen 

gebouwd of wordt de leiding bestaande uit buizen samengesteld. 

Processtap: Oplevering 

Processtap: Nazorg 
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Tabel 2 Indicatie tijdsduur bouwactiviteiten (verkeerstunnel) 

Activiteit Indicatie 

tijdsduur 

Opmerkingen 

Aanleg werkterrein 1 à 3 maanden Afhankelijk van uitgangssituatie 

Aanleg en ontgraving 

bouwkuip 

3 à 6 

maanden 

Sterk afhankelijk van constructief 

ontwerp (trekpalen, 

onderwaterbetonvloer, verankering) 

Aanbrengen dichtblok 1 à 3 maanden  

Opbouw 

tunnelboormachine 

3 à 6 

maanden 

 

Opbouw 

grondscheidingsinstallat

ie 

1 à 3 maanden  

Inrichten gronddepot 1 à 3 maanden  

Grondwateronttrekking 1 à 3 jaar Afhankelijk van duur tunnelboren 

Tunnelboren 1 à 3 jaar  

Grondscheiding en 

verwerking deelstromen 

1 à 3 jaar kan nog doorgaan na beëindigen 

tunnelboren 
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4.  OVERZICHT 
MILIEURECHTELIJKE WET- EN 
REGELGEVING  

4 . 1 .  I N L E I D I N G  

Wie ondergronds wil bouwen met behulp van de tunnelboortechniek krijgt te 

maken met veel wet- en regelgeving van privaatrechtelijke en 

publiekrechtelijke aard. In dit handboek ligt de nadruk op de 

(publiekrechtelijke) milieurechtelijke aspecten van de tunnelboortechniek. In 

het Handboek Hergebruik grond uit boortunnels is een inventarisatie gegeven 

van de activiteiten van het gehele bouwproces waarbij een accent wordt gelegd 

op die onderdelen waarbij milieueffecten een rol spelen.  

In dit hoofdstuk volgt een inventarisatie en bespreking in algemene en 

praktische zin van toepasselijke milieurechtelijke wet- en regelgeving bij het 

tunnelboorproces zonder dat op specifieke punten van een tunnelboorproject 

wordt ingegaan. Voor dit laatste zie hoofdstuk 5 en volgende.  

Na de bespreking van milieurechtelijke wet- en regelgeving wordt besproken 

hoe deze zich verhoudt ten opzichte van andere wettelijke kaders. 
 

4 . 2 .  T U N N E L B O O R P R O J E C T  E E N  ‘ G E W O O N  
B O U W P R O J E C T ’ ?  

Bedacht moet worden dat een tunnelboorproject in het licht van 

milieurechtelijke wet- en regelgeving in beginsel een ‘gewoon’ bouwproject is 

waarop deze wet- en regelgeving van toepassing kan zijn. Een 

tunnelboorproject kan echter ook zijn eigen specifieke toepassing van 

regelgeving kennen doordat er bepaalde technieken en bepaalde machines 

worden toegepast of omdat het bouwproject bepaalde specifieke activiteiten 

behelst. Een specifiek kenmerk van een tunnelboorproject is dat er middels 

een boortechniek ondergronds een tunnel wordt geboord. Hierbij kan, 

afhankelijk van de grootte van de tunnel, een grote hoeveelheid grond 

vrijkomen. De nadruk zal daarom in het volgende gelegd worden op de 

milieurechtelijke wet- en regelgeving die samenhangt met dit specifieke 

kenmerk van een tunnelboorproject.  
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4 . 3 .  M I L I E U R E C H T E L I J K E  W E T -  E N  R E G E L G E V I N G ;  
A L G E M E N E  A S P E C T E N  

 

4 . 3 . 1 .  I N L E I D I N G  

Evenals bij ieder bouwproject, met name bij grote en complexe projecten, zijn 

op de aanleg van een tunnel verschillende milieurechtelijke regels en wetten 

van toepassing. Er is geen wet- en regelgeving die specifiek voor het boren van 

tunnels is opgesteld. Op de activiteiten in het kader van de aanleg van een 

tunnel zijn in beginsel de milieurechtelijke wet- en regelgeving van toepassing 

die ook bij andere bouwprojecten van toepassing kunnen zijn. In de praktijk is 

wel gebleken dat de toepassing van deze wet- en regelgeving soms tot 

moeilijkheden kan leiden, vergeleken met andere bouwprojecten waarbij 

dergelijke moeilijkheden zich niet of in mindere mate voordoen, door het 

specifieke karakter van een tunnelboorproject. In dit document zal bij de 

bespreking van de desbetreffende wet- en regelgeving daaraan aandacht 

worden besteed.  

Een goed voorbeeld is het hergebruik van grond in het kader van het 

Bouwstoffenbesluit. De grond die vrijkomt bij het boren van een tunnel is 

doorgaans schone grond. Deze grond mag in principe niet worden gestort en 

zal dus hergebruikt moeten worden. Het probleem is de afzet van deze schone 

grond. Vraag en aanbod blijken elkaar niet te kunnen vinden. Een belangrijke 

oorzaak is het tekort aan afstemming tussen verschillende grote projecten of 

(onterechte) weerstand en onbekendheid met de herkomst van de grond Er 

lijken wel afzetmogelijkheden te zijn voor de grond, maar deze worden door 

een tekort aan afstemming niet of te weinig benut terwijl hergebruik vanuit 

economisch perspectief vaak wel aantrekkelijk is.  

Andere knelpunten zijn: 
- de te grote afstand tussen de plaats waar de grond vrij komt en de 

plaats waar de grond kan worden hergebruikt (hoe groter de 

afstand hoe hoger de kosten zijn voor transport); 

- de projecten waar de grond vrij komt en de projecten waar de 

grond kan worden hergebruikt sluiten in tijd vaak niet goed op 

elkaar aan. 

Een andere vraag die uit de praktijk komt, is welke machines/terreinen Wm-

vergunningplichtig zijn. Dit is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een 

inrichting. De meningen verschillen hierover en de ervaring is dat het bevoegd 

gezag (gemeente/provincie) hiermee verschillend omgaat.  

Het Bouwstoffenbesluit komt in dit handboek slechts kort aan de orde. In het 

Handboek Hergebruik grond uit boortunnels komt het Bsb wel uitgebreid aan 

de orde evenals in het Kennisdocument inventarisatie milieurechtelijke wet- 

en regelgeving. De Wet milieubeheer komt in dit handboek aan de orde.  

 

Voordat de verschillende wetten en besluiten worden besproken komt een 

aantal onderwerpen aan de orde die voor een goed begrip van deze wetten en 

besluiten in het kader van een tunnelboorproject van belang zijn. 
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4 . 3 . 2 .  M I L I E U R E C H T  

Het begrip ‘milieurecht’ kan als volgt worden omschreven: het geheel van aan 

het recht ontleende beginselen en uit rechtsbronnen voortvloeiende 

bepalingen met betrekking tot het voorkomen en beperken van 

verontreiniging, uitputting en aantasting van het natuurlijk milieu, dit met het 

oog op de bescherming van de mens, de flora en de fauna, tegen de achtergrond 

van de inpasbaarheid van het menselijk handelen in een stelsel van evenwicht 

van mens en natuurlijk milieu.1 

Bezien we deze omschrijving in het licht van het tunnelboorproces dan is 

duidelijk dat bij de bouw van een tunnel middels boortechnieken diverse 

milieurechtelijke aspecten aan de orde komen. Op het 

werkterrein/bouwplaats worden verschillende activiteiten verricht die 

geluidhinder, trillingen, en verontreiniging van bodem en oppervlaktewater 

kunnen veroorzaken. Het onttrekken van grondwater, nodig voor het maken 

van de bouwput, kan een daling van de grondwaterstand tot gevolg hebben 

met mogelijke gevolgen voor mens, flora en fauna. Door daling van de 

grondwaterstand kunnen verzakkingen van de bodem optreden waardoor 

schade aan gebouwen en infrastructuur kan ontstaan; het grondwaterpeil kan 

zodanig zakken dat natuurgebieden mogelijk verdwijnen. De grond (al dan 

niet verontreinigd) die vrij komt bij het boren van een tunnel (de boorspecie) 

zal elders een milieuhygiënisch verantwoorde bestemming moeten krijgen.  

 

Voor een goed begrip van het milieurecht is kennis omtrent de belangrijkste 

milieurechtelijke beginselen van groot belang. Deze beginselen liggen ten 

grondslag aan diverse bepalingen in milieurechtelijke wet- en regelgeving. De 

volgende beginselen worden hier kort uitgewerkt: beginsel van duurzame 

ontwikkeling, stand-still-beginsel, alara-beginsel, vervuiler betaalt-beginsel en 

het beginsel van bestrijding bij voorrang aan de bron.  
 
B EGI NSE L  VAN D UUR ZAM E O NT WI K KE LI NG  

Dit beginsel ligt ten grondslag aan bijvoorbeeld art. 4.3 lid 2 Wm waarin wordt 

bepaald dat de hoofddoelstelling van het nationale milieubeleidsplan is: ‘te 

voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor 

toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in de 

behoeften te voorzien.’ 

 
1 F.P.C.L. Tonnaer, ‘Compendium van het Nederlands milieurecht’, Utrecht: Uitgeverij 

LEMMA B.V. 1996, p. 24. 
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S T A N D- ST I L L -B EGI N SE L  

Dit beginsel houdt in algemene zin in dat de milieukwaliteit in relatief schone 

gebieden of compartimenten niet mag verslechteren, terwijl de 

verontreiniging in verontreinigde gebieden niet mag toenemen, maar moet 

worden teruggedrongen. Het stand-still-beginsel wordt in de Wm 

geformuleerd in verband met het stellen van milieukwaliteitseisen. 

Milieukwaliteitseisen zijn normen die eisen bevatten betreffende de kwaliteit 

van onderdelen van het fysieke milieu, die aangeven in welke toestand het 

desbetreffende onderdeel dient te verkeren op een daarbij te bepalen tijdstip. 

In art. 5.2 lid 3 Wm wordt bepaald dat in gevallen waarin de feitelijke 

milieukwaliteit beter is dan de geldende kwaliteitseis aangeeft, de feitelijke 

milieukwaliteit geldt als de kwaliteitseis. Bij het verlenen van een 

milieuvergunning dient het bevoegd gezag rekening te houden met die 

milieukwaliteitseisen (art. 8.8 lid 2 Wm). Het stand-still-beginsel wordt in 

Nederland niet strikt toegepast. Vaak wordt met het oog op verbetering van de 

milieukwaliteit in het algemeen een beperkte toename van verontreiniging in 

een bepaald compartiment toegestaan.  
 
A LAR A- BEGI NSE L  

De afkorting alara staat voor: 'As Low As Reasonably Achievable' (een 

milieubelasting zo laag als redelijkerwijs bereikbaar). Dit beginsel is 

opgenomen in hoofdstuk 8 van de Wm (art. 8.11 Wm) over vergunningen en 

inrichtingen. In art. 8.11 Wm wordt bepaald dat voor zover via de 

vergunningvoorschriften de nadelige gevolgen die de inrichting kan 

veroorzaken niet kunnen worden voorkomen er aan de vergunning 

voorschriften verbonden dienen te worden die de grootst mogelijke 

bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan 

worden gevergd. Het Alara-beginsel geldt ook voor het vergunningstelsel van 

de Wet verontreiniging oppervlaktewater (hierna afgekort als Wvo). 
 
V ERV UI LER  BET AALT -B EGINSEL  

Dit beginsel houdt in dat de vervuiler moet betalen voor de kosten van het 

opruimen van de vervuiling. 

Het beginsel is geldend in het Nederlands recht maar is niet als zodanig 

gecodificeerd in de Wet Milieubeheer als overkoepelende milieuwet.  

Het beginsel wordt wel in andere milieu wetten inhoud gegeven, zoals in de 

Wvo en de Wet bodembescherming (hierna afgekort als Wbb). In de Wvo is 

een heffingsysteem opgenomen. De heffing is een bestemmingsheffing met 

een belastingkarakter; het dient voor de financiering van de kosten die met de 

bestrijding van de waterverontreiniging zijn gemoeid. In de Wbb wordt 

geregeld dat de kosten voor sanering van verontreinigde bodem door de 

overheid kunnen worden verhaald op degene door wiens onrechtmatige daad 

de verontreiniging of de aantasting van de bodem is veroorzaakt of die 

aansprakelijk is voor de gevolgen van de verontreiniging of aantasting. 
 
B EGI NSE L  VAN B E STRIJ DI NG  BIJ  V OO RRANG AA N DE  B RO N  

Dit beginsel ligt ten grondslag aan verschillende milieurechtelijke wetten. 

Bijvoorbeeld de Wet geluidhinder (hierna afgekort als Wgh); geluid moet 

worden bestreden bij de bron, en de Wm waarin uit wordt gegaan van 

inrichtingen en de milieuoverlast die deze inrichtingen kunnen veroorzaken. 
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4 . 3 . 3 .  I N S T R U M E N T A R I U M  

In milieurechtelijke wet- en regelgeving worden verschillende instrumenten 

aan het bevoegd gezag ter beschikking gesteld zodoende de doelen die in die 

wetten worden voorstaan te kunnen bereiken. Eén van de belangrijkste 

regulerende instrumenten is de vergunning. Een bepaalde activiteit mag niet 

worden uitgevoerd tenzij daarvoor een vergunning is verleend. Een belangrijke 

overkoepelende vergunning is de milieuvergunning op grond van de Wm.  

Andere instrumenten zijn de melding en de heffing. Melding houdt in dat 

degene die de activiteit gaat ondernemen het bevoegd gezag daarvan op de 

hoogte moet stellen. In de wet wordt aangegeven in welke gevallen een 

melding voldoende is en waaraan zo’n melding moet voldoen. Een heffing 

voldoet aan het beginsel ‘de vervuiler betaalt’, immers hoe meer je vervuilt hoe 

meer heffing. Met de inkomsten van de heffing worden de kosten gedekt die 

gemaakt moeten worden als gevolg van de vervuiling (door zuivering en 

sanering). 

Verder worden er mogelijkheden gegeven tot normstelling. Op grond van 

verschillende milieurechtelijke wet- en regelgeving worden algemene 

maatregelen van bestuur (hierna afgekort als AmvB’s) gegeven en besluiten en 

circulaires opgesteld. Hierin worden aanvullende regels gesteld bijvoorbeeld 

met betrekking tot bepaalde grenswaarden, categorieën en zones en dergelijke.  
 
V ERG UNNI N GV OO R SC HRI FTE N  

Het bevoegd gezag kan aan een bepaalde vergunning beperkingen of 

voorschriften verbinden, zoals aan de Wm-vergunning en de Wvo-

vergunning. Bij een beperking wordt een aanvrager minder toegestaan dan hij 

heeft aangevraagd. De handeling wordt bijvoorbeeld voor een bepaalde 

periode of tijdstippen toegestaan of dat de in de aanvraag genoemde 

hoeveelheid uit te stoten stoffen wordt verminderd.  

Op grond van wetgeving kan het bevoegd gezag worden verplicht aan een 

vergunning voorschriften te verbinden, bijvoorbeeld op grond van art. 8.11 lid 3 

Wm en art. 1 lid 5 Wvo. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen doel- en middelvoorschriften. 

Doelvoorschriften geven het doel aan dat moet worden bereikt en laten het aan 

de vergunninghouder over om te bepalen met welke middelen hij dat doel wil 

bereiken. Middelvoorschriften schrijven ook het middel voor waarmee het 

gestelde doel moet worden bereikt. De wetgever heeft in de Wm en in de Wvo 

een zekere voorkeur gegeven aan doelvoorschriften omdat deze de 

vergunninghouder meer vrijheid geven in de bedrijfsvoering.  

Verder wordt r in art. 8.13 Wm voor de milieuvergunning aangegeven welke 

andere voorschriften aan een milieuvergunning kunnen worden verbonden. 

Deze voorschriften zijn vooral administratief en organisatorisch van aard. 

Overeenkomstig deze bepaling kunnen er bijvoorbeeld voorschriften worden 

gesteld met betrekking tot meet- en registratieverplichtingen en eisen ten 

aanzien van de vakbekwaamheid van en de instructies aan het personeel.  

Ook mag bepaald worden dat nadere eisen kunnen worden gesteld door een in 

het voorschrift aan te wijzen bestuursorgaan. De nadere eisen mogen echter 

alleen betrekking hebben op onderwerpen die in het voorschrift zijn geregeld 

(nadere detaillering of invulling van een voorschrift). 

Een opvallende bepaling in dit kader is art. 8.16 lid 3 Wm waarin wordt bepaald 

dat voorschriften gedurende een bepaalde termijn van kracht blijven, nadat de 

vergunning haar gelding heeft verloren. 
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In de vergunning kan worden voorgeschreven dat de vergunning geldt voor 

een termijn van ten hoogste 5 jaar (art. 8.17 Wm). 
 
WIJ ZIGI N GE N,  I NTR E K KI NG V A N D E  VE RLE E NDE  VE RG UNNI NG  

Het is mogelijk dat een reeds verleende milieuvergunning wordt gewijzigd of 

ingetrokken. In hoofdstuk 8 Wm zijn voor besluiten inzake wijzigingen of 

intrekking verschillende grondslagen en daarbij verschillende procedures 

opgenomen.  
- Actualisering van de vergunning (art. 8.22 Wm) 

Op het bevoegd gezag rust een actualiseringplicht van de verleende 

vergunning. Daartoe moet zij regelmatig nagaan of de bestaande 

vergunningvoorschriften nog toereikend zijn, gelet op de technische 

mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkeling met 

betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Het alara-beginsel klinkt duidelijk 

door in deze bepaling. Actualisering van de vergunning kan inhouden: 

wijzigen of aanvullen van de beperkingen waaronder de vergunning is 

verleend en de voorschriften die daaraan verbonden zijn dan wel het alsnog 

aanbrengen van beperkingen of verbinden van voorschriften aan de 

vergunning.  

Het bevoegd gezag zal tot wijziging over kunnen gaan voor zover “blijkt dat de 

nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, gezien de 

ontwikkelingen van technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu 

verder kunnen, of, gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, 

verder moeten worden beperkt.”. Kortom de wijziging moet noodzakelijk zijn 

en niet ‘slechts’ een marginale verbetering voor het milieu betekenen. 

Bij actualisering van een milieuvergunning is de procedure van §3.5.6. Awb, 

‘Besluiten tot wijziging of intrekking en ambtshalve andere te nemen 

besluiten’, van toepassing. (Zie Infrastructuur, Bijlage B3 waarin een overzicht 

wordt gegeven van deze procedure.) 
- Wijziging ambtshalve of op verzoek van derde (art. 8.23 Wm) 

Het bevoegd gezag is bevoegd beperkingen waaronder een vergunning is 

verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden te wijzigen, aan te vullen 

of in te trekken. Echter voor zover in het belang van de bescherming van het 

milieu. De procedure van §3.5.6. Awb is van toepassing. De toetsingscriteria die 

gelden voor de vergunningaanvraag, gelden ook voor deze beschikking. Aan de 

gewijzigde vergunning kunnen door het bevoegd gezag voorschriften 

verbonden worden. 
- Wijziging op aanvraag van de vergunninghouder (art. 8.24 Wm) 

Het bevoegd gezag is bovendien bevoegd de verleende vergunning te wijzigen, 

aan te vullen of in te trekken of daarin alsnog beperkingen aan te brengen op 

verzoek van de vergunninghouder. Op deze beschikking is de openbare 

voorbereidingsprocedure van §3.5.2 tot en met 3.5.5 Awb van toepassing. (Zie 

Infrastructuur Bijlage B2 waarin een overzicht wordt gegeven van deze 

procedure.) De toetsingscriteria die gelden voor de vergunningaanvraag, 

gelden wederom ook voor deze beschikking. 
- Intrekking van de vergunning (art. 8.25 Awb) 

In art. 8.25 lid 1 wordt een aantal gronden opgesomd voor gehele of 

gedeeltelijke intrekking van de verleende vergunning. Een vergunning zal 

slechts gedeeltelijk kunnen worden ingetrokken indien de omstandigheid die 

een grond vormt voor intrekking van de vergunning slechts ten aanzien van 

een gedeelte van de inrichting geldt en het resterende gedeelte van de 

inrichting zelfstandig kan functioneren.  



 

 

2 7  

In art. 8.25 lid 1 Wm, sub a tot en met d, worden de volgende gronden voor 

intrekking genoemd: 
a) de inrichting veroorzaakt ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het 

milieu en toepassing van art. 8.23 Wm (ambtshalve wijziging van de 

vergunning) biedt daarvoor redelijkerwijs geen oplossing; 

b) gedurende drie jaar zijn geen handelingen verricht met gebruikmaking 

van de vergunning; 

c) de inrichting is geheel of gedeeltelijk verwoest; 

d) in gevallen als bedoeld in art. 8.20 lid 2 Wm, wanneer de 

vergunninghouder niet meer degene is die de inrichting drijft. Heeft 

de vergunning betrekking op een inrichting waarin afvalstoffen die 

van buiten de inrichting afkomstig zijn, worden verwijderd, dan wel 

op een inrichting waarin gevaarlijke stoffen zijn ontstaan en die op of 

in de bodem worden gebracht om ze daar te laten, dan geldt de 

vergunning slechts voor degene aan wie zij is verleend. 
 
Afhankelijk van de grond van intrekking van de vergunning moet de volgende 

voorbereidingsprocedure gevolgd worden: 
- op grond van criterium a: de procedure van §3.5.6 Awb; 

- op grond van criterium b, c en d: de procedure zoals bepaald in lid 

8 van art. 8.25 Wm. In dat geval krijgt de vergunninghouder de 

gelegenheid binnen een termijn van twee weken mondeling of 

schriftelijk bedenkingen tegen de intrekking kenbaar te maken en 

de adviseurs krijgen de beschikking tot intrekking toegezonden. 
 
De omstandigheid kan zich voordoen dat op grond van criterium a, 

ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu, er aanleiding bestaat een 

inrichting of een deel daarvan met onmiddellijke ingang stil te leggen. In dat 

geval moet het bevoegd gezag de vergunning intrekken en de beschikking tot 

intrekking terstond van kracht verklaren met toepassing van art. 20.5 Wm 
 
Elders in hoofdstuk 8 Wm worden nog andere gronden voor intrekking 

gegeven: 
- Art. 8.25 lid 2 Wm: Het bevoegd gezag kan verplicht worden de 

vergunning in te trekken. Deze verplichting vloeit dan voort uit 

een AmvB die uitvoering geeft aan een voor Nederland 

verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van 

een volkenrechtelijke organisatie (bijvoorbeeld EG-richtlijnen op 

grond van het EG-verdrag). De verplichting tot intrekking geldt 

alleen voor het gedeelte van de vergunning waarop de AmvB 

betrekking heeft. 

- Art. 8.34 Wm: Indien de vergunning op grond van de Wm 

betrekking heeft op een inrichting waarvoor ook een vergunning 

vereist is op grond van de Wvo en de krachtens de Wvo verleende 

vergunning wordt geheel of gedeeltelijk ingetrokken, dan kan de 

vergunning op grond van de Wm ook geheel of gedeeltelijk 

worden ingetrokken. 

- Art. 8:39 lid 1 onder b Wm: De minister van VROM kan het 

bevoegd gezag verzoeken de vergunning geheel of gedeeltelijk in 

te trekken voor zover dat in het belang van een doelmatige 

verwijdering van de betrokken afvalstoffen noodzakelijk is. 
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- art. 18.12 Wm: bij wijze van sanctie kan een vergunning worden 

ingetrokken wanneer niet overeenkomstig de vergunning wordt 

gehandeld dan wel de aan die vergunning verbonden 

voorschriften niet worden nageleefd. 

- Gewezen wordt verder nog op art. 8.18 Wm: de vergunning 

vervalt indien de inrichting niet binnen drie jaar na het van kracht 

worden van de vergunning is voltooid en in werking gebracht. In 

het tweede lid wordt de mogelijkheid geboden een andere termijn 

te stellen indien kan worden verwacht dat de inrichting niet 

binnen de drie jaar kan worden voltooid en in werking gebracht. 
 

Op grond van art. 8.25 lid 3 Wm kan een ieder - met uitzondering van de 

vergunninghouder - het bevoegd gezag verzoeken de vergunning in te trekken 

op grond van het eerste lid criteria a tot en met d. 

Op grond van art. 8.26 Wm kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken op 

verzoek van de vergunninghouder. Daarbij wordt vereist dat het belang van de 

bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Voor het besluit tot 

intrekking van de vergunning gelden dezelfde beoordelingscriteria als voor het 

besluit op de aanvraag van de vergunning. De voorbereidingsprocedure van 

§3.5.6 Awb is van toepassing. 
 
V ERV ALL E N VA N DE  VER LEE N DE VER G UNNI NG  

De vergunning vervalt ingevolge art. 8.18 Wm indien de inrichting niet binnen 

drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden (dat is na de 

bezwaar- en beroepstermijnen), is voltooid en in werking gebracht. 
 

4 . 3 . 4 .  G E D O G E N  

In de praktijk blijkt voor te komen dat in afwachting van het onherroepelijk 

worden van een vergunning of wijziging van een verleende vergunning door 

het bevoegd gezag een gedoogbeschikking wordt gegeven. Zo kan worden 

voorkomen dat het bouwproces stil komt te liggen in afwachting van die 

vergunning of wijziging van de verleende vergunning. Een herroepelijke 

vergunning is een verleende vergunning die nog ter inzage ligt en waartegen 

nog bezwaar en beroep kan worden ingesteld. Is het besluit ter inzage gelegd 

en is de bezwaar- of beroepstermijn verlopen (of er is er wel bezwaar/beroep 

ingesteld, maar hebben deze niet tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de 

vergunning geleid), dan is de vergunning onherroepelijk of met andere 

woorden; het besluit van het bevoegd gezag heeft formele rechtskracht 

gekregen. 
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Gedogen kan worden omschreven als: het niet optreden tegen overtredingen 

van rechtsregels door een orgaan dat tot zodanig optreden in beginsel juridisch 

bevoegd en feitelijk in staat is.2 In beginsel wordt gedogen als bezwarend 

ervaren. Door het niet optreden tegen de overtreding kunnen de belangen ter 

bescherming waarvoor de regels zijn opgesteld immers in het gedrang komen. 

Gedogen is daarom slechts toelaatbaar in situaties waarin in afwachting van de 
vergunning ter overbrugging wordt gedoogd voor een korte termijn. In andere 

gevallen is gedogen slechts aanvaardbaar bij bijzondere omstandigheden 

(bijvoorbeeld bij calamiteiten of zwaarwegende omstandigheden aan de kant 

van de betrokkene). Verder wordt erkend dat in de maatschappelijke realiteit 

zich situaties kunnen voordoen waarbij tijdelijk in strijd met de 

milieuwetgeving wordt gehandeld en onmiddellijke beëindiging volstrekt 

onredelijk zou zijn ten opzichte van een of meer betrokkenen. Een 

gedoogbeschikking is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 

en is derhalve met alle waarborgen van deze wet omkleed. De beschikking 

wordt ter inzage gelegd waarna de mogelijkheid van bezwaar en beroep 

openstaat. Doorgaans worden in de gedoogbeschikking de voorschriften 

opgenomen die uiteindelijk in de definitieve beschikking (de vergunning) 

worden opgenomen. 

 

In de jurisprudentie en door de overheid3 zijn er voorwaarden gesteld aan 

gedogen. Gedogen is aanvaardbaar indien er is voldaan aan de volgende 

voorwaarden4: 
- Indien er een ontvankelijke vergunningaanvraag is ingediend die 

ter inzage is gelegd; 

- Indien deskundigen en wettelijke adviseurs zijn geraadpleegd en 

in voorkomende gevallen andere instanties en belanghebbende 

derden, zodat in ieder geval aan de ratio van de wetgeving op het 

punt van inspraak in het proces van vergunningverlening is 

voldaan. 

- Duidelijk moet zijn dat de vergunning - op termijn - zal kunnen 

worden verleend. 

- Het gedoogbesluit moet schriftelijk zijn - zodat derden daartegen 

in rechte kunnen opkomen - en dient de motieven voor het 

gedogen te bevatten. 

- Aan de gedoogverklaring moeten voorschriften worden 

verbonden en er zal een duidelijke tijdslimiet moeten worden 

gesteld. 

- Duidelijk moet zijn dat het risico (dat bijvoorbeeld naderhand 

geen vergunning wordt verleend of onder stringenter 

voorwaarden) voor de houder van de gedoogverklaring komt. 

 
2 Michiels, Bestuurlijke handhaving, 1995, p. 27. 
3 Zie het gezamenlijke beleidsstandpunt m.b.t. gedogen van de ministers van VROM en 

V&W: Kamerstukken II, 1989-1990, 21 137, nr. 269, en de nadere uitwerking hiervan: 

‘Gezamenlijk beleidskader inzake het terugdringen van het gedogen van 

milieuovertredingen’, tot stand gekomen in gezamenlijk overleg met vertegenwoordigers 

van alle betrokken overheden, Kamerstukken II, 1991-1992, 22 343, nr. 2.  
4 Deze opsomming is overgenomen uit Ch. Backes, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis, N.S.J. 

Koeman (red.), Milieurecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001 (hierna: Milieurecht), p. 

280/281.  



 

 

3 0  

- Er zal geregeld controle moeten worden uitgeoefend op de 

naleving van de gedoogvoorwaarden en zonodig zal tegen niet 

naleving moeten worden opgetreden. 
 

4 . 3 . 5 .  H A N D H A V I N G  

In de Wm wordt in art.18.2 bepaald dat het bevoegd gezag zorg dient te dragen 

voor de bestuurlijke handhaving van de voor de inrichting geldende regels. Dit 

betekent dat als een gemeente een Wm-vergunning verleent deze gemeente 

ook moet zorgdragen voor de controle en het toezicht op de naleving van de 

vergunning en zonodig handhavend zal moeten optreden. Het is echter 

mogelijk dat er meerdere overheidsinstanties bij het toezicht op de naleving 

van de voor een bepaalde inrichting gestelde voorschriften betrokken zijn 

(denk aan bepaalde handelingen ten aanzien van afvalstoffen). In dat geval 

dienen de overheden op grond van art. 18.3 Wm hun activiteiten te 

coördineren. Dit blijkt in de praktijk echter niet altijd goed te gebeuren. 

Het is goed om in het vooroverleg met de bevoegde gezagen te informeren hoe 

deze coördinatie is vormgegeven en of en op welke manier er sprake is van 

samenwerking tussen de verschillende bevoegde handhavende organen. 

In art. 18.2 Wm worden bepaald dat het bevoegd gezag voor de handhaving 

relevante gegevens over de inrichting dient te verzamelen en te registreren en 

klachten van derden over in strijd met de voorschriften opererende 

inrichtingen te behandelen. Het bevoegd gezag moet toezicht uitoefenen. De 

toezichthoudende bevoegdheden staan in afd. 5.2. Awb. Dit zijn de volgende: 
- het betreden van plaatsen; 

- het vorderen van inlichtingen; 

- inzage nemen en afschrift nemen van zakelijke gegevens en 

bescheiden; 

- zaken onderzoeken, aan opneming onderwerpen en daarvan 

monsters nemen; 

- vervoermiddelen en hun lading onderzoeken. 
 
Dit is een zogenaamd ‘standaardpakket’ van toezichtbevoegdheden. In 

wettelijke bepalingen of krachtens deze wetten kunnen extra bevoegdheden 

worden toegekend. Ook kan worden bepaald dat een toezichthouder een 

bepaalde bevoegdheid niet bezit. 

Een extra bevoegdheid die in de Wm wordt gegeven is bij voorbeeld art.18.5. 

Toezichthoudende ambtenaren zijn op grond van deze bepaling bevoegd ter 

vervulling van hun taak met betrekking tot gevaarlijke stoffen een woning 

binnen te treden zonder toestemming van de bewoner. 

Bestuursrechtelijke sancties die kunnen worden gebruikt bij niet naleven van 

milieuregelgeving zijn: de toepassing van bestuursdwang, het opleggen van 

een last onder dwangsom en het intrekken van een vergunning of een 

ontheffing. 

Bedacht moet worden dat voor de overheid geen plicht bestaat om bestuurlijk 

te handhaven. Dit kan anders zijn als er Europese regelgeving moet worden 

gehandhaafd. Daarin kan zijn bepaald dat die plicht wel bestaat. 

Er bestaat ook strafrechtelijke handhaving van het milieurecht. In 

milieuwetgeving kunnen feiten worden aangemerkt als strafbare feiten. Deze 

feiten zijn grotendeels ondergebracht bij de Wet op economische delicten en 

een aantal in het Wetboek van Strafrecht. 

Voor een uitgebreide bespreking van bestuurlijke en strafrechtelijke 

handhaving van het milieurecht het zie ‘Milieurecht, hfd. 9. 
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4 . 3 . 6 .  B E Z W A A R  E N  B E R O E P  

Tegen een genomen besluit door het bevoegd gezag (zoals verlening 

vergunning of ontheffing en een besluit inzake MER) kan bezwaar en/of 

beroep worden ingesteld door belanghebbenden (het is ook mogelijk dat de 

wet de mogelijkheid biedt dat een ieder zijn zienswijze mag inbrengen en 

vervolgens bezwaar/beroep mag instellen tegen het besluit, de zogenaamde 

actio popularis). Wordt het bezwaar of beroep gegrond verklaard dan is het 

mogelijk dat het genomen besluit geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd. Het 

door het bevoegde gezag genomen besluit heeft dus zolang er nog bezwaar 

en/of beroep tegen het besluit kan worden gemaakt, nog geen formele 

rechtskracht. Voor de gevolgen van vernietiging dan wel schorsing van het 

besluit is de vergunningaanvrager verantwoordelijk. Indien er schade is 

geleden omdat er al is begonnen met bouwen voordat de verleende vergunning 

formele rechtskracht heeft verkregen, kan de schade slechts op de 

vergunningverlenende instantie worden verhaald indien van deze zijde het 

gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat een ingesteld of nog in te stellen 

bezwaar of beroep niet tot vernietiging zal leiden. Dit kan worden afgeleid uit 

het arrest Plan Schuttersduin van de Hoge Raad5. Hierin overwoog de HR: “De 

houder van een bouwvergunning die — zoals hier - reeds met bouwen begint, 

vóórdat definitief is komen vast te staan dat de vergunning niet meer kan 

worden vernietigd op grondslag van een door een belanghebbende krachtens 

de wet tegen de verlening van die vergunning ingesteld bezwaar of beroep, 

handelt op eigen risico en kan naderhand de gemeente waarvan B en W de 

vergunning afgaven, niet aanspreken uit onrechtmatige daad, wanneer een 

ingesteld bezwaar of beroep tot vernietiging van de vergunning heeft geleid.” 

In 1996 trekt de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRS) deze lijn 

door6. De Afdeling oordeelde: “Nu Soetens is gaan bouwen, terwijl hij wist, 

althans behoorde te weten, dat hij nog niet over een in rechte onaantastbare 

vergunning beschikte, heeft hij, door van die vergunning gebruik te maken, 

een risico genomen, waarvan appellanten (burgemeester en wethouders) de 

gevolgen voor zijn rekening hebben mogen laten.” 

 

Mogelijk is dat door ingediende bezwaren en/of beroep de 

besluitvormingsprocedures aanzienlijk worden vertraagd. Vooral bij 

‘gevoelige’ projecten zoals bouwprojecten in en nabij woongebieden en nabij 

natuurgebieden is de kans groter dat er bezwaar en/of beroep wordt ingesteld 

tegen genomen besluiten. Wordt een zaak tot de hoogste instantie 

uitgeprocedeerd dan is het mogelijk dat het 2 jaar of zo mogelijk langer duurt 

voordat er zekerheid is omtrent een bepaalde besluit (b.v. een vergunning). 

Met deze mogelijkheid moet rekening worden gehouden. Het is daarom zaak 

om in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg te treden met het bevoegde 

gezag en de aanvraag van de nodige vergunningen te starten. 

 
5 HR 29 april 1994, BR 1994, p. 773, m.n. N.S.J. Koeman. 
6 ABRS 25 september 1997, AB 1998, nr. 71, m.n. AWK. Zie over deze uitspraak en de in 

voorgaande noot genoemde uitspraak van de HR: N.S.J. Koeman, ‘De vergunninghouder 

tussen hoop en vrees’, NTB 1998, p. 137.  
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In de Wm is een termijn gesteld voor de Afdeling bestuursrecht om tot een 

uitspraak te komen. Een dergelijke regeling is uitzonderlijk. Hier kan dus met 

zekerheid worden aangegeven wanneer het besluit (de vergunning) definitief 

is (formele rechtskracht heeft). Er is geen mogelijkheid voor bezwaar. De 

termijn voor het indienen van een beroep bedraagt 6 weken. De 

beroepstermijn begint op de dag na de terinzagelegging van het besluit. 

Vervolgens heeft de Afdeling bestuursrecht 12 maanden de tijd om tot een 

uitspraak te komen.7 
 
Een probleem dat in de interviews naar voren is gekomen en in de gehele 

bouwwereld als een probleem wordt ervaren is dat er geen zekerheid is 

omtrent de te verkrijgen vergunningen op het moment van aanbesteden en 

gunnen van het werk/project. Er worden steeds meer contractvormen gebruikt 

waarbij er sprake is van integratie van ontwerp en uitvoering. Denk aan de 

D&C (geïntegreerde)- contracten (D&C staat voor 'Disign and Contract') . Het 

probleem is dat er wel al een contract met de uitvoerder(s) wordt gesloten 

terwijl er nog geen zekerheid is omtrent het verkrijgen van de benodigde 

vergunningen. Er is immers in principe nog geen uitgewerkt ontwerp/bestek 

op het moment van contracteren. En juist die informatie — tekeningen, 

technische details, ligging tracé (bij infrastructuur), moet overlegd worden 

voor de verlening van verschillende vergunningen. Het is mogelijk om globale 

of paraplu vergunningen te verlenen. In dat geval wordt de vergunning wel 

verleend, maar moeten de gegevens binnen een gestelde termijn alsnog 

worden geleverd. Vooral in het vooroverleg zal hierover gesproken en de 

mogelijkheden verkend moeten worden. 
 

4 . 4 .  O V E R Z I C H T  V A N  R E L E V A N T E  M I L I E U R E C H T E L I J K E  
W E T -  E N  R E G E L G E V I N G   

In de volgende paragrafen wordt een aantal milieurechtelijke wetten en regels 

beschreven voor zover deze relevant zijn voor het tunnelboren.  

De Wm zal uitvoeriger worden beschreven omdat dit een overkoepelende wet 

is die in de toekomst zal worden uitgebreid en derhalve verder aan betekenis 

toeneemt. 

Tevens komt er een aantal circulaires aan de orde. Bedacht moet worden dat 

een circulaire geen bindende werking heeft zoals wetten, besluiten en 

verordeningen van de overheid. In de circulaire wordt door een minister of 

staatssecretaris vaak een richtlijn of handleiding gegeven voor lagere 

overheden of wordt bepaalde wet- en regelgeving uitgelegd. 

4 . 4 . 1 .  W E T  M I L I E U B E H E E R  

Een belangrijk regulerend instrument in het milieurecht is de 

milieuvergunning opgenomen in de Wet Milieubeheer (Wm). Deze wet is op 1 

maart 1993 in werking getreden en verving de Wet algemene bepalingen 

milieuhygiëne (Wabm).  

 
7 Zie Toelichting7, §5.4, waarin een overzicht wordt gegeven van de 

milieuvergunningprocedure. Wordt de termijn van 6 maanden (Wm-vergunningprocedure) 

niet verlengd en wordt er tegen het besluit beroep ingesteld dan zal uiterlijk na ruim 

anderhalf jaar na de aanvraag duidelijkheid kunnen zijn omtrent de vergunningverlening. 
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De Wabm en Wm zijn aanbouwwetten wat betekent dat zij stapsgewijs 

uitgebreid worden. Vóór de Wabm en Wm was er uitsluitend sprake van 

sectorale milieuhygiënische wetgeving. Voor elk compartiment in de 

milieuproblematiek bestond specifieke wetgeving. Met de Wabm kwam de 

nadruk te liggen op coördinatie en integratie van milieuwetgeving.  

De Wm is een belangrijke overkoepelende milieuwet, waarin de ontheffing 

van de Wet bodembescherming en de vergunninggedeelten van 6 wetten (de 

Afvalstoffenwet, de Wet chemische afvalstoffen, de Hinderwet, de Wet 

geluidhinder, de Mijnwet en de Wet inzake luchtverontreiniging) zijn 

geïntegreerd. Deze integrale milieuvergunning heeft geleid tot een aanzienlijke 

vereenvoudiging van de vergunningaanvraag- en verlening. De gangbare term 

‘integrale milieuvergunning’ is echter niet geheel juist omdat naast de Wm-

vergunning ook nog andere vergunningen vereist zijn zoals een 

lozingsvergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewater 

(Wvo) en/of vergunningen op grond van de Grondwaterwet.  

 

In de Wm is een vergunningplicht voor inrichtingen opgenomen. In art. 1.1 

Wm wordt een algemene omschrijving gegeven van het begrip inrichting: elke 
door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden 
verricht. 
 

In de jurisprudentie, ABRS 23 december 1997, lijkt de begripsomschrijving in  

art. 1.1 Wm van een inrichting enigszins te worden opgerekt. Daarin wordt 

gesteld dat een inrichting niet slechts een vergunningplichtige activiteit is, 

maar dat het ook de fysieke middelen kunnen zijn die worden gebruikt voor de 

uitoefening van die activiteit.  

Het begrip ‘inrichting’ is een verzamelnaam voor een veelheid van stationaire 

activiteiten van enige duur of regelmaat binnen een bepaalde begrenzing, die 

uit milieuhygiënische oogpunt de nodige bedenkingen kunnen opleveren. 

Het begrip ‘binnen een zekere begrenzing’ moet ruim uitgelegd worden. Er 

moet immers sprake zijn van ‘een bedrijvigheid die binnen een zekere 

begrenzing pleegt te worden verricht’. Het hoeft daarbij niet om een 

begrenzing binnen een gebouw of een afgezet terrein te gaan. 

Ook mobiele installaties kunnen onder het begrip inrichting vallen. 

Bepalend is of de activiteit met enige regelmaat (bijvoorbeeld enkele dagen per 

week) binnen een zekere afbakening plaatsvindt. Bij een eenmalige kortstondige 

activiteit is er geen sprake van een inrichting. De jurisprudentie geeft geen 

duidelijke lijn wanneer er sprake is van een kortstondige activiteit. Het gaat 

namelijk niet alleen om de duur van de activiteiten maar om het geheel van 

omstandigheden van het geval. In de praktijk wordt vaak een minimum 

termijn van ongeveer 6 maanden gehanteerd.8 

 
8 Aldus H.E. Woldendrop en P.C.M. Heinen, ‘Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer. 

Een analyse van de jurisprudentie’, BR 1999, p. 375-389. In dit artikel wordt de jurisprudentie 

met betrekking tot het inrichtingen-begrip op een rij gezet en een aantal conclusies 

getrokken. 
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Worden er activiteiten op verschillende nabijgelegen locaties uitgeoefend dan 

doet zich de vraag voor of er sprake is van één inrichting of meerdere 

inrichtingen en dus of er één milieuvergunning of meerdere nodig zijn. De 

regel is dat als één inrichting moet worden beschouwd de tot een zelfde 
onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, 
organisatorische, of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke 
nabijheid zijn gelegen (art. 1.1 lid 4 Wm). 
 
I NRI C HTI NGEN 

In art. 8.1 Wm is bepaald dat het verboden is zonder een daartoe verleende 

vergunning een inrichting op te richten, te veranderen of de werking daarvan 

te veranderen of in werking te hebben. Wat moet onder een inrichting worden 

verstaan? Omdat het begrip inrichting niet een vastomlijnd begrip is kan op de 

vraag of er sprake is van een inrichting en of er dus een Wm-vergunning is 

vereist niet altijd een eenduidig antwoord worden gegeven. In sommige 

gevallen zal een eenduidig antwoord alleen gegeven kunnen worden na een 

uitspraak door de rechter. Het gaat hier om inrichtingen die niet in het 

Inrichtingen en vergunningenbesluit (hierna afgekort als Ivb) voorkomen; 

want deze zijn altijd Wm-vergunningplichtig.  

 

In het Ivb is geen specifieke categorie voor het boren (‘oprichten’) en in 

werking hebben van een tunnel opgenomen. Er is wel voor specifieke 

activiteiten die niet onder een afzonderlijke categorie kunnen worden gebracht 

een algemene categorie opgenomen: categorie 1. Hierin worden onder andere 

inrichtingen genoemd waarin elektromotoren of verbrandingsmotoren 

aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 

kW of waar voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van 

brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk thermisch 

vermogen groter dan 130 kW. Elektromotoren van bruggen, viaducten, 

verkeerstunnel en andere ondergronds gelegen bouwwerken voor vervoer van 

personen of goederen worden echter uitgezonderd. Dat betekent dat de tunnel 

zelf door de elektromotoren die in de tunnel worden geplaatst (turbines voor 

de luchtcirculatie in de tunnel) niet als een inrichting wordt aangemerkt.  

In het derde lid van categorie 1 worden inrichtingen genoemd waar één of meer 

elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal 

geïnstalleerd motorisch vermogen van 15MW of meer en voor het verstoken 

van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MW of meer. Hierop 

worden geen uitzonderingen gemaakt. 

Bezien we het bovenstaande dan zou geconcludeerd kunnen worden dat veel 

installaties die worden gebruikt bij bouwwerkzaamheden in het algemeen en 

tunnelboorwerkzaamheden in het bijzonder op grond van categorie 1 van het 

Ivb kunnen worden aangemerkt als inrichtingen. De startschacht, eindschacht 

en de bouwterreinen, maar ook de tunnelboormachine (hierna afgekort als 

TBM) kunnen als inrichtingen worden aangemerkt al worden ze niet specifiek 

genoemd in het Ivb. Gelet ook op de regel dat wanneer in het Ivb niet de 

inrichting als zodanig, maar een onderdeel van de inrichting wordt 

aangewezen, de gehele inrichting een inrichting is in de zin van de Wm.  
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In de tunnelboorpraktijk blijken verschillende opvattingen te bestaan over 

welke onderdelen van een tunnelboorproject Wm-vergunningplichtig zijn en 

welke niet. De omschrijving van het begrip in de Wm is immers niet eenduidig 

en in de jurisprudentie kan daaromtrent veelal geen lijn worden gevonden. 

Een duidelijk antwoord op de vraag welke onderdelen van een 

tunnelboorproject Wm-vergunningplichtig zijn kan dus niet gegeven worden. 

Temeer nu er in de praktijk verschillend over wordt gedacht en bedoelde 

vragen (nog) niet aan de rechter zijn voorgelegd.  

Het is derhalve niet verbazingwekkend dat men in de praktijk tot verschillende 

conclusies komt.  

Er zijn projecten, zo is gebleken uit de interviews, waarbij voor het gehele 

werkterrein of werkterreinen inclusief de scheidingsinstallatie een Wm-

vergunning moest worden aangevraagd. Bij één project werd voor de TBM een 

afzonderlijke Wm-vergunning verleend. Bij een ander project werd een Wm-

vergunning afgegeven voor het werkterrein en de inrichting van het 

bouwterrein waaronder viel: de werkplaats, segmentenhal, tankinstallatie 

t.b.v. de boormachine, het boorproces middels een boormachine, bouwverkeer 

in verband met aan- en afvoer van materieel, mortelmenginstallatie, 

compressorinstallatie en de menginstallatie voor het conditioneringsmiddel 

(Botlekspoortunnel). Hier werd gekozen voor een zogenaamde ‘integrale’ 

Wm-vergunning, waarover later meer. 

Er zijn projecten waarbij de TBM niet als een Wm-vergunningplichtige 

inrichting wordt aangemerkt en projecten waarbij behalve de TBM, de 

bouwactiviteiten op de verschillende bouwplaatsen niet als inrichtingen 

worden aangemerkt. Een drijvend platform met installaties, de 

scheidingsinstallatie en de grondoverslag zijn dan wel Wm-

vergunningplichtig, maar de overige bouwactiviteiten, de bouwplaatsen, de 

start- en eindschacht van de boortunnel, de TBM en het leidingenwerk worden 

niet Wm-vergunningplichtig geacht. Geredeneerd wordt dat die onderdelen 

een bouwactiviteit betreffen en niet een inrichting omdat er geen sprake is van 

een gevestigde bedrijfsvoering. 

 

Hier volgen een aantal categorieën inrichtingen uit het Ivb die in ieder geval 

Wm-vergunningplichtig zijn en van belang (kunnen) zijn bij 

tunnelboorprojecten. 
- Categorie 11 wijst inrichtingen aan voor het winnen, vervaardigen, 

bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van een aantal 

materialen/stoffen. Zo worden genoemd; betonmortel/betonwaren; 

asfalt of asfalthoudende producten; steen, gesteente of stenen 

voorwerpen niet zijnde puin; zand of grind; grond. M.b.t. deze 

inrichtingen zijn B&W bevoegd gezag. 

- In 11.3 worden categorieën inrichtingen genoemd ten aanzien waarvan 

GS bevoegd gezag zijn. De volgende kunnen van belang zijn bij een 

tunnelboorproject: 

• het opslaan of overslaan van (derivaten van) ertsen en mineralen 

met een oppervlakte voor de opslag van 2000m³ of meer; 

• het breken, malen, zeven of drogen van: 

> zand, grond, grind, steen, met uitzondering van puin en 

mergel; 

> kalksteen, kalk; 
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> steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan; met 

een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.106 kg per jaar 

of meer, indien zodanige inrichting niet een inrichting is 

voor een zand- of grondwinning, waarvoor op grond van 

artikel 3 van de Ontgrondingenwet een vergunning is 

vereist. 

- Categorieën uit bijlage 1 van het Ivb die van belang zijn voor grond- en 

reststofstromen zijn: 

• 28.1 sub b: Inrichtingen voor het bewerken, verwerken, 

vernietigen of overslaan van afvalstoffen; 

• 28.1 sub c en d: Inrichtingen voor het op of in de bodem brengen 

van afvalstoffen om deze stoffen daar te laten of anderszins op of 

in de bodem brengen van afvalstoffen; 

• 28.3 sub c: Dit is een uitzondering op categorie 28.1 en zijn 

derhalve inrichtingen die niet vergunningplichtig zijn ;  

Deze uitzondering is hier opgenomen met de inwerkintreding van 

het Bouwstoffenbesluit bodem- en 

oppervlaktewaterenbescherming. Bouwstoffen die in de zin van 

dit besluit worden gebruikt zijn niet vergunningplichtig. Het 

moet echter wel om een nuttige toepassing gaan. Wordt er gestort, 

dan is de uitzondering niet van toepassing.  

• 28.4 sub a: Inrichting voor opslag van buiten de inrichting 

afkomstige verontreinigde grond of baggerspecie met een 

capaciteit van meer dan 10.000m³; 

• 28.4 sub c: Inrichting voor het bewerken van buiten de inrichting 

afkomstige afvalstoffen; 

• 28.4 sub f: Inrichting voor het op of in de bodem brengen van 

buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke 

afvalstoffen om deze daar te laten; 

• 28.6 sub b en c: GS zijn bevoegd gezag ten aanzien van de categorie 

28-inrichtingen indien het betreft: b. werken waarbij 50 m³ of 

meer bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem worden gebracht, 

tenzij het werk deel uitmaakt van een inrichting en de afvalstoffen 

uit die inrichting afkomstig zijn; c. gevaarlijke afvalstoffen die op 

of in de bodem worden gebracht. 
 
W M - V E RG U N NI NG PL I C HT I G E  A CT I V I T E I T E N  

Worden werkterreinen en bouwterreinen inclusief mogelijke depots, 

scheidingsinstallatie en andere installaties, opslagplaatsen etc., en de TBM als 

Wm-vergunningplichtige inrichtingen aangemerkt dan is het mogelijk dat er 

een integrale vergunning wordt verleend voor het geheel van 

(bouw)werkzaamheden bij een tunnelboorproject. Dat wil zeggen voor de 

start- en eindschacht(en) van de boortunnel, de bouwplaatsen, de 

werkterreinen en de toepassing van de TBM.  
 
Twee vragen komen nu aan de orde: 

1. Wanneer moet een (integrale) Wm-vergunning worden verleend? 

2. Welke activiteiten zijn bij een tunnelboorproject Wm-

vergunningplichting? 
 
Het antwoord op deze vragen is afhankelijk van de uitleg van het begrip 

‘inrichting’ en de omschrijving die daarvan wordt gegeven in art. 1.1 lid 1 en lid 

4 Wm.  
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Zoals al opgemerkt in het voorgaande is omtrent het inrichtingen-begrip nog 

veel onduidelijkheid.  

In het volgende worden een aantal argumenten voor en tegen een integrale 

Wm-vergunning voor een tunnelboorproject gegeven waarbij ook nader 

wordt ingegaan op de vraag welke onderdelen van een tunnelboorproject als 

een inrichting in de zin van Wm zouden kunnen worden aangemerkt. 
 
Argumenten tegen 
1. In de literatuur en de jurisprudentie worden bouwwerkzaamheden in 

bepaalde gevallen niet aangemerkt als inrichtingen omdat deze eenmalig 

en kortstondig van aard zijn. Wordt aan het criterium van eenmaligheid en 

kortstondigheid echter niet voldaan dan zal ook voor deze 

werkzaamheden een vergunning moeten worden aangevraagd.  

2. Bouwactiviteiten als de bouwplaatsen, de start- en eindschacht van de 

boortunnel, de TBM en het leidingenwerk zijn niet Wm-

vergunningplichtig omdat die onderdelen een bouwactiviteit betreffen en 

niet een inrichting; er is in die gevallen immers geen sprake van een 

gevestigde bedrijfsvoering. 

3. Het aanvragen van een vergunning voor alle bouwactiviteiten die 

benodigd zijn voor de realisatie van het tunnelboorproject, een integrale 

Wm-vergunning, vergt een zware en complexe vergunningprocedure. 

4. Bedacht moet worden, indien er sprake is van een inrichting, dat er allerlei 

voorschriften kunnen worden gesteld en regels gelden voor activiteiten en 

installaties binnen die inrichting die anders niet als een inrichting zouden 

worden aangemerkt, en waarvoor die voorschriften en regels in dat geval 

dus niet zouden gelden. Immers, wanneer in het Ivb niet de inrichting als 
zodanig, maar een onderdeel van de inrichting wordt aangewezen, dan is de 
gehele inrichting een inrichting in de zin van de Wm. Er kunnen dan ook 

eisen of voorschriften worden gesteld aan de activiteiten die op zichzelf 

het bedrijf niet tot een inrichting maken, maar wel nadelige gevolgen 

hebben voor het milieu, denk aan voorschriften m.b.t. geluidshinder, 

verkeersbewegingen binnen en buiten de inrichting, energiegebruik en 

IBC-maatregelen en m.b.t het vervoer van grond- en afvalstoffen binnen 

de inrichting. 
 
Argumenten voor 
1. Geargumenteerd kan worden dat er aan de vereisten van het begrip 

‘inrichting’ is voldaan: 

- Is er sprake van een inrichting in de zin van art. 1.1 Wm? Uit de 

omschrijving van een inrichting in art. 1.1 lid 1 en lid 4 Wm kunnen 4 

vereisten worden onderscheiden waaraan moet zijn voldaan wil het 

geheel aan activiteiten bij een tunnelboorproject als één inrichting 

aangemerkt worden: 

a. Er moet sprake zijn van een bedrijfsmatig of bedrijfsmatige 

omvang. De bedoeling van het opnemen van deze zinsnede in de 

Wm is aan de ene kant om te voorkomen dat activiteiten binnen 

particuliere huishoudens onder het begrip inrichting vallen, maar 

dat uit de hand gelopen hobby’s van particulieren wel als 

inrichtingen in de zin van de Wm aangemerkt kunnen worden 

(de ‘Beun de Haas-activiteiten’). Duidelijk is dat de bouw van een 

tunnel geen particuliere activiteit is. 
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b. Het moet gaan om een bedrijvigheid die binnen een zekere 

begrenzing pleegt te worden verricht. De vraag is hier dus of er 

sprake is van een bedrijfsmatige activiteit. Het is niet noodzakelijk 

dat een inrichting of bedrijvigheid een bedrijf is in de gangbare 

betekenis van dat woord: het moet gaan om een bedrijvigheid die 

‘binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht’. (Het 

vereiste is derhalve niet dat het moet gaan om een gevestigde 

bedrijfsvoering.) Dat betekent dat eenmalige en kortstondige 

activiteiten niet onder het inrichtingen-begrip vallen. Gezien de 

jurisprudentie van de ABRS is het waarschijnlijk dat de bouw van 

een tunnel niet als een kortstondige activiteit zal worden 

aangemerkt. Ook plaatsgebondenheid wordt wel als vereiste 

aangemerkt. Maar dit geldt niet onverkort, ook mobiele 

installaties kunnen als inrichtingen worden aangemerkt. Een 

vaste duur, zekere regelmaat en continuïteit van de activiteiten 

die met de installaties worden uitgevoerd vormen een aanwijzing 

voor een inrichting.9 Dus ook een TBM zou op grond van deze 

redenering kunnen worden aangemerkt als een inrichting.  
c. Er is sprake van één inrichting als de verschillende activiteiten 

organisatorische, technische of functionele bindingen hebben. 

Bezien we de situatie zoals bij de bouw van een tunnel dan kan 

geredeneerd worden dat de boorput/aanvangschacht en het 

daarbij behorende werkterrein en de boor als één inrichting 

kunnen worden aangemerkt; behalve een technische hebben deze 

inrichtingen immers een organisatorische en functionele binding. 

Op dezelfde wijze kan worden geredeneerd met betrekking tot de 

eindschacht met boorput en werkterrein en de schachten voor de 

vluchtwegen met boorputten en werkterreinen. Ook hier kan 

geredeneerd kan worden dat de inrichtingen zodanig met elkaar 

verbonden zijn, technische, organisatorisch of functioneel, dat 

kan worden gesproken van één inrichting. 

d. Bij verschillende activiteiten is er sprake van één inrichting 

indien de verschillende activiteiten in elkaars onmiddellijke 

nabijheid liggen. Uit de jurisprudentie kan worden opgemaakt 

dat de uiterste afstand ligt tussen 450 m en 1.000 m. (450 m 

Afstand tussen de inrichtingen werd door de rechter 

gehonoreerd. In een andere uitspraak werd geoordeeld dat 1.000 

m een te grote afstand was en er niet meer gesproken kon worden 

van één inrichting). De afstand tussen de verschillende 

activiteiten/inrichtingen bij een tunnelboorproject liggen in veel 

gevallen niet 1000m of verder van elkaar.10 Is dit wel het geval dan 

zal (zullen) voor die activiteit(en)/inrichting(en) separate Wm-

vergunningen moeten worden aangevraagd. 

 
9 H.E. Woldendorp en P.C.M. Heinen, a.w., p. 379. 
10 Sterker nog: de zich verplaatsende TBM en de boortunnel die daardoor ontstaat, zorgen 

ervoor dat de verschillende genoemde onderdelen fysiek aan elkaar zijn verbonden. 
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- Het tweede vereiste is dat de inrichting wordt genoemd in het Ivb. In 

paragraaf 2.2.2.1 is hierop reeds ingegaan. Geconcludeerd kan worden 

dat de activiteiten voor de oprichting van de tunnel kunnen, 

verwijzend naar categorie 1 en 28 Ivb, kunnen worden aangemerkt als 

inrichtingen. Voor het in werking hebben van de tunnel is geen Wm-

vergunning vereist. 

 

2. Een ander argument vóór een integrale Wm-vergunning is dat zo’n 

vergunning ten goede komt aan de afstemming tussen de verschillende 

activiteiten/inrichtingen bij grote complexe projecten als een 

tunnelboorproject. Verder is de vergunningaanvraag en -verlening 

transparanter of overzichtelijker voor bevoegd gezag, 

vergunningaanvrager(s) en voor de rechter. Met andere woorden; een 

integrale Wm-vergunning voor een tunnelboorproject geeft meer 

duidelijkheid voor overheid en vergunningaanvrager. De 

vergunningaanvrager kan bij één ‘loket’ terecht voor zijn 

milieuvergunning. Met name bij grote complexe projecten komt dit in 

belangrijke mate ten goede aan de rechtszekerheid. 

 

3. Bezwaar en beroep van derden zijn gericht aan één Wm-vergunning. Deze 

bundeling kan een aanzienlijke vermindering van bezwaar- en 

beroepsprocedures en daarmee een verkleining van de kans op onnodige 

vertraging betekenen. Anderzijds is het, vanwege de complexiteit van een 

integrale Wm-vergunning, van belang dat er ruim op tijd voor de bouw 

van de tunnel vooroverleg wordt gepleegd en de vergunning wordt 

aangevraagd. Er moet rekening worden gehouden dat vereiste gegevens 

nog niet aan het bevoegd gezag kunnen worden overlegd en dat op het 

moment van overleg en aanvraag niet geheel duidelijk is hoe het project 

eruit zal zien. Het bevoegd gezag heeft echter de mogelijkheid een 

vergunning op hoofdlijnen of een globale vergunning (of ‘paraplu-

vergunning’) te verlenen. In dat geval zal aan de aannemer m.b.t. het 

overleggen van de benodigde gegevens meer verantwoordelijkheid 

worden toebedeeld. Denk aan de vergunningvoorschriften. Daarin worden 

dan veelal doelvoorschriften en geen middelvoorschriften opgenomen. De 

vereiste gegevens kunnen dan later gedurende de uitvoering van het 

project worden aangeleverd. Er moet verder rekening worden gehouden 

met het feit dat inzichten en daardoor de uitvoering tijdens de voortgang 

van het project zodanig verandert dat er een wijziging van de Wm-

vergunning noodzakelijk is. Tegen een dergelijke wijziging staat dan weer 

bezwaar en beroep open. Het is ook mogelijk dat er kan worden volstaan 

met een melding. Zie hierover paragraaf 2.2.2.6 van het Kennisdocument. 
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Het aanvragen en verlenen van separate Wm-vergunningen waarbij voor de 

TBM en de bouwterreinen alsmede de start- en eindschacht geen Wm-

vergunning wordt vereist brengt een risico met zich mee. Het is mogelijk dat 

de bestuursrechter van mening is dat toch een integrale Wm-vergunning had 

moeten worden verleend. In dat geval moet de bouwvergunning worden 

aangehouden - en kan er dus niet worden gebouwd! - totdat er een (integrale) 

Wm-vergunning is verleend.11 

 

Het is dus mogelijk dat de activiteiten in het kader van een tunnelboorproject 

aangemerkt worden als inrichtingen. Vervolgens kunnen de inrichtingen als 

één inrichting worden aangemerkt mits er is voldaan aan het 

nabijheidcriterium. 

Nogmaals, de meningen verschillen hierover in de praktijk. 
 
V ERA NDE RE N V A N D E  I NRICHTI NG :  WIJ ZIGI N G SVE RG UNNI NG OF  MELD ING?  

Bij wet van 25 april 2000 is het meldingstelsel in de Wm gewijzigd. Deze 

wijziging heeft tot een verruiming van de meldingregeling geleid voor 

veranderingen van inrichtingen. 

Deze verruiming is van belang omdat hierdoor meer veranderingen van de 

inrichting doorgevoerd kunnen worden zonder dat daarvoor een 

wijzigingsvergunning voor moet worden aangevraagd.  

Vooral bij grote en complexe projecten als tunnelboorprojecten kan dit 

voordelig werken omdat het niet ondenkbaar is dat gedurende het project een 

wijzigingsvergunning nodig zal zijn omdat na verloop van tijd blijkt dat de 

oorspronkelijke plannen/werkwijzen moeten worden gewijzigd. Voor het 

aanvragen van een wijzigingsvergunning moet dezelfde procedure worden 

doorlopen als voor een Wm-vergunning (zieToelichting 7, §5.4). 
 
Er zijn twee soorten veranderingen mogelijk: 
1. In art. 8.1 lid 1 onder b Wm wordt bepaald dat het is verboden zonder 

daartoe verleende vergunning een inrichting te veranderen of de werking 

daarvan te veranderen. Ingevolge het derde lid geldt dit verbod niet met 

betrekking tot veranderingen van de werking daarvan die in 

overeenstemming zijn met de voor de inrichting verleende vergunning en 

de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze verandering 

speelt zich binnen de vergunning af. Aan de vergunninghouder kan dus 

impliciet of expliciet de vrijheid worden gelaten om de desbetreffende 

verandering aan te brengen. 

2. Overeenkomstig art. 8.19 lid 2 Wm zijn er veranderingen mogelijk die niet 

binnen de vergunning vallen, én die niet leiden tot andere of grotere 

nadelige gevolgen voor het milieu.  

Voorbeeld: In een Wm-vergunning zijn een aantal middelvoorschriften 

opgenomen met betrekking tot de geluidbelasting van de 

bouwwerkzaamheden voor omwonenden. Op grond van deze bepaling is 

het mogelijk dat de vergunninghouder van die voorschriften kan afwijken, 

zonder dat daarvoor een wijzigingsvergunning nodig is, indien hij andere 

middelen kan inzetten om de geluidshinder voor omwonenden tot 

hetzelfde niveau of lager kan beperken.  

 
11 Op de coördinatieregeling tussen de Woningwet waarin de bouwvergunning is geregeld en 

de Wm wordt in dit Handboek niet nader ingegaan. Voor een uiteenzetting daarvan wordt 

hier verwezen naar P.J.J. van Buuren, Ch. W Backes, A.A.J. de Gier, Hoofdlijnen ruimtelijk 

bestuursrecht, Deventer: Kluwer 1999, p. 232-236.  



 

 

4 1  

 

Er gelden drie voorwaarden: 

- Deze veranderingen mogen niet leiden tot een andere inrichting dan 

waarvoor de vergunning is verleend; 

- Er moet een melding van deze verandering worden gedaan aan het 

bevoegd gezag. In art. 5.19 Ivb wordt geregeld welke gegevens moeten 

worden overlegd bij de melding, n.l.:  

a) zijn naam en adres; 

b) de vergunning of vergunningen krachtens welke de inrichting 

opgericht dan wel in werking is; 

c) de beoogde verandering van de inrichting of van de werking 

daarvan; 

d) gegevens waaruit blijkt van welke onderdelen en in welke mate 

van de onder b. bedoelde vergunning of vergunningen en de 

daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt 

afgeweken; 

e) gegevens waaruit blijkt dat de beoogde verandering van de 

inrichting of van de werking daarvan niet leidt tot andere of 

grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting 

ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en 

voorschriften mag veroorzaken; 

f) het tijdstip waarop beoogd wordt de voorgenomen verandering te 

verwezenlijken.  

Met betrekking tot de gegevens onder d. en e. is het raadzaam het bevoegd 

gezag vooraf te raadplegen.  
- Er dient door het bevoegd gezag een schriftelijke verklaring gegeven te 

worden. In dit besluit verklaart het bevoegd gezag dat de 

voorgenomen verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige 

gevolgen voor het milieu dan de inrichting volgens de vergunning mag 

veroorzaken, en bovendien dat het niet tot een andere inrichting leidt. 

De verklaring moet uiterlijk 6 weken na de melding worden 

bekendgemaakt aan degene die de melding heeft gedaan. Binnen twee 

weken daarna geeft het bevoegd gezag openbaar kennis van de 

verklaring. De verklaring (wat een besluit is) treedt pas 6 weken na de 

openbare kennisgeving in werking (art. 20.3 Wm). 

- Bedacht moet worden dat tegen dit besluit bezwaar, beroep en hoger 

beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden. 

 

W I J ZI G EN  OF  I NT R E K KE N VA N DE  VER G UN N I NG  

In de Wm is een afzonderlijke afdeling opgenomen m.b.t. het wijzigen of 

intrekken van de verleende vergunning (het gaat hier dus niet om het 

veranderen van de inrichting): afdeling 8.1.2 Wm. Op het wijzigen en 

intrekken van een Wm-vergunning zijn verschillende procedures van 

toepassing. Hier volgt een opsomming overgenomen uit ‘Infrastructuur’, p. 

145: 
 

Grondslag voor 

wijziging/intrekking 

Wm-bepaling Procedure 

actualisering vergunning art. 8.22 Wm par. 3.5.6 Awb en afd. 13.2 Wm 

wijziging ambtshalve of op 

verzoek derde 

art. 8.24 Wm par. 3.5.6 Awb en afd. 13.2 Wm 

wijziging op aanvraag 

vergunninghouder 

art. 8.24 Wm par. 3.5.2 tot en met 3.5.5 Awb 

en afd. 13.2 Wm 
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intrekking vergunning art. 8.25 Wm par. 3.5.6 Awb en afd. 13.2 Wm 

procedure beschreven in art. 

8.25 Wm (vergunninghouder 

kan vooraf bedenkingen 

inbrengen) 

intrekking vanwege 

internationale verplichtingen 

(zoals Europese richtlijnen) 

art. 8.25 Wm par. 3.5.6 Awb en afd. 13.2 Wm 

intrekking op verzoek van 

vergunninghouder 

art. 8.26 Wm par. 3.5.6 Awb en afd. 13.2 Wm 

wijziging vanwege 

instructieregels 

art. 8.45 en 8.46 

Wm 

par. 3.5.6 gedeeltelijk (geen 

kennisgeving voornemen) en 

afd. 13.2 Wm 
 
 
V ER PLI C HT E  M ER  

Het is mogelijk dat voor activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen 

hebben voor het milieu een milieueffectrapportage (mer) dient te worden 

uitgevoerd (art 7.2 Wm). In het Besluit milieu-effectrapportage (Besluit mer) 

zijn de activiteiten vastgelegd waarvoor een milieu-effectrapport (MER) moet 

worden opgesteld. In onderdeel C van het Besluit mer wordt nauwkeurig een 

opsomming gegeven van activiteiten waarvoor het opstellen van een MER 

verplicht is. In onderdeel C zijn ook opgenomen de activiteiten die zijn 

opgesomd in bijlage I van de Europese richtlijn betreffende de mer-plicht voor 

bepaalde openbare en particuliere projecten.12 Voor de activiteiten die in deze 

bijlage van de Richtlijn zijn opgesomd dient altijd een mer te worden 

opgesteld. Dit zijn activiteiten waartoe een supranationale noodzaak bestaat 

een MER op te stellen. Voorbeelden zijn de bouw van raffinaderijen, 

thermische centrales en afvalverwijderingsinstallaties. In bijlage II van de 

Richtlijn zijn activiteiten opgesomd die alleen MER-plichtig zijn bij besluit 

van de lid-staat. 

 

Omdat de inzichten in de loop der tijden kunnen veranderen moet het Besluit 

mer elke 5 jaar worden herzien. Wordt de tunnel geboord voor aanleg van 

infrastructuur dan dient er veelal verplicht een MER worden opgesteld. Deze 

verplichting is onder andere vastgelegd in de Tracéwet. 

Het is mogelijk dat voor het tunnelboorproces ook een MER opgesteld dient te 

worden voor het storten van de vrijgekomen boorspecie. Aan de volgende 

vereisten moet dan zijn voldaan: 
- De activiteit moet zijn vastgelegd in het Besluit milieu-effectrapportage. 

De activiteit storten van boorspecie kan worden ondergebracht bij de 

activiteit opgenomen in de bijlage bij het Besluit milieu-

effectrapportage onder C.18.3. Een mer-plicht bestaat alleen indien er 

tenminste 500.000m3 zal worden gestort. 

- Het moet gaan om storten in de zin van de Wm: het op of in de bodem 

brengen van afvalstoffen om deze stoffen daar te laten.  
 

 
12 Richtlijn van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectenbeoordeling van 

bepaalde openbare en particuliere projecten (85/337/EEG). 
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Het is mogelijk dat naast het Besluit mer een mer-verordening van Provinciale 

Staten (PS) van toepassing is. Daarin mogen door PS verdergaande eisen 

worden gesteld met betrekking tot mer-plichtige activiteiten. 

 

De mer gaat vooraf aan het besluit dat het bevoegd gezag moet nemen over de 

activiteit. Het besluit kan een vergunning, een ruimtelijk plan of vaststelling 

van een tracé zijn.13  

 

Voor tunnels die worden geboord voor infrastructuur (hoofdweg of landelijke 

railweg) zal op grond van de Tracéwet een MER opgesteld moeten worden. 

 

Omdat het bij tunnelprojecten veelal om grote projecten gaat kunnen er meer 

mer-plichtigebesluiten zijn; bijvoorbeeld een Wm- en een Wvo-vergunning. 

In dat geval moet het MER voor elk besluit de gewenste milieu-informatie 

bevatten. In de Wm- en Wvo-vergunning (en andere milieuvergunningen) 

moet vervolgens rekening worden gehouden met de uitkomsten van het MER. 

 

De mer-procedure kan in een aantal fasen worden opgedeeld: 
- de voorfase en het opstellen van de startnotitie; 

- inspraak, advies en opstellen van de richtlijnen voor het MER; 

- het opstellen van het MER; 

- beoordeling van het MER; 

- de inspraak en het advies van de commissie mer; 

- het besluit over de voorgenomen activiteiten; 

- evaluatie van de activiteiten. 
 
In paragraaf 5.4.1 (Toelichting 8) wordt een overzicht gegeven van de mer-

procedure. 

4 . 4 . 2 .  W E T  V E R O N T R E I N I G I N G  O P P E R V L A K T E W A T E R  

Sinds de inwerkingtreding van de Wvo op 1 december 1970 is deze wet een 

aantal malen ingrijpend gewijzigd. De laatste ingrijpende wijziging dateert van 

1 maart 1993 die voortvloeide uit de inwerkingtreding van de Wm. Het doel 

van de Wvo is het bestrijden en voorkomen van verontreiniging van 

oppervlaktewateren met het oog op verschillende functies die deze wateren in 

onze samenleving vervullen. De wet is niet van toepassing op grondwater en 

lozing in volle zee. Daarop zijn respectievelijk de Grondwaterwet en de Wet 

verontreiniging zeewater van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 In geval van de mer-boorspecie zal het onderliggende besluit de Wm-vergunning zijn. 
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4 . 4 . 3 .  W E T  B O D E M B E S C H E R M I N G  

Het doel van de Wbb is het voorkomen, beperken of ongedaan maken van 

veranderingen van de bodemgesteldheid die de functionele eigenschappen 

ervan voor de mens, plant of dier verminderen of bedreigen. Functies van de 

bodem zijn onder andere het dragen van bouwwerken, het voeden van 

gewassen, het verwerken van natuurlijk afval, het bewaren van grondwater en 

delfstoffen en het functioneren als essentiële schakel in de ecologische 

kringloop. De Wbb beschermt de bodemeigenschappen die van wezenlijk 

belang zijn voor deze functies. 

 
14 HR 30 november 1982, AB 1983, M en R 1983, p. 122. 

Toelichting 1: Het begrip ‘oppervlaktewater’ 

De Wvo ziet op de bescherming van het oppervlaktewater. In art. 1 lid 1 wordt 

bepaald dat het is verboden zonder vergunning met behulp van een werk 

afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, te brengen in 

oppervlaktewateren. 

De vraag is wat onder oppervlaktewater dient te worden verstaan. In de Wvo is geen 

definitie opgenomen, de invulling van dit begrip is aan de rechter overgelaten. In 

1982 gaf de Hoge Raad een definitie14: een — anders dan louter incidenteel aanwezige 

— aan het aardoppervlak en aan de open lucht grenzende watermassa (met inbegrip 

van een bedding waarin zodanige watermassa al dan niet bij voortduring 

voorkomt), tenzij daarin als gevolg van rechtmatig gebruik ten behoeve van een 

specifiek doel geen normaal samenhangend geheel van levende organismen en een 

niet-levende omgeving (ecosysteem) aanwezig is, dan wel het een ter berging van 

afval gegraven bekken betreft waarin slechts in een overgangsfase water aanwezig is 

en zich nog geen normaal ecosysteem heeft ontwikkeld. Verder blijkt nog uit de 

jurisprudentie: 
- wateren die (geregeld) met andere (oppervlakte)wateren in verbinding 

staan ook als oppervlaktewater zijn aan te merken; 

- het feit dat deze wateren van tijd tot tijd droog staan doet daaraan niet af; 

- wateren die een dergelijke verbinding ontberen kunnen op grond van 

andere omstandigheden (gebruiksdoelen en omvang) als oppervlaktewater 

worden beschouwd, tenzij deze wateren slechts in extreme situaties water 

bevatten dan wel ingericht zijn voor een specifieke beheerssituatie; 

- het begrip oppervlaktewater beperkt zich niet tot openbare wateren; 

- bassins, bezinkbedden en vloeivelden bij zuiveringsinstallaties zijn geen 

oppervlaktewateren. 

In de Wvo zelf wordt niet aangegeven hoe de waterverontreiniging moet worden 

bestreden, deze wet geeft het kader aan waarbinnen de bestrijding van de 

verontreiniging moet plaatsvinden. Zo wordt in de Wvo de mogelijkheid gegeven 

voor het stellen van nadere regels voor het bestrijden van verontreiniging: bij de 

vergunningverlening, bij het stellen van algemene regels bij AmvB en bij de heffing. 
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Voor het bepalen van de bodemkwaliteit in Nederland wordt gebruik gemaakt 

van streefwaarden en interventiewaarden voor de beoordeling van gehaltes aan 

chemische stoffen die in de bodem (bestaande uit grond en grondwater), 

oppervlaktewater en de waterbodem voorkomen. De streefwaarde is de 

concentratie van een chemische bodemcomponent in een begrensd gebied, 

waarbij de milieu-risico’s verwaarloosbaar worden geacht. Interventiewaarden 

zijn concentratiegrenzen van chemische componenten in de bodem. Deze 

grenzen mogen niet worden overschreden, anders kunnen onaanvaardbare 

risico’s ontstaan voor mens, plant of dier. De streef- en interventiewaarden 

worden gegeven in een circulaire van de minister: Circulaire streefwaarden en 

interventiewaarden bodemsanering van 1 februari 2000 Onder het begrip 

‘bodem’ wordt in de Wbb meer verstaan dan daaronder wordt verstaan in 

geologische of bodemkundige zin. In laatstgenoemde zin wordt onder bodem 

begrepen het door verwering en door de werking van de biosfeer ontstane en 

beïnvloede losse deel van de aardkorst, dat invloed heeft op de vegetatie en 

waarin biologische activiteit heerst. In deze betekenis is de bodem een paar 

meter dik. Onder bodem in de zin van de Wbb moet echter ook worden 

verstaan de buitenste lagen van het vaste aardoppervlak en de verdere 

ondergrond. De bescherming van de bodem zal in feite zo ver moeten gaan als 

de gevolgen van de menselijke activiteit op en in de aardkorst in de diepte 

reiken. Dit betekent dat de Wbb van toepassing is bij het boren van een tunnel 

in de bodem. 

Van de bodem in de zin van de Wbb maakt ook grondwater deel uit. Het 

kwalitatieve grondwaterbeheer vindt derhalve plaats op grond van de Wbb.15  
 
De Wbb bevat regels met betrekking tot: 

- het voorkomen van verontreiniging van de bodem; 

- het saneren van ontstane vervuiling van de bodem. 
 

4 . 4 . 4 .  B O U W S T O F F E N B E S L U I T  B O D E M -  E N  
O P P E R V L A K T E W A T E R B E S C H E R M I N G  

Het Bouwstoffenbesluit (hierna afgekort als Bsb) is gebaseerd op een aantal 

bepalingen van de Wbb, Wvo en een enkele bepaling van de Woningwet. In de 

nota van toelichting op het Bouwstoffenbesluit bodem- 

oppervlaktewaterbescherming wordt de doelstelling van dit besluit als volgt 

omschreven: “Het Bouwstoffenbesluit bodem- en 

oppervlaktewaterbescherming (…) heeft tot doel de milieuhygiënische 

randvoorwaarden vanuit bodem- en oppervlaktewaterbescherming te geven 

voor het gebruik van secundaire en primaire bouwstoffen op of in de 

landbodem of in oppervlaktewater of op of in de bodem onder 

oppervlaktewater.”  

Het Bsb is vanaf 1995 gefaseerd in werking getreden en sinds 1 juli 1999 

volledig van kracht. Door de gefaseerde inwerkingtreding is er reeds enkele 

jaren ervaring opgedaan met het besluit. De tekortkomingen die in die tijd zijn 

gebleken hebben niet zozeer geleid tot wijziging van het Bsb, alswel tot het 

uitvaardigen van een aantal vrijstellingen op het besluit.  

 

 
15 De Grondwaterwet, waarover later meer, is een waterkwantiteitswet die regels stelt ten 

aanzien van het onttrekken en infiltreren van grondwater. 



 

 

4 6  

Het Bsb is van belang bij een tunnelboorproject omdat daarbij een aanzienlijke 

hoeveelheid grond vrijkomt waarin bovendien additieven voorkomen die al 

dan niet van natuurlijke oorsprong zijn danwel van nature in die grond 

voorkomen. De bemonstering en analyse dient dan aan bepaalde vastgestelde 

protocollen te voldoen op basis waarvan een categorie-indeling kan worden 

gemaakt. Deze grond zal, afhankelijk van de categorie waarin deze kan worden 

ingedeeld, dienen te worden hergebruikt. Op het hergebruik van de grond is 

het Bsb van toepassing.  

Problematisch is gebleken de afzet van de grote hoeveelheden grond die bij 

grote tunnelboorprojecten vrijkomt. Deze grond is doorgaans overwegend 

schone grond en zal bij voorkeur voor hoogwaardige hergebruik in aanmerking 

komen. Indien in het boorpoces bentoniet is gebruik zal er in de her te 

gebruiken grond een -weliswaar lage- restfractie in aanwezig zijn die overigens 

geen invloed heeft op de milieuhygiënische kwaliteit van de grond. Voordat 

het project aanvangt zal goed nagedacht moeten worden over de 

mogelijkheden voor afzet van de vrijkomende grond. Met name de afstemming 

tussen het tunnelboorproject en andere verschillende (grote) bouwprojecten is 

daarbij van groot belang. 

 

In het Handboek Hergebruik van grond uit boortunnels en het 

Kennisdocument Milieuwetgeving Tunnelboorproces & Hergebruik grond 

boortunnels wordt uitgebreider ingegaan op het Bouwstoffenbesluit. 
 

4 . 4 . 5 .  G R O N D W A T E R W E T  /  W E T  O P  D E  
W A T E R H U I S H O U D I N G  

Het is goed mogelijk dat de Grondwaterwet (Gww) en de Wet op de 

waterhuishouding (Wwh) bij een tunnelboorproject van toepassing zijn.  

Bij een tunnelboortraject wordt er immers grondwater onttrokken en 

afgevoerd en geloosd (mogelijk vervuild. Afhankelijk van de hoeveelheid 

grondwater dat wordt ontrokken is de Gww van toepassing. Moet het 

grondwater, mogelijk vervuild, vervolgens worden geloosd, dan is de Wvo 

ook van toepassing. 

Wordt er water onttrokken aan het oppervlaktewater (wat gebruikt wordt als 

proceswater of koelwater) dan is het mogelijk, wederom afhankelijk van de 

hoeveelheid oppervlaktewater dat wordt onttrokken, dat de Wwh van 

toepassing is. 
 

4 . 4 . 6 .  W E T  G E L U I D H I N D E R  

De Wet Geluidhinder (Wgh) heeft tot doel in het belang van het milieu en de 

volksgezondheid regels te stellen ter voorkoming en beperking van 

geluidhinder. In deze wet worden drie manieren van geluidshinderbestrijding 

aangegeven:  
- Bronbestrijding; gericht op het voorkomen van geluidsoverlast door 

toestellen. In een algemene maatregel van bestuur zijn normen 

opgenomen over de maximaal toegestane geluidsproductie van diverse 

typen toestellen.  
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- Treffen van maatregelen in het kader van de zogenaamde 

overdrachtssfeer. Op grond van de Wet geluidhinder gelden 

verschillende stelsels van zonering, die beogen te voorkomen dat 

bepaalde objecten worden geconfronteerd met een te hoge 

geluidsbelasting. Hierbij kan worden gedacht aan het vaststellen van 

zones langs infrastructurele voorzieningen, zoals wegen en spoorwegen.  

- Treffen van maatregelen bij de ontvangers van geluid. Een bekend 

voorbeeld hiervan is het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen 

aan woningen. 
 
Met betrekking tot de punten 2 en 3 wordt in de Wet Geluidhinder het 

wettelijk kader geschapen voor ruimtelijke plannen als het bestemmingsplan, 

structuurplan en streekplan.  

 

Uit de Wgh en het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en het 

Besluit geluidhinder spoorwegen, vloeit voort dat aan weerszijden van wegen 

en spoorwegen zich zones bevinden waarbinnen met het oog op geluidhinder 

planologische beperkingen gelden voor woningen en andere geluidsgevoelige 

objecten (zoals scholen). In deze zones worden de hoogst toelaatbare 

geluidswaarden bepaald. Dit betekent dat in de zones langs deze wegen aan die 

geluidswaarden moet worden voldaan. Eventuele hogere waarden dienen als 

afzonderlijk besluit door de provincie te worden bepaald. Is de Tracéwet van 

toepassing dan is de provincie hiertoe niet meer bevoegd: de eventuele hogere 

waarde moet dan worden verleend bij het tracébesluit.  

Op de kaart waarop het tracé wordt aangegeven dienen ingevolge de Tracéwet 

ook de grenswaarden voor geluidhinder te worden opgenomen. In het 

tracébesluit worden ook de geluidswerende voorzieningen aangegeven (daar 

waar het tracé bijvoorbeeld langs woningen loopt) In de toelichting op het 

tracébesluit wordt doorgaans een afzonderlijke paragraaf gewijd aan geluid- en 

trillingshinder.  

Met betrekking tot geluid zal ten aanzien van de tunnel weinig zijn bepaald in 

het tracébesluit, de toe- en afritten van tunnel uitgezonderd. Daar is immers 

wel geluidhinder te verwachten voor omwonenden.  

Voor trillingshinder is dit anders, deze hinder zal zich evengoed boven de 

ligging van het tunneltracé als naast het bovengrondse tracé kunnen voordoen. 
 
WETT ELIJ KE  M OG ELIJ K HE DE N T OT  B EP ERKI NG VA N B OUWLA WA AI  

- Het is mogelijk dat de tunnelboorwerkzaamheden plaatsvinden in een 

gebied waar een zone door B en W is vastgesteld voor geluidsgevoelige 

bestemmingen (zoals woningen, ziekenhuizen, scholen enz.). De 

grenswaarden voor maximale geluidsbelasting dienen daar in acht te 

worden genomen. 

- Is er sprake van een vergunningplichtige inrichting die geluidhinder 

veroorzaakt in de zin van de Wm dan kunnen aan de vergunning 

voorschriften worden verbonden ter voorkoming en/of beperking van 

geluidhinder. Daarbij wordt vaak aansluiting gezocht bij de Circulaire 

Bouwlawaai of de Circulaire Industrielawaai. Door de Afdeling 

bestuursrechtspraak wordt ook aan deze circulaires getoetst. 
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- In de vergunning kunnen eisen worden gesteld aan geluid dat maximaal 

mag worden geproduceerd binnen een bepaalde tijd. Dit kan gelden 

voor het gehele terrein, delen van het terrein of slechts voor bepaalde 

machines die op het terrein aanwezig zijn (denk aan heimachines en 

scheidingsinstallaties). Er kunnen eisen gesteld worden aan de duur van 

de geluidhinder en er kunnen eisen worden gesteld aan de machines die 

bij bepaalde bouwactiviteiten gebruikt worden. 

- Is het bouwterrein of zijn bepaalde bouwmachines niet 

vergunningplichtig op grond van de Wm, dan kunnen er maatregelen 

worden verlangd op grond van de gemeentelijke bouwverordening of 

geluidhinderverordening, of zelfs een provinciale verordening. 
 

4 . 4 . 7 .  N A T U U R B E S C H E R M I N G S W E T G E V I N G  

De nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) is op 2 artikelen na nog 

niet in werking getreden. Deze wet is wel al in 1998 in het Staatsblad 

gepubliceerd. Een belangrijke reden voor het feit dat deze wet tot op heden 

nog niet in werking is getreden is dat de Nbw 1998 niet voldoet aan de 

Europese regelgeving (de Vogel- en Habitatrichtlijn). Onlangs is het voorstel 

tot wijziging van de Nbw 1998 naar de Tweede Kamer gestuurd. De 

wijzigingen zijn aanzienlijk vergeleken met het voorstel uit 1998. Het is de 

bedoeling dat de Nbw 1998 eind 2002 in werking zal treden. De tekst van het 

voorstel kan nog veranderen in het traject door de Tweede Kamer. In het 

kennisdocument wordt eerst het huidige natuurbeschermingsrecht in 

Nederland worden besproken (de Nbw 1967) en vervolgens het gewijzigde 

voorstel tot wet; de Nbw 1998.  

De Nbw is gericht op gebiedsbescherming. De Flora- en faunawet (Ffw), die 

per 1 april 2002 in werking is getreden, is gericht op soortenbescherming. Ook 

aan de Ffw zal in het Kennisdocument Milieuwetgeving Tunnelboorproces & 

Hergebruik grond boortunnels aandacht worden besteed. 
 
WET BEL AST I NG E N O P  MIL I E U GRO ND SLAG  

De Wet belastingen op milieugrondslag (hierna afgekort als Wbm) kent voor 

het storten en verbranden van afvalstoffen een belasting. Tot 1 januari 2002 

was alle baggerspecie (reinigbaar en niet-reinigbaar) vrijgesteld van deze 

belasting. Vanaf genoemde datum is deze vrijstelling komen te vervallen. De 

belasting overeenkomstig de Wbm is bedoeld om het verwerken van 

afvalstoffen te stimuleren en het verbranden en storten te ontmoedigen. De 

belasting wordt geheven op de verwijdering van reinigbare verontreinigde 

baggerspecie en reinigbare verontreinigde grond. Niet-reinigbare 

verontreinigde baggerspecie en grond worden in art. 17 Wbm vrijgesteld van 

deze belastingheffing. De tarieven bedragen (prijspeil 2002): 
- € 78,81 per 1000 kg voor het storten van afvalstoffen; 

- € 13,-- per 1000 kg voor baggerspecie 
 
De belasting wordt geheven ter zake van: 

- de afgifte ter verwijdering van afvalstoffen aan een inrichting 

- de verwijdering van afvalstoffen binnen de inrichting waarin deze 

zijn ontstaan 
 
De exploitant van de stortinrichting is de belastingplichtige. De achterliggende 

gedacht van de wetgever is dat deze exploitant de Wbm-belasting zal 

doorberekenen bij de ontdoener. 
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R EI NIG BAR E E N NI ET - REI NIG BA RE B AGGE R SP ECIE  

Alle baggerspecie met een zandgehalte van 60% en meer wordt als reinigbare 

baggerspecie beschouwt. Wordt deze baggerspecie gestort, dan moet Wbm-

belasting worden betaald. De bepaling van het zandgehalte dient in situ plaats 

te vinden (meer uitgebreid hierover zie de factsheet van VROM “De Wet 

belastingen op milieugrondslag (Wbm) voor baggerspecie”. Deze factsheet kan 

worden gedownload van www.vrom.nl). 

Voor het storten van niet-reinigbare baggerspecie is, om te voorkomen dat 

belasting moet worden betaald, een verklaring van niet-reinigbaarheid van het 

SCG nodig. Voor het aanvragen van deze verklaring zie de reeds genoemde 

factsheet van VROM.  

Verwerking van niet-zandige specie kent nog de nodige knelpunten. Daarom 

zullen de reinigbaarheidscriteria stapsgewijs worden ontwikkeld. Als eerst 

volgende stap zal op een nog te bepalen datum tussen 1-1-2004 en 1-1-2006 

ook baggerspecie die met andere eenvoudige verwerkingstechnieken kan 

worden verwerkt reinigbaar worden verklaard. Voor de meest actuele stand 

van zaken zie de internetpagina van VROM; www.vrom.nl. 
 
Uitzondering 
Het storten van reinigbare baggerspecie wordt van belasting vrijgesteld als het 

gaat om storten van deze baggerspecie in zee. Het moet dan gaan om het 

verspreiden van licht verontreinigde baggerspecie in begrensde gebieden in 

zee. Deze begrensde gebieden kunnen als inrichtingen in de zin van de Wm 

worden aangemerkt. 
 

4 . 5 .  A N D E R E  W E T T E L I J K E  K A D E R S  

 

4 . 5 . 1 .  D E  S A M E N H A N G  T U S S E N  R U I M T E L I J K  
O R D E N I N G S R E C H T  E N  M I L I E U R E C H T  

Ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht zijn twee rechtsgebieden die 

moeilijk van elkaar gescheiden kunnen worden. Het bestemmen van een 

gebied kan immers grote gevolgen hebben voor de milieukwaliteit van dat 

gebied en de omgeving en andersom worden de bestemming en de 

gebruiksmogelijkheden van de ruimte bepaald door de milieuhygiënische 

kwaliteit. Daarom zijn er op planniveau en vergunningenniveau 

afstemmingsregelingen opgenomen in de verschillende wet- en regelgeving. 

Bedacht moet worden dat de milieurechtelijke wetgeving en wetgeving op het 

gebied van ruimtelijke ordening in principe niet los van elkaar gezien kunnen 

worden. Indien op grond van de Woningwet een bouwvergunning vereist is 

kan deze immers door het bevoegd gezag niet verleend worden als er geen 

milieuvergunning kan worden verleend op grond van de Wet Milieubeheer. In 

beide wetten zijn zogenaamde coördinatieregelingen opgenomen waarin 

wordt bepaald dat deze vergunningen afhankelijk van elkaar zijn in bepaalde 

gevallen, namelijk in die gevallen dat er sprake is van een activiteit waarvoor 

een vergunning op grond van de Woningwet (hierna afgekort als Ww) en op 

grond van de Wet milieubeheer (hierna afgekort als Wm) vereist is.  

Een ander voorbeeld is dat op grond van de Tracéwet ter voorbereiding op een 

tracébesluit altijd een milieu-effectrapport moet worden opgesteld.  
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4 . 5 . 2 .  O N T G R O N D I N G E N W E T  

Een wet die ruimtelijke en milieurechtelijke aspecten heeft is de 

Ontgrondingenwet (Ogw). De belangen die bij een ontgronding betrokken 

kunnen worden zijn economische, ruimtelijke en natuur- en milieubelangen. 

Het bevoegd gezag, dat zijn in de meeste gevallen GS, zal deze belangen in 

gecoördineerd verband moeten afwegen. 

Deze wet is van toepassing bij ontgronding ten behoeve van 

oppervlaktedelfstoffen en ten behoeve van bodemverlaging in verband met 

realisering van projecten. Al komt bij het boren van een tunnel veel grond vrij, 

de Ogw is om die reden niet van toepassing. Er wordt immers niet geboord 

met de bedoeling om delfstoffen te winnen. Verder betreft het in beginsel geen 

handelingen waardoor de hoogteligging van een terrein of bodem van een 

water wordt verlaagd. Voor zover de hoogte van de ligging van een terrein of 

waterbodem wel wordt verlaagd worden deze handelingen met betrekking tot 

het maken van bouwwerken en het aanleggen van bouwterreinen veelal 

uitgezonderd van de vergunningverplichting. Zie bijvoorbeeld art. 2 

Rijksreglement Ontgrondingen. Een ander voorbeeld van zo'n uitzondering op 

een provinciale verordening is: "het maken, wijzigen, onderhouden of 

opruimen van spoorwegen, vliegvelden, bouwterreinen, industrieterreinen, 

alsmede openbare wegen, straten, plantsoenen of al dan niet openbare tuinen, 

mits de verlaging niet meer dan 3 meter bedraagt". 

De wet kan wel van toepassing zijn op het ontgraven van de start- en 

eindschacht. Het gaat hier immers om een verlaging van het terrein of bodem. 

Of de tunnel, en dus ook de start- en eindschacht, dan kan worden 

ondergebracht bij de uitgezonderde bouwwerken is maar de vraag. In ieder 

geval zal ook de toepasselijke provinciale verordening moeten worden 

bekeken of daarin relevante vergunningvrijstellingen zijn opgenomen.  

Hier wordt volstaan met een verwijzing naar een goede en beknopte 

beschrijving in de uitgave van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

‘Infrastructuur. Praktische handleiding bestuurlijke en juridische procedures 

bij aanleg en reconstructie’, p. 170-176.  
 

4 . 5 . 3 .  P R I V A A T R E C H T E L I J K E  A S P E C T E N  

Behalve bestuursrechtelijke aspecten spelen er privaatrechtelijke aspecten als 

schadevergoeding — ten gevolge van een vergunning die niet of niet tijdig is 

verleend of een vergunning die wordt gewijzigd of ingetrokken — en de 

eigendomskwestie. De eigendomskwestie is een belangrijk privaatrechtelijk 

aspect bij tunnelboren. Dit speelt met name bij tunnelboren waarbij 

tunnelboren, afgezien van de toe en afritten en het graven van de bouwput, 

geheel ondergronds plaatsvindt in grond die niet in eigendom is van de 

overheid. Immers, bij tunnelboren met behulp van de zogenaamde 

zinkmethode en de open-bouwputmethode waarbij de tunnel direct op de 

plaats zelf wordt gebouwd zijn de privaatrechtelijke problemen in principe 

hetzelfde als bij bouwen op de grond zelf. Indien de grond niet in eigendom 

van de overheid is zal de overheid voorafgaande aan de bouw de grond dienen 

te verkrijgen ofwel via minnelijke weg ofwel via onteigening. Het is ook 

mogelijk dat eigendom niet wordt verkregen maar een opstalrecht wordt 

bedongen waardoor de medewerking van de grondeigenaar kan worden 

verzekerd. 
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De eigendomskwestie speelt bovendien bij de vraag of er onteigend dient te 

worden. Een andere privaatrechtelijke kwestie is de aansprakelijkheid voor 

schade die door tunnelbooractiviteiten wordt toegebracht aan het leefmilieu. 

In dit handboek wordt hier niet verder op ingegaan. Zie het eindrapport B100 

‘Privaatrechtelijke aspecten van ondergronds ruimtegebruik’ dat in opdracht 

van het COB is opgesteld. 
 

4 . 5 . 4 .  C O Ö R D I N A T I E  V A N  V E R G U N N I N G P R O C E D U R E S  
I N G E V O L G E  D E  T R A C É W E T  

 
A LGE MEE N  

De Tracéwet geeft voorschriften omtrent besluitvorming over de aanleg of 

wijziging van hoofdwegen, landelijke railwegen of hoofdvaarwegen. In deze 

wet wordt de besluitvorming over de ligging van het tracé gebundeld.  

De Tracéwet is van toepassing op boortunnels voor infrastructuur. Bedacht 

moet worden dat in dat geval alle vergunningen die nodig zijn voor de aanleg 

van de infrastructuur, inclusief het onderdeel dat ondergronds wordt 

aangelegd, op grond van de Tracéwet gecoördineerd worden. In art. 20 

Tracéwet wordt deze coördinatie geregeld. Deze coördinatieregeling geldt ook 

voor de bijzondere procedure voor projecten van nationaal belang. Naast de 

coördinatieregeling is een indeplaatstreding door de minister van VROM 

opgenomen. In het laatste geval beslist de minister in plaats van bijvoorbeeld 

het college van B&W of GS over het verlenen van een Wm-vergunning. 

 

De ministers van V&W en VROM beslissen omtrent de ligging van het tracé in 

het tracébesluit. Het vertrekpunt voor de tracévaststelling is een planologische 

kernbeslissing, doorgaans het Structuurschema Verkeer en Vervoer. Voor grote 

projecten van nationaal belang kan dit echter ook een planologische 

kernbeslissing met een bijzondere status zijn. In hoofdstuk V van de Tracéwet 

(Bijzondere procedure voor grote projecten van nationaal belang) wordt deze 

bijzondere procedure uitgewerkt. In de toelichting op de Tracéwet worden de 

Hogesnelheidslijn en de Betuwelijn als voorbeelden voor toepassing van deze 

bijzondere procedure genoemd 
 
A A NVR AAG  VER G U NNING  

Indien er een vergunning moet worden aangevraagd (op milieurechtelijk 

gebied bijvoorbeeld een Wm-vergunning of Wvo-vergunning) voor de aanleg 

van de tunnel voor infrastructuur, bijvoorbeeld een spoor, dan dient de 

minister van VROM de aanvraag voor de vergunning niet eerder in dan twee 

jaren voordat met de aanleg zal worden begonnen.16 
 

 
16 Hierbij moet worden uitgaan van het tijdstip dat in het meerjarig uitvoeringsschema (art. 

18 lid 1 Tracéwet) voor de start van de aanleg wordt genoemd. 
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C OÖ R D I N A T I E  

Bepaald wordt dat de minister van VROM een gecoördineerde voorbereiding 

moet bevorderen van de besluiten op aanvragen van vergunningen en van 

overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een 

tracébesluit. Van groot belang voor het welslagen van de coördinatie is dat van 

de betrokken bestuursorganen medewerking kan worden gevorderd en dat zij 

verplicht zijn de gevorderde medewerking te verlenen. Op de voorbereiding 

van de besluiten op de aanvragen van de vergunningen is de uitgebreide 

openbare voorbereidingsprocedure van de Awb van toepassing (§3.5.2 - §3.5.5 

Awb). Met het oog op de coördinatiewerkzaamheden van de minister zijn in 

art. 20 lid 4 Tracéwet een aantal afwijkende bepalingen opgenomen met 

betrekking tot de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure in de Awb:  
- de minister moet worden geïnformeerd over eventueel gevorderde 

aanvullingen van de aanvraag; 

- aan de minister moeten de ontwerpbesluiten worden toegezonden; 

- de besluiten moeten ook in de Staatscourant worden gepubliceerd; 

- er moet worden gestreefd naar een gecombineerde bekendmaking van 

de vergunningaanvragen; 

- de minister kan bepalen binnen welke termijn de besluiten omtrent de 

vergunningaanvragen moeten worden genomen; 

- de besluiten moeten onverwijld aan de minister worden toegezonden; 

- de adviezen, bedenkingen en verslagen van gedachtewisselingen 

moeten ook aan de minister worden toegezonden; 

- de minister kan zelf beslissen omtrent het verlengen van een termijn 

waarbinnen volgens de wettelijke regeling een besluit moet worden 

genomen. 
 
R EI KWIJDTE  V A N ART .  20  TR ACÉ WET:  COÖ RDI NATIE  VAN  A L L E  

V ERG UNNI N GE N?  

Voor een tunnelboorproject is een groot aantal definitieve en tijdelijke 

vergunningen nodig. De vraag is in hoeverre de coördinatiebepaling in de 

Tracéwet op al deze vergunningen van toepassing kan zijn. Moeten alle 

benodigde vergunningen worden gecoördineerd en overeenkomstig de 

uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.5 Awb worden 

voorbereid? In de praktijk is gebleken dat dit ondoenlijk is en dat een 

dergelijke uitleg van de reikwijdte van art. 20 Tw tot ernstige praktische 

problemen zou leiden met als gevolg juist vertragingen van het project in 

plaats van de met de coördinatieregeling beoogde stroomlijning van de 

procedures en bespoediging van de besluitvorming. Door het ministerie van 

Verkeer en Waterstaat wordt daarom gepleit voor een meer beperkte uitleg van 

art. 20 Tw. Dit betekent dat deze bepaling alleen van toepassing wordt geacht 

op besluiten die een directe voorwaarde vormen voor de uitvoering van het 

tracébesluit, dus voor de aanleg of wijziging van een (rail)weg. Tijdelijke of 

uitvoeringsgerichte vergunningen die alleen nodig zijn met het oog op de 

werkzaamheden in het kader van de feitelijke bouw en aanleg, vallen in deze 

benadering buiten de reikwijdte van art. 20 Tw. Gedacht kan worden aan de 

volgende vergunningen:  
- vergunningen voor tijdelijke uitritten 

- vergunningen voor tijdelijke rioolontsluiting 

- bouwvergunningen, aanlegvergunningen, lozingsvergunningen, 

milieuvergunningen, keurontheffingen, verkeersbesluiten en 

grondwatervergunningen ten behoeve van zandvoorzieningen, 

aanlegplaatsen en werkterreinen; 
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- vergunningen voor transport van gevaarlijke stoffen; 

- vergunningen voor tijdelijke aanpassing aan de natte infrastructuur. 
 
Deze interpretatie van art. 20 Tw geldt niet als een formele aanvullende 

interpretatie van de zijde van de wetgever, zo wordt duidelijk benadrukt door 

het ministerie van V&W. Het is uiteindelijk de rechter die in voorkomende 

gevallen beslist of deze interpretatie zich verdraagt met de systematiek van art. 

20 Tw. 
 
I ND EP LAAT STR EDI NG  

De ministers van V&W en VROM kunnen een eigen beslissing omtrent de 

vergunningaanvraag in de plaats van het bevoegde bestuursorgaan geven. Dit 

kan in drie gevallen: 
1. als het bestuursorgaan in zijn geheel geen beslissing neemt’; 

2. als er geen beslissing wordt genomen door het bevoegde bestuursorgaan 

binnen de gestelde wettelijke termijn; 

3. als er wel een beslissing is, maar de vergunning wordt geweigerd; of als er 

voorschriften bij de vergunning worden gesteld die niet overeenkomstig 

de aanvraag zijn. 
 
G ELIJ KTIJD I GE  BE KE NDM AKI NG E N BE DE NKI N GE N 

Alle besluiten die tot stand zijn gekomen met de coördinatieprocedure worden 

gelijktijdig bekendgemaakt. De beroepstermijn tegen deze besluiten begint op 

de dag na de bekendmaking van de beslissingen op de vergunningaanvragen. 

Bedenkingen die tegen het tracébesluit zijn ingebracht kunnen niet nogmaals 

worden ingebracht tegen deze gecoördineerde uitvoeringsbesluiten. 
 

4 . 5 . 5 .  E U R O P E S E  R E G E L G E V I N G  

De Europese regelgeving en jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG 

(hierna afgekort als HvJ EG) nemen steeds meer in belang toe voor de 

Nederlandse wet- en regelgeving en dus ook voor de praktijk. Denk aan de 

Europese regelgeving op het gebied van afvalstoffen en de natuurbescherming.  

Op het gebied van afvalstoffen is van groot belang de Kaderrichtlijn 

afvalstoffen (Richtlijn 75/442/EEG die is gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG). 

In deze richtlijn wordt het begrip ‘afvalstof’ gedefinieerd. Dit 

afvalstoffenbegrip zal in de Wet milieubeheer worden overgenomen. 

Recentelijk is de Wet milieubeheer op dit punt gewijzigd en is de definitie uit 

de Europese richtlijn overgenomen. Daarbij is in navolging van de 

Kaderrichtlijn Afvalstoffen het begrip ‘beheer van afvalstoffen’ 

geïntroduceerd. Dit begrip omvat afvalinzameling, nuttige toepassing en 

verwijdering van afvalstoffen. Voor wat onder ‘verwijdering’ en ‘nuttige 

toepassing’ moet worden verstaan wordt in het wetsvoorstel verwezen naar 

Bijlage IIA en IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen die verwijderings- en 

nuttige toepassingshandelingen beschrijven. 

Twee andere belangrijke Europese richtlijnen zijn de Vogel- en 

Habitatrichtlijn. In de Vogelrichtlijn zijn regels opgenomen m.b.t. de 

bescherming van gebieden waarin beschermde vogelsoorten voorkomen en 

regels m.b.t. de bescherming van de beschermde vogelsoorten. In de 

Habitatrichtlijn zijn regels gegeven voor lidstaten m.b.t. de instandhouding 

van natuurlijke habitats en habitats van soorten en de bescherming van soorten 

(uitgezonderd vogels). De Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet 

moeten aan deze richtlijnen voldoen.  
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Wijkt de Nederlandse regelgeving van de Europese regelgeving af dan is het 

mogelijk dat de Nederlandse wetgeving richtlijnconform moet worden 

uitgelegd of dat de desbetreffende richtlijn zelfs directe werking heeft. 
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5.  PROCESSTAP I: 
VOORBEREIDING  

5 . 1 .  A L G E M E E N   

 

 
Dit hoofdstuk gaat uit van de traditionele contracten. De activiteiten die in dit 

geval onder voorbereiding vallen, zijn in de bovenstaande navigatiebalk 

aangegeven. Indien voor een andere contractvorm wordt gekozen kan dit 

gevolgen hebben voor de wijze waarop de verschillende processtappen 

worden ingevuld. In Toelichting 2 wordt dit nader toegelicht. 
 

Toelichting 2: Gevolgen voor invulling processtappen door keuze andere 

contractvorm 

De mate waarin op het moment van het contracteren met de aannemer wordt 

beschikt over de benodigde vergunningen, is afhankelijk van het type contract. Bij 

het traditionele (UAV1989) contract ligt daaraan een bestek ten grondslag en zijn 

alle vergunningen die samenhangen met het ontwerp (die nodig zijn voor de opzet 

van het werk) al door de opdrachtgever aangevraagd (en vervolgens verleend).  

Er worden echter steeds meer contractsvormen gebruikt waarbij sprake is van 

integratie van ontwerp en uitvoering. Denk aan geïntegreerde contracten als D&C 

(Design&Contract), alliantie, BOT (Build Operate Transfer) en DBFM (design, 

build, finance, maintain). Bij al deze contracten gebeurt het ontwerpwerk in meer of 

mindere mate door de aannemer. Het probleem is dat er wel een contract met de 

uitvoerder(s) wordt gesloten terwijl er nog geen zekerheid is omtrent het verkrijgen 

van de benodigde vergunningen. Er is immers in principe nog geen uitgewerkt 

ontwerp/bestek op het moment van contracteren. En juist die informatie - 

tekeningen, technische details, ligging tracé (bij infrastructuur) - moet overlegd 

worden aan het bevoegd gezag voor de verlening van verschillende vergunningen, 

ontheffingen en andere beschikkingen.  

Het is voorstelbaar dat de aannemer die zorg draagt voor het ontwerp, of een deel 

daarvan, ook het verkrijgen van bepaalde vergunningen, ontheffingen en 

beschikkingen voor zijn rekening neemt die normaal gesproken de opdrachtgever 

bij een traditionele werkwijze voor zijn rekening zou nemen.  In dit geval is op het 
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moment dat er wordt aanbesteed en het contract tussen partijen wordt gesloten 

geen zekerheid over de te verlenen vergunningen die nodig zijn voor de opzet van 

het werk (Wm-vergunning, bouwvergunning, tracébesluit enz.). In het contract zal 

de verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen daarom goed moeten 

worden geregeld.  

In de UAV-GC 2000- de standaardvoorwaarden voor geïntegreerde contracten van 

het CROW17 - is daarvoor een regeling opgenomen. De verantwoordelijkheid voor 

de vergunningen die betrekking hebben op de opzet van het werk en het gebruik van 

het werk moeten onder de opdrachtgever en de opdrachtnemer worden verdeeld. 

Dit gaat als volgt: de opdrachtgever stelt een annex op waarin hij aangeeft welke 

vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en beschikkingen hij zelf moet 

verkrijgen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle noodzakelijke 

vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en beschikkingen die niet in de annex 

staan genoemd. In het uiterste geval, als een vergunning niet wordt verleend 

waardoor het project geen doorgang kan vinden, kan het contract worden 

ontbonden. In Bijlage 7 wordt meer aandacht besteed aan het traditionele contract 

en een geïntegreerd contract(D&C-contract). 

 

De wijze waarop de initiatiefnemer/opdrachtgever het werk in de markt wil zetten 

heeft dus belangrijke gevolgen voor de eerste processtap; de voorbereiding van het 

project. De partij die (mede) ontwerpt, draagt ook (mede) zorg voor de benodigde 

vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen. De partij die zorg draagt voor 

een bepaalde vergunning, ontheffing of andere beschikking is de aangewezen partij 

om met het bevoegd gezag om de tafel te gaan zitten in het zogenoemde vooroverleg 

dat in §5.3 aan de orde zal komen. 

Los van de keuze voor een traditioneel of een ander contract draagt de aannemer 

zorg voor de overige vergunningen die hij nodig heeft bij de uitvoering van het 

bestek. Denk aan vergunningen die de aannemer nodig heeft voor depots en voor 

verschillende installaties op de werkplaats als hijskranen en opslagtanks (Dit kan 

worden opgemaakt uit art. 6.10 UAV 1989). De aannemer wordt verder geacht 

bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk belang zijnde wettelijke 

voorschriften, voorzover deze op de dag van de aanbesteding in werking zijn 

getreden. De aannemer is dus niet verantwoordelijk voor veranderingen in wet- en 

regelgeving die plaatsvinden na de dag van aanbesteding, tenzij de aannemer deze 

verandering en de gevolgen daarvan voor het project op de dag van aanbesteding had 

kunnen voorzien (zie art. 6.11 en art. 6.13 UAV 1989).  

 

Bij de bespreking van de processtappen in de volgende hoofdstukken zal worden 

uitgegaan van een traditioneel contract. Dit betekent dat vergunningen, 

ontheffingen en andere beschikkingen die nodig zijn voor de opzet van het werk 

reeds zijn verleend en dat de opdrachtgever daaromtrent reeds in vooroverleg is 

getreden met het bevoegd gezag. Afhankelijk van de vergunningen, ontheffingen en 

beschikkingen die de aannemer nodig heeft voor de uitvoering van het werk zal de 

aannemer voorafgaande aan de aanvraag daarvan in vooroverleg met het bevoegd 

gezag treden.  

 

Het verschil tussen de traditionele en geïntegreerde werkwijze wordt in Figuur 6 

inzichtelijk gemaakt. In  

 

 

 
17 Zie voor de UAV-GC: www.uavgc.nl.  
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Figuur 7 zijn de belangrijkste vergunningstechnische aspecten per contractvorm 

samengevat te weten van traditionele en D&C-contractvormen. 
 
 

Figuur 6: Traditioneel of geïntegreerd 
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Figuur 7: Vergunningstechnische aspecten voor twee contractvormen 
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5 9  

5 . 2 .  O R G A N I S A T I E  

 

 

5 . 2 . 1 .  K E U Z E  V A N  D E  C O N T R A C T V O R M  

Afhankelijk van de gekozen wijze van aanbesteden, zullen enkele activiteiten 

uit de processtap Voorbereiding plaatsvinden ná de processtap Aanbesteding 

en wel door de aannemer. Het betreffen met name de activiteiten vooroverleg 

en vergunningaanvraag.  

 

In de vorige paragraaf wordt nader ingegaan op een tweetal wijzen van 

aanbesteden en de gevolgen daarvan door de wijze waarop een 

tunnelboororganisatie op dit aspect vorm kan worden gegeven. 

 

Een belangrijk punt is dat er in een zo vroeg mogelijk stadium de vereiste 

aandacht aan dit aspect wordt besteed. Dit zou gerealiseerd kunnen worden 

door in een vroeg stadium in het projectteam iemand op te nemen 

(coördinator vergunningen) die de belangen van dit punt onder de aandacht 

brengt en die als een vast aanspreekpunt kan dienen. Deze persoon zou tijdig 

een aantal initiatieven kunnen nemen waardoor bijvoorbeeld de vergunningen 

in meerdere opzichten minder knelpunten opleveren. 
 

5 . 3 .  V O O R O V E R L E G  

Met name bij grote en complexe projecten, zoals de tunnelboorprojecten, 

wordt vooraf altijd overleg gepleegd met diverse overheden. Het bestuurlijke 

traject is naarmate het project groter van omvang is gecompliceerder. Men 

heeft dan te maken met verschillende overheidsinstanties en 

overheidsinstanties van verschillende gemeenten en wellicht verschillende 

provincies (mede afhankelijk van het gemeentegrenzen en provinciegrenzen 

overschrijdende karakter).  

 

Een goede samenwerking tussen opdrachtgever/uitvoerders en overheid is 

van groot belang voor een goede doorloop van het gehele proces van het 

tunnelboorproject.  
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Een relatie op basis van vertrouwen is de basis voor een 'soepele' 

samenwerking tussen de verschillende partijen ('compliance programming'). 

Het is ook de basis voor een handhaving die voor beide partijen doorgaans als 

gewenst wordt ervaren.  
 
De volgende punten zouden in het vooroverleg ter sprake kunnen komen: 
- Welke vergunningen zijn vereist en welke wet- en regelgeving is van 

toepassing. Hierbij wordt niet alleen naar de milieurechtelijke maar ook 

naar de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening gekeken.  

- Hoe wordt omgegaan met veranderingen in de 'spelregels'. Door vooraf 

hierover afspraken te maken worden verrassingen tijdens het 

vergunningentraject en ook de realisatiefase beperkt. 

- Waar zit overlap in de wet- en regelgeving en waar zitten lacunes? Hoe 

moet hiermee worden omgegaan? 

- Op welke wijze wordt tijdens het vergunningentraject en ook de 

realisatiefase gecommuniceerd en welke informatie wordt hierbij 

uitgewisseld? 
 
Dit vooroverleg is niet wettelijk vastgelegd en is geen vereiste maar blijkt in de 

praktijk, vooral bij grotere projecten, altijd gepleegd te worden. Een belangrijk 

voordeel van vooroverleg is dat beide partijen, de bevoegde instantie(s) en de 

projectorganisatie, met betrekking tot het tunnelboorproces en het gebruik 

van de tunnel voorafgaande aan het gehele bestuursrechtelijke traject over en 

weer informatie kunnen verschaffen. Hierdoor kunnen vertragingen in de 

procedures, bijvoorbeeld omdat niet de juiste of onvoldoende informatie is 

overlegd bij een vergunningaanvraag, worden voorkomen. 

Mogelijke knelpunten kunnen tijdig worden opgemerkt en benoemd en zo 

snel en effectief mogelijk worden opgelost. 
 
Ter voorbereiding op het overleg is een analyse van de rolverdelingen (taken, 

verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden) per partij een waardevol 

instrument om adequaat met de verschillende partijen te kunnen 

communiceren. Let gedurende het tunnelboorproces wel op veranderingen in 

de rol van de deelnemende partijen en de wijze waarop daarop moet worden 

ingesprongen met de communicatie. 
 

Toelichting 3: VISI (‘Voorwaarden scheppen voor invoeren van standaardisatie ICT 

in de GWW-sector’) 

Een handig hulpmiddel in dit verband is het VISI-project. Het doel van dit project 

is: afspraken over communicatie die ervoor zorgen dat op een snelle manier 

samenwerkingsverbanden en communicatie ingericht kunnen worden. Dergelijke 

afspraken zijn een belangrijke voorwaarde voor het beter benutten van informatie- 

en communicatietechnologie (ICT). VISI richt zich op de communicatie die nodig is 

voor het projectmanagement in ontwerp en realiseringsfasen van GWW-projecten. 

In het project VISI werken overheden, bouwbedrijven, brancheorganisaties, 

kennisinstituten en IT-bedrijven samen aan verbetering van communicatie. 

Meer informatie over dit project -evenals andere nuttige doorverwijzingen- is te vinden 

op de internetsite http://www.visi.nl. 
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In de interviews is duidelijk naar voren gekomen dat het raadzaam is om ruim 

voor de start van de bouwwerkzaamheden met alle ‘spelers’ (opdrachtgever, 

uitvoerder(s) en de verschillende overheidsinstanties (het rijk, provincie, 

waterkwaliteitbeheerders —dat zijn voornamelijk waterschappen en 

hoogheemraadschappen - en gemeenten) om de tafel te gaan zitten. Verder 

wordt het raadzaam geacht om gedurende het project maandelijks overleg te 

blijven voeren.  
 
Bij een D&C-contract zal in deze fase van het tunnelboorproces (dat wil 

zeggen vóór de aanbesteding) doorgaans sprake zijn van een vooroverleg van 

beperkte betekenis. De opdrachtgever heeft immers geen tot besteksniveau 

uitgewerkt ontwerp tot zijn beschikking. Het vooroverleg zal met name 

gericht zijn op het verstrekken van informatie door de overheid aan 

initiatiefnemer/opdrachtgever en het maken van afspraken omtrent de aan te 

vragen vergunningen en ontheffingen, de informatie die de bevoegde 

instanties daarvoor nodig hebben en zonodig afspraken omtrent overleg 

gedurende het gehele project. 
 

5 . 4 .  V E R G U N N I N G E N  E N  M E L D I N G E N  

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding behelst het verkrijgen van de 

vereiste vergunningen. In de onderstaande paragrafen worden de zeven 

belangrijkste vergunningen behandeld. 

 

Soms kunnen vergunningaanvragen niet afzonderlijk worden gezien omdat er 

een overlap cq. afhankelijkheid tussen deze vergunningen bestaat. Hierop 

wordt in Bijlage 8 nader ingegaan. 

 

Omdat het mogelijk is dat voor een activiteit meerdere vergunningen, 

ontheffingen en meldingen op grond van verschillende wet- en regelgeving 

benodigd zijn, zijn in die wetten en regelingen coordinatiebepalingen 

opgenomen. Op die manier worden onderlinge afhankelijkheden ingebouwd. 

Zo kan een Wm-vergunning niet worden verleend als de benodigde Wvo-

vergunning niet is verleend. In Bijlage 8 wordt dit aspect nader uitgewerkt. 
 

5 . 4 . 1 .  W M  –  W E T  M I L I E U B E H E E R  

 



 

 

6 2  

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens op de volgende aspecten van de Wm 

ingegaan: 
- Inrichtingen: 

In art. 8.1 Wm is bepaald dat het verboden is zonder een daartoe 

verleende vergunning een inrichting op te richten, te veranderen of de 

werking daarvan te veranderen of in werking te hebben. Wat onder een 

inrichting moet worden verstaan komt elders  aan de orde in handboek. 

In een Toelichting 4 wordt op een aantal praktische aspecten ingegaan. 

 

- Integrale Wm-vergunning aanvraag: 

Worden werkterreinen en bouwterreinen inclusief mogelijke depots, 

scheidingsinstallatie en andere installaties, opslagplaatsen etc., en de 

TBM als Wm-vergunningplichtige inrichtingen aangemerkt dan is het 

mogelijk dat er een integrale vergunning wordt verleend voor het geheel 

van (bouw)werkzaamheden bij een tunnelboorproject. Dat wil zeggen 

voor de start- en eindschacht(en) van de boortunnel, de bouwplaatsen, 

de werkterreinen en de toepassing van de TBM.  

In een onderstaand tekstblok, Toelichting 5, wordt een aantal 

argumenten voor en tegen een integrale Wm-vergunning voor een 

tunnelboorproject gegeven waarbij ook nader wordt ingegaan op de 

vraag welke onderdelen van een tunnelboorproject als een inrichting in 

de zin van Wm (zie ook bovenstaande tabel) zouden kunnen worden 

aangemerkt. 

In een onderstaand schema worden kort argumenten voor en 

argumenten tegen een integrale Wm-vergunning aangegeven. 

- Bevoegd gezag: 

Het gehele tunnelboorproject zal zich (afhankelijk van de grootte van 

het bouwproject) kunnen afspelen in meer dan één gemeente of 

provincie. De inrichting of inrichtingen kunnen derhalve in meer dan 

één gemeente of provincie zijn gelegen. In een onderstaand tekstblok, 

Toelichting 6, worden achtergronden gegeven. 

- Wm-vergunningprocedure:  

In een onderstaande tabel, Toelichting 7, wordt een overzicht gegeven 

van de Wm-vergunningprocedure 

- Overzicht mer-procedure: 

In een onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de Wm-

vergunningprocedure. . 

Omdat de mer-procedure zoveel mogelijk wordt gecombineerd met de 

procedure voor het te nemen besluit (Wm- en eventueel Wvo-

vergunning of het tracébesluit), is het besluit maatgevend voor de aan te 

houden termijn. Onderstaand tabel, Toelichting 8, kan daarom een 

nuttig hulpmiddel zijn om deze procedure goed te doorlopen. 
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- Afvalstoffen: 

Specifiek voor het tunnelboorproces is de grond die vrijkomt als gevolg 

van het boren. Vaak wordt echter op een diepte geboord waar geen 

sprake meer is van verontreinigde grond. Het grootste gedeelte van de 

grond die vrijkomt is schone grond. Bij het ontgraven van de 

startschacht en eindschacht en het afgraven voor de toe- en afritten is de 

kans groter dat men vervuilde grond tegenkomt. De vraag is dan wat er 

met die grond moet gebeuren. Kan het worden hergebruikt?  

Deze vraag wordt gesteld in het kader van het Bouwstoffenbesluit dat in 

paragraaf 3.2 en Bijlage 1 van het Handboek Hergebruik grond uit 

boortunnels en paragraaf 2.4.7 Kennisdocument Milieuwetgeving 

Tunnelboorproces & Hergebruik grond boortunnels wordt besproken. 

Het is mogelijk dat de grond die vrijkomt behalve als een bouwstof in de 

zin van het Bouwstoffenbesluit als afval moet worden aangemerkt in de 

zin van de Wm. Is er sprake van een vervuilde bodem dan moet daarbij 

ook worden afgevraagd of er gesaneerd moet worden overeenkomstig 

het bepaalde in de Wbb. In paragraaf 2.4.7.2 van het kennisdocument 

komt de combinatie van die mogelijkheden aan de orde. De vraag of er 

sprake is van een afvalstof komt in Toelichting 9 aan de orde. 

 
 

Toelichting 4: Aanvulling specifiek voor tunnelboorprojecten: Inrichting  

Het gaat hier om inrichtingen die niet in het Inrichtingen en vergunningenbesluit (hierna afgekort als 

Ivb) voorkomen; over de inrichtingen die worden genoemd in dit Besluit bestaat geen 

onduidelijkheid, ze zijn Wm-vergunningplichtig.  

 

In het Ivb is geen specifieke categorie voor het boren (‘oprichten’) en in werking hebben van een 

tunnel opgenomen.  

In de tunnelboorpraktijk blijken verschillende opvattingen te bestaan over welke onderdelen van een 

tunnelboorproject Wm-vergunningplichtig zijn en welke niet. De omschrijving van het begrip in de 

Wm is immers niet eenduidig en in de jurisprudentie kan daaromtrent veelal geen lijn worden 

gevonden. Een duidelijk antwoord op de vraag welke onderdelen van een tunnelboorproject Wm-

vergunningplichtig zijn kan dus niet gegeven worden. Temeer nu er in de praktijk verschillend over 

wordt gedacht en bedoelde vragen (nog) niet aan de rechter zijn voorgelegd.  

Het is derhalve niet verbazingwekkend dat men in de praktijk tot verschillende conclusies komt.  

Er zijn projecten, zo is gebleken uit de interviews, waarbij voor de gehele werkterreinen inclusief de 

scheidingsinstallatie een Wm-vergunning moest worden aangevraagd. Bij één project werd voor de 

TBM een afzonderlijke Wm-vergunning verleend. Bij een ander project werd een Wm-vergunning 

afgegeven voor het werkterrein en de inrichting van het bouwterrein waaronder viel: de werkplaats, 

segmentenhal, tankinstallatie t.b.v. de boormachine, het boorproces middels een boormachine, 

bouwverkeer in verband met aan- en afvoer van materieel, mortelmenginstallatie, 

compressorinstallatie, menginstallatie voor het conditioneringsmiddel (Botlekspoortunnel). Hier 

werd gekozen voor een integrale Wm-vergunning. 

 

Met de term ‘integrale Wm-vergunning’ wordt iets anders bedoeld dan wat er met de term ‘integrale 

milieuvergunning’ wordt bedoeld. De Wet milieubeheer gaat uit van een integrale benadering van de 

milieuproblematiek. Deswege is iedere milieuvergunning integraal. De Wm-vergunning wordt 

daarom in de literatuur ook wel een integrale milieuvergunning genoemd. In het bovenstaande ziet de 

integraliteit in de term ‘integrale Wm-vergunning’ op het samenstel van activiteiten in het kader van 

het tunnelboorproces en niet slechts op het laten meewegen van meerdere milieuaspecten zoals bij 

elke Wm-vergunning aan de orde is. Zie over een aanverwant onderwerp H.J.M. Besselink, H. Æ. 

Uniken Venema, M. Verbree, ‘Complexvergunningen voor zelfstandige bedrijven’, MenR 1996/2, p. 

39-43.  
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Toelichting 5: Aanvulling specifiek voor tunnelboorprojecten: Argumenten voor en argumenten 

tegen een integrale Wm-vergunningaanvraag 

Argumenten voor Argumenten tegen 

Een integrale vergunning komt ten goede aan 

de afstemming tussen de verschillende 

activiteiten/inrichtingen  

De vergunningaanvraag en -verlening is 

transparanter, overzichtelijker en duidelijker 

voor bevoegd gezag, vergunningaanvrager(s) 

en voor de rechter.  

De vergunningaanvrager kan bij één ‘loket’ 

(overheidsinstantie) terecht.  

Het is positief voor de rechtszekerheid 

doordat met één loket afspraken worden 

gemaakt. 

Het aantal bezwaar- en beroepsprocedures is 

vaak kleiner aangezien er maar één 

vergunning is om in bezwaar/beroep te gaan. 

Dit verkleint doorgaans de kans op 

tijdsvertragingen. 

Het aanvragen en verlenen van separate Wm-

vergunningen waarbij voor de TBM en de 

bouwterreinen alsmede de start- en 

eindschacht geen Wm-vergunning wordt 

vereist, brengt een risico met zich mee. Het is 

mogelijk dat de bestuursrechter van mening 

is dat toch een integrale Wm-vergunning had 

moeten worden verleend. In dat geval moet 

de bouwvergunning worden aangehouden - 

en kan er dus niet worden gebouwd! - totdat 

er een (integrale) Wm-vergunning is 

verleend. 

Bouwwerkzaamheden worden niet aangemerkt als 

inrichtingen als deze eenmalig en kortstondig van 

aard zijn. Zijn de werkzaamheden niet eenmalig en 

van kortstondige aard, dan is een vergunning nodig. 

Bouwactiviteiten als de bouwplaatsen, de start- en 

eindschacht van de boortunnel, de TBM en het 

leidingenwerk zijn niet Wm-vergunningplichtig 

omdat die onderdelen een bouwactiviteit betreffen 

en niet een inrichting; er is in die gevallen immers 

geen sprake van een gevestigde bedrijfsvoering. 

Zware en complexe vergunningprocedure. 

Er kunnen allerlei voorschriften en regels worden 

opgelegd voor activiteiten en installaties binnen de 

inrichting die anders niet als een inrichting zouden 

worden aangemerkt, en waarvoor die voorschriften 

en regels in dat geval dus niet zouden gelden. 

Bij veranderingen tijdens de uitvoering van het 

project kan een wijziging van de Wm-vergunning 

noodzakelijk zijn. Tegen een dergelijke wijziging 

staat dan weer bezwaar en beroep open. . Dit kan tot 

aanzienlijke vertragingen leiden. 

 

 
 

Toelichting 6: Aanvulling specifiek voor tunnelboorprojecten: Bevoegd gezag  

De regel is dat de gemeente of provincie waarin de inrichting in hoofdzaak is of zal zijn gelegen het 

bevoegd gezag is. ‘In hoofdzaak’ betekent de plaats waar de hoofdactiviteit van de inrichting 

plaatsvindt. Er is altijd één gemeente- of provinciebestuur bevoegd gezag inzake de Wm-vergunning. 

Het gevolg hiervan is dat een bestuursorgaan voorschriften kan stellen en handhaven op het 

grondgebied van een ander bestuursorgaan. 

Wordt het gehele tunneltraject opgesplitst in afzonderlijke inrichtingen, en dus niet als één 

inrichting aangemerkt, dan zal doorgaans snel duidelijk zijn welke gemeente dan wel provincie als 

bevoegd gezag moet worden aangemerkt. Met betrekking tot de tunnel kan dit weer minder 

eenduidig zijn omdat een tunnel (afhankelijk van de lengte) in zijn geheel gemeente- of 

provinciegrens overschrijdend kan zijn.  

 

Bij horizontale boringen waarbij bentoniet wordt toegepast als boorvloeistof stuit de Nederlandse 

vereniging voor sleufloze technieken en toepassingen (NSTT) op obstakels bij de toepassing wet 

milieubeheer. Veelal vinden gemeenten dat een vergunning wet milieubeheer niet vereist is voor de 

activiteiten die plaatsvinden bij het verrichten van boringen door de NSTT. Indien de boring de 

gemeentegrens echter passeert en de slurry die vrijkomt bij het einde van de boring wordt 

teruggebracht naar de opstelplaats van de boorstelling en diverse voorzieningen onder meer opslag 

van slurry en vrijkomende grond, dan is er vaak wel een probleem. 
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Voorschriften 

In de vergunning worden doorgaans (beperkende) voorschriften en aanvullende eisen opgenomen. 

Voorschriften die kunnen worden gesteld die specifiek voor een tunnelboorproject zijn: 
- melden aanvang boorproces; 

- doen van onderzoeksvoorstel boorspecie; 

- vereiste dat er een verzoek moet worden ingediend indien men gedurende het 

boorproces bentoniet of andere additieven wil gebruiken of andere concentraties wil 

toepassen. Bij het verzoek moeten dan productgegevens vermeld worden en aangegeven 

welke invloed het product of de concentratie op de herbruikbare deelstromen heeft; 

- voorschriften met betrekking tot de verwerking en scheiding van de boorspecie (m.b.t. 

depot, tussenopslagplaats van herbruikbare en niet-herbruikbare boorspecie etc.); 

- voorschriften met betrekking tot hergebruik van de boorspecie. Denk aan de 

verplichting dat de vergunningaanvrager zich dient in te spannen om afzet- en 

hergebruiksmogelijkheden te vinden voor vrijkomende boorspecie en plicht tot 

rapportage daaromtrent; 

- het stellen van bepaalde werkprocedures met betrekking tot hergebruik van de 

boorspecie; 

- voorschriften met betrekking tot de tijdelijke opslag van de herbruikbare boorspecie.  
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Toelichting 7: Wm-vergunningprocedure 

Activiteit Te ondernemen door: Termijnen Toelichting 

1. Vooroverleg Bevoegd gezag en 

aanvrager 

n.v.t. Het vooroverleg wordt niet wettelijk geregeld. Door vooroverleg zal de vergunningprocedure ‘soepeler’ en als gevolg 

daarvan binnen de kortst mogelijke termijn kunnen worden doorlopen. Door overleg kan binnen een korte termijn 

gekomen worden tot een ontvankelijke aanvraag (een aanvraag die aan alle vereisten voldoet, zie het volgende punt). De 

aanvrager kan meer toelichting geven op zijn plannen waardoor het bevoegd gezag meer inzicht verkrijgt in de 

bedrijfssituatie en gegevens die nodig zijn om uiteindelijk een beslissing te nemen op de vergunningaanvraag. 

2. Indiening aanvraag 

(§ 3.5.2 en afdeling 4.1.1 

Awb jo. art. 8.7 Wm en 

hoofdstuk 4 en 5 Ivb)  

Aanvrager n.v.t. Met de indiening van een vergunningaanvraag start de procedure.  

De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij het bevoegd gezag. Voor de inhoud van de aanvraag en de 

gegevens die moeten worden overlegd zie art. 4.2 Awb en hoofdstuk 4 (De wijze waarop de aanvraag om een vergunning 

moet geschieden) en hoofdstuk 5 (Gegevensverstrekking) Ivb. 

 

3. Onvolledige 

aanvraag en 

mogelijkheid 

aanvulling 

(art. 3:18 jo. 4:5 Awb) 

Bevoegd gezag 8 weken Kan de aanvraag wegens onvolledigheid niet in behandeling worden genomen dan dient het bevoegd gezag aan de 

aanvrager 8 weken de tijd te geven om de aanvraag aan te vullen. Wordt aan het verzoek van het bevoegd gezag geen of 

niet voldoende gevolg gegeven dan is het bevoegd gezag bevoegd te besluiten de aanvraag niet verder te behandelen. 

4. Ontwerp van het 

besluit 

(ontwerpbeschikking) 

(§3.5.3 Awb) 

Bevoegd gezag 3 maanden Het bevoegd gezag stelt binnen 3 maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag een ontwerp op van het besluit 

en stuurt dat aan de aanvrager en de betrokken andere bestuursorganen. 

5. Mededeling  

(art. 3:19 lid 2 - 3:22 

Awb) 

Bevoegd gezag 2 weken + 4 weken Uiterlijk 2 weken na de toezending aan de aanvrager en de betrokken bestuursorganen wordt er mededeling gedaan van 

de ontwerpbeschikking door: 

* terinzagelegging 

* kennisgeving in dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen 

* kennisgeving in de Staatscourant (indien een orgaan van de rijks- of provinciale overheid het bevoegde gezag is) 

6. Adviezen en 

bedenkingen 

(§3.5.4 Awb jo. art. 8.7 

Wm en art. 7.1-7.3 Ivb) 

Adviseurs en ‘een 

ieder’ m.b.t. de 

bedenkingen (actio 

popularis) 

4 weken Binnen 4 weken nadat de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd: 

* zenden adviseurs hun advies aan het bevoegd gezag 

* kan een ieder gemotiveerd (schriftelijk of mondeling in een openbare zitting) bedenkingen inbrengen. 

 

Adviseurs zijn: 

* de inspecteur 

* burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de betrokken inrichting zal zijn of is gelegen, in gevallen waarin 

zij niet bevoegd gezag zijn 

* adviseurs en bestuursorganen aangewezen in art. 7.1-7.3 Ivb  

7. De definitieve 

beschikking/beslissin

g op de aanvraag 

(§3.5.5 Awb jo. art. 8.8. 

Wm) 

Bevoegd gezag 6 maanden (+ 

mogelijkheid 

verlenging met 

redelijke termijn) 

Het bevoegd gezag neemt het besluit op de aanvraag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de 

aanvraag.  

Het bevoegd gezag is bevoegd de termijn met een redelijke termijn te verlengen indien de aanvraag een zeer ingewikkeld 

en omstreden onderwerp betreft (art. 3:29 Awb). In art. 8.8 Wm wordt geregeld welke zaken het bevoegd gezag bij de 

beslissing dient te betrekken, waarmee zij rekening dient te houden en welke regels in acht moeten worden gehouden. 

Wordt de termijn van 6 maanden door het bevoegd gezag overschreden dan kan dit worden aangemerkt als een fictieve 
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Toelichting 7: Wm-vergunningprocedure 

Activiteit Te ondernemen door: Termijnen Toelichting 

weigering. Tegen dit fictieve besluit kan vervolgens door de initiatiefnemer beroep worden ingesteld (art. 6:12 Awb).  

8. Beroep 

(§20.1 en 20.2 Wm jo. 

Hoofdstuk 6 en 8 

Awb) 

Anderen  

 

 

 

6 weken 

 

 

 

 

 

 

12 maanden 

Omdat het besluit van het bevoegd gezag is voorbereid met toepassing van afdeling 3.5 Awb, is ingevolge art. 7:1 lid 1 sub 

d Awb de bezwaarschriftprocedure niet van toepassing. Dat betekent dat tegen het besluit rechtstreeks beroep kan 

worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak (art. 20.1 Wm). 

 

Beroep kunnen instellen zijn (art. 20.6 Wm): 

* degenen die bedenkingen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; 

* de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerpbesluit; 

* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die in het besluit zijn aangebracht na het ontwerpbesluit; 

* belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken dat zij redelijkerwijs niet in staat geweest zijn bedenkingen in te 

dienen tegen het ontwerpbesluit. 

 

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt 6 weken. 

De beroepstermijn begint op de dag na de terinzagelegging van het besluit (art. 20.7 Wm).  

(Loopt er ook een aanvraag voor een bouwvergunning dan wordt de milieuvergunning pas van kracht nadat de bouwvergunning 
is verleend (art. 20.8 Wm).) 
Uitzonderlijk is het geregelde in art. 20.2 Wm: de Afdeling dient binnen 12 maanden na afloop van de beroepstermijn te 

beslissen op het beroep.  
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Toelichting 8: Overzicht van de mer-procedure  

Activiteit Te ondernemen door Termijnen Toelichting 

Opstellen 

startnotitie 

(art. 7.12 lid 1Wm) 

Initiatiefnemer Onbepaald De startnotitie is de schriftelijke mededeling van de initiatiefnemer aan het bevoegd gezag 

dat hij voornemens is een mer-plichtige activiteit te ontplooien.  

Bekendmaking 

(art. 7.12 lid 4 Wm) 

Bevoegd gezag Onbepaald Het bevoegd gezag publiceert de startnotitie en stuurt een exemplaar aan de commissie mer 

en aan de wettelijke adviseurs. 

Inspraak/advies 

(art. 7.14 lid 1-3 Wm) 

Commissie-mer en 

adviseurs 

9 Weken De commissie wordt in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen over het geven van 

richtlijnen inzake de inhoud van het MER. Zij dient haar advies binnen 9 weken na de 

bekendmaking van de startnotitie uit te brengen. 

Overleg 

(art. 7.12 lid 3 Wm) 

Commissie-mer Binnen voorgaande 9 weken Maakt het bevoegd gezag niet zelf de mer, dan dient de commissie-mer overleg te plegen 

met degene die de activiteit onderneemt. 

Richtlijnen 

(art. 7.15 lid 1 Wm) 

Bevoegd gezag 13 Weken 

(+ 8 weken verlenging mogelijk indien het 

bevoegd gezag de initiatiefnemer is) 

Binnen 13 weken na bekendmaking van startnotitie (mededeling) dienen door het bevoegd 

gezag richtlijnen opgesteld te worden inzake de inhoud van het MER. 

Opstellen MER 

(art. 7.10 lid 1 Wm) 

Initiatiefnemer Onbepaald De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van het MER. In de procedure 

neemt deze fase de meeste tijd in, hoeveel is afhankelijk van de voorgenomen activiteit, het 

aantal te onderzoeken alternatieven en het detailniveau van het MER. Er is derhalve in de 

wet geen termijn gesteld voor het opstellen van het MER. 

Na afronding dient de initiatiefnemer het MER tezamen met de aanvraag om een 

vergunning (Wm- en eventueel Wvo-vergunning).  

(Betreft het een MER ingevolge het feit dat het een infrastructureel project betreft dan dient 

de mer-procedure afgestemd te worden op de Tracéwet-procedure.)  

Indienen MER 

(art. 7.17 lid 1 Wm) 

Initiatiefnemer Onbepaald De initiatiefnemer overlegt het MER aan het bevoegd gezag. 

Beoordelen MER 

(art. 7.18 lid 1 Wm) 

Bevoegd gezag 6 Weken Binnen 6 weken dient het bevoegd gezag te beoordelen of het MER aanvaardbaar is. De 

wettelijke eisen (art. 7.10 en 7.11 Wm) en de richtlijnen geven het beoordelingskader. 

Openbare 

kennisgeving en ter 

inzage legging 

(art. 7.20 en 7.22 

Wm) 

Bevoegd gezag Wordt bepaald door het bevoegd gezag, maar 

minstens 4 weken.*  

Na de openbare kennisgeving wordt het MER en de richtlijnen met adviezen en 

bedenkingen ter inzage gelegd. 

(Gelijktijdig wordt de aanvraag om de Wm- en eventueel de Wvo-vergunning ter inzage 

gelegd. Indien het onderliggende besluit een tracébesluit betreft: het tracébesluit). 

Hoorzitting Anderen 

(organisaties/ 

burgers) 

n.v.t. Tijdens een openbare zitting kan een ieder mondeling opmerkingen over het MER 

inbrengen. 

Advies commissie-

mer en adviseurs 

(art. 7.25 en 7.26 

Wm) 

Commissie-mer en 

adviseurs 

Adviseurs: binnen voorgaande gestelde termijn. 

Commissie-mer: binnen 5 weken na de 

voorgaande gestelde termijn. 

De commissie-mer wordt in de gelegenheid gesteld een zogenaamd toetsingsadvies uit te 

brengen waarin de eerder gemaakte opmerkingen en het gedane advies worden 

meegenomen. 

Besluit Bevoegd gezag Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 Mede op basis van het MER en de resultaten van inspraak en advisering neemt het bevoegd 
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Toelichting 8: Overzicht van de mer-procedure  

Activiteit Te ondernemen door Termijnen Toelichting 

(art. 7.27 Wm) maanden na ontvangst van de 

vergunningaanvraag (art. 3:28 Awb) dient een 

besluit genomen te worden omtrent de aanvraag. 

De termijn kan verlengd worden indien het een 

ingewikkeld of zeer omstreden onderwerp 

betreft (art. 3:29 Awb). 

Bij een MER middels tracébesluit: het 

tracébesluit moet binnen 5 maanden na het 

Ontwerp tracébesluit worden genomen.  

gezag een besluit op de aanvraag van de Wm- en eventueel Wvo-vergunning. 

Betreft het een MER op grond van de Tracéwet dan is het onderliggende besluit het 

tracébesluit. 

In de motivering van het besluit dient worden aangegeven op welke wijze rekening is 

gehouden met het MER (art. 7.37 Wm). 

Evaluatie 

(§7.9 Wm) 

Bevoegd gezag n.v.t. Het bevoegd gezag dient tijdens of na de realisering van het project te onderzoeken of er 

belangrijk nadelige afwijkingen zijn van hetgeen in het MER beschreven stond. Het 

bevoegd gezag beoordeelt voorts of er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden, 

om verdere schade aan het milieu te voorkomen. 
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Toelichting 9: Afvalstoffen 

In de Wm is in hoofdstuk 10 een uitgebreide regeling voor afvalstoffen18 

opgenomen. Wordt er voor een bouwactiviteit grond verwijderd dan kan zich 

met betrekking tot deze activiteit gemakkelijk een overlap voordoen tussen de 

Wm en de nog te bespreken Wet bodembescherming en Bouwstoffenbesluit.  

Is er sprake van verontreinigde grond of andere vrijkomende materialen die zich 

op de betreffende locatie in de grond bevinden, die aangemerkt worden als 

‘afvalstoffen’ dan is het regime van de Wm daarop mede van toepassing. In het 

kennisdocument wordt ingegaan op de situatie dat er sprake is van vrijkomend 

materiaal dat op grond van verschillende wet- en regelgeving aangemerkt moet 

worden als bouwstof en/of afvalstof en vrijkomend licht tot ernstig 

verontreinigde grond bij bodemsanering. 
 
Wat is de betekenis van dit begrip afvalstoffen voor het tunnelboren? 

De vraag is of boorspecie of grond dat vrijkomt bij het boorproces aangemerkt 

moet worden als een afvalstof. Tijdens het boorproces worden aan de grond 

immers additieven toegevoegd. Is deze grond of bouwstof gelijkwaardig aan een 

primaire bouwstof? Kan de bouwstof rechtstreeks, zonder dat een aan een 

afvalstof gerelateerde voorbehandeling nodig is, worden ingezet in een 

productieproces dat ook alleen op basis van primaire grondstoffen kan bestaan? 

Hoeven er geen bijzondere voorzorgsmaatregelen te worden getroffen voor de 

inzet van de reguliere primaire grondstof? Is er een reguliere markt voor de 

bouwstof? Is hierover geen duidelijkheid dan kunnen bedrijven en 

producenten het Ministerie van VROM om een standpunt verzoeken. Het 

Ministerie geeft dan een standpunt in een specifiek geval of er sprake is van een 

afvalstof of niet. Is er sprake van een afvalstof dan is de afvalstoffenregeling die 

wordt besproken in de volgende subparagraaf van toepassing. 
 
Wanneer is een stof een afvalstof? 

In art. 1.1 lid 1 Wm wordt het begrip afvalstoffen gedefinieerd als: alle stoffen, 

preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn 

genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese 

Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder 

zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. ‘In de 
Nederlandse jurisprudentie van de ABRS is het begrip afvalstof verder uitgewerkt en 
bepaald dat stoffen en voorwerpen niet als afval beschouwd hoeven te worden 
wanneer ze zonder ingrijpende bewerking op milieuhygiënische verantwoorde wijze 
nuttig worden toegepast. Deze restrictieve opvatting van het begrip ‘afvalstoffen’ is 
niet op één lijn met de jurisprudentie van het Europese Hof en de Europese 
regelgeving, zo heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak Arco Chemie19

bepaald. Of er inderdaad sprake is van een afvalstof moet volgens het Hof beoordeeld 
worden met inachtneming van alle omstandigheden, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de doelstellingen van de afvalstoffenrichtlijn20 en er moet voor worden 
 
18 De wetgeving omtrent afvalstoffen is momenteel aanzienlijk in beweging als gevolg van 

Europese regelgeving en jurisprudentie. Momenteel ligt het wetsvoorstel Structuur beheer 

afvalstoffen bij de Tweede Kamer (TK 1999-2000, 26638, nr. 1-2 en 3). Zie hierover 

uitgebreider het handboek ‘Milieurecht’, t.a.p., p. 191-198. In deze paragraaf zal worden 

uitgegaan van de huidige afvalstoffenregelgeving. 

19 HvJ EG 15 juni 2000, JM 2000, 129; MenR 2000, 84. 

20 Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli1975 en gewijzigd bij richtlijn 91/156/EEG 

van de Raad van 18 maart 1991. 



 

 

7 1  

gewaakt dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de doeltreffendheid van de richtlijn. 
De ABRS heeft met inachtneming van deze uitspraak van het Hof van Justitie al een 
behoorlijk aantal uitspraken gedaan. Aan de hand van deze uitspraken heeft het 
Ministerie van VROM in de Staatscourant21 een aantal criteria gepubliceerd wanneer 
geoordeeld moet worden dat er sprake is van een afvalstof. Het niet voldoen aan één 
of meer van deze criteria kan ertoe leiden dat er sprake is van een afvalstof. De 
criteria luiden als volgt: 

- De stof is gelijkwaardig aan een overeenkomstige primaire stof. 

- De stof bezit dezelfde kenmerken als een grondstof. 

- In de stof zitten geen andere verontreinigingen dan in de overeenkomstige 

primaire grondstof. 

- De stof kan rechtstreeks, zonder dat een aan een afvalstof gerelateerde 

voorbehandeling nodig is, worden ingezet in een productieproces dat ook 

alleen op basis van primaire grondstoffen kan bestaan. 

- De stof leent zich qua aard en samenstelling voor het gebruik (volgens 

oorspronkelijke bestemming) dat ervan wordt gemaakt. 

- De stof is beoogd geproduceerd, waarbij de productie kan worden 

gestuurd. 

- Er hoeven geen bijzondere voorzorgsmaatregelen te worden getroffen voor 

de inzet van de reguliere primaire grondstof. 

- Er is een reguliere markt voor de stof. 
 
Bij deze criteria moet worden aangetekend dat deze beschouwd moeten worden 

als aanwijzingen die een rol kunnen spelen bij het oordeel of er sprake is van 

een afvalstof of niet. De omstandigheden van het specifieke geval zijn bepalend. 

Naar gelang de jurisprudentie ten aanzien van het begrip afvalstof toeneemt 

worden deze criteria in de toekomst aangepast. Voor de vraag of vrijkomende 

grond bij een tunnelboorproces aangemerkt moet worden als afvalstof het 

volgende. In grote lijnen kan worden geconcludeerd dat het feit dat een stof een 

restproduct is voldoende is om te spreken van een afvalstof. Verder kan een 

grote bewerking die nodig is ook voldoende zijn om van een afvalstof te 

spreken. Soms is de samenstelling van de stof voldoende om te spreken van een 

afvalstof of indien er bijzondere maatregelen nodig zijn. 

 

In de uitspraak van 10 april 2001 heeft de ABRS geoordeeld dat schone grond in 

de zin van het Bouwstoffenbesluit niet tevens als een afvalstof moet worden 

aangemerkt. De toepassing van die grond (de schone grond werd gebruikt ter 

ophoging van een perceel) was zodanig van aard dat deze gelijk is aan het 

gebruik van een grondstof. Er was dus geen sprake van het ontdoen van een 

afvalstof door deze op of in de bodem te brengen. 

Categorie 1- en 2-grond zal behalve als een bouwstof in de zin van het 

Bouwstoffenbesluit ook aangemerkt moeten worden als een afvalstof. Op 

hergebruik van afvalstoffen overeenkomstig het Bsb is de 

afvalstoffenregelgeving van de Wm echter niet van toepassing. Zie hierover 

verder hoofdstuk 3 van het Handboek Hergebruik grond uit boortunnel en 

paragraaf 2.5 van het kennisdocument en het boek Het Bouwstoffenbesluit, p. 

229-233, ISBN 90 75 365 22-5) 

 
21 Staatscourant 2001, 207, p. 7. 
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5 . 4 . 2 .  W V O  -  W E T  V E R O N T R E I N I G I N G  
O P P E R V L A K T E W A T E R E N  

 
 
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens op de volgende aspecten van de Wvo 

ingegaan: 
- WVO-vergunning: 

Achtergronden van de WVO-vergunning 

- Vergunningprocedure 

- Aanvullingen specifiek voor tunnelboorprojecten: 

- Bescherming waterbodem 

- AmvB's. 

- Bevoegde gezagen: per type water is het bevoegd gezag aangegeven. 
 
 

Toelichting 10: WVO-vergunning 

Voor het bereiken van de doelstelling van de Wvo is een verbodsstelsel opgenomen: 

in art. 1 lid 1 Wvo wordt bepaald dat het verboden is zonder vergunning met behulp 

van een werk afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, 

te brengen in oppervlaktewater (lozen). Met een werk wordt een lozingswerk 

bedoeld, zoals een lozingspijp of een andere constructie om op het 

oppervlaktewater te lozen, verbonden aan een vaste plaats. Van een ‘vaste plaats’ is 

sprake indien er van een permanente plaats wordt geloosd. 

Het is echter geen absoluut verbod. Middels een vergunning kan er toch geloosd 

worden. De waterkwaliteitsbeheerder (dit zijn doorgaans waterschappen of 

hoogheemraadschappen) kan een vergunning verlenen voor een lozing die in 

beginsel aanvaardbaar is. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden 

verbonden, deze betreffen de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die in het 

afvalwater mogen voorkomen. Ook kunnen er voorschriften worden opgenomen 

die de verplichting bevatten bepaalde zuiveringsmaatregelen te treffen en het 

afvalwater te bemeten en te bemonsteren. In de lozingsvergunning kunnen ook 

saneringsverplichtingen worden opgelegd.  

 

Het tweede lid van art. 1 Wvo is van toepassing op het niet rechtstreeks lozen op 

oppervlaktewater, bijvoorbeeld als er wordt geloosd op het riool. De lozing is 

slechts vergunningplichtig indien het een inrichting betreft opgesomd in het Besluit 

aanwijzing soorten inrichtingen. Zie voor een overzicht van de 
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reguleringssystematiek het boek ‘Milieurecht’, p. 351. 

 

Voor het lozen in de bodem (incl. bodem van oppervlaktewateren) is het bepaalde in 

de Wbb en Lozingenbesluit bodembescherming van toepassing. Deze regeling 

wordt besproken in paragraaf 2.4.5. van het kennisdocument. 
 
In de vergunningvoorschriften kunnen behalve voorschriften met betrekking op de 

bescherming van waterkwaliteit voorschriften worden gesteld met het oog op het 

voorkomen van onregelmatige lozingen, het voorkomen van stank en hinder op 

zuiveringsinstallaties, het beschermen van de kwaliteit van het zuiveringsslib en het 

tegengaan van sterk voorgezuiverde afvalwaterlozingen. 

 

Lozingen die plaatsvinden anders dan met behulp van een werk (diffuse lozingen) 

zijn vergunningplichtig op grond van art. 1 lid 3 Wvo. De reikwijdte van deze 

bepaling is behoorlijk ruim. Ook vallen hieronder de situaties waarin niet direct in 

oppervlaktewater wordt geloosd, maar waarbij duidelijk is dat de afvalstoffen op 

den duur daarin wel terecht komen. Denk aan de uitstoot van verontreinigde 

stoomwolken die direct neerslaan op oppervlaktewater. Verder gaat het om 

verontreinigd water dat van een bouwplaats afstroomt, lozingen bij het laden, 

lossen en overladen en het reinigen van voertuigen. Aan dit soort lozingen wordt in 

toenemende mate aandacht besteed door waterkwaliteitsbeheerders. 
 

Toelichting 11: Vergunningprocedure 

De procedure die gevolgd moet worden voor de totstandkoming van de Wvo-

vergunning is opgenomen in art. 7 Wvo. Deze procedure komt overeen met die van 

de Wm-vergunning en daarvoor wordt verwezen naar Toelichting 7, paragraaf 5.4 

van dit handboek. 

In art. 7 Wvo is een verplichte coördinatieregeling opgenomen voor werken 

waarvoor naast een Wvo-vergunning een Wm-vergunning is vereist (zie paragraaf 

2.2.5. Kennisdocument Milieuwetgeving Tunnelboorproces & Hergebruik grond 

boortunnels).  
 
Bij de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wvo dient art. 7 van het 

Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren geraadpleegd te worden. In deze 

bepaling wordt bepaald welke gegevens door de aanvrager moeten worden 

verstrekt: 
- een globale omschrijving van de lozing, waarbij in ieder geval wordt vermeld 

of de lozing continu dan wel discontinu plaatsvindt, met welke regelmaat 

lozingen of deellozingen plaatsvinden, de wijze waarop de lozing 

plaatsvindt en de activiteiten waaruit de lozing voortkomt; 

- een aanduiding van de plaats van de lozing met toelichtende tekening; 

- een karakterisering naar aard, samenstelling, eigenschappen, hoeveelheid en 

herkomst van de afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen; 

- een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden 

getroffen om de lozing te voorkomen of te beperken, met toelichtende 

tekeningen, alsmede de maatregelen die voor dat doel worden getroffen bij 

definitieve stopzetting van de activiteiten en; 

- een opgave van de periode waarvoor een vergunning wordt gevraagd. 
 

Toelichting 12: Bevoegd gezag oppervlaktewateren 

Rijkswateren: Het rijk, i.c. de Minister van Verkeer en Waterstaat 

Het betreffen de volgende wateren: 
- De grote rivieren 



 

 

7 4  

- Ijsselmeer 

- Amsterdam-Rijnkanaal 

- Noordzeekanaal 

- Waddenzee 

- Eems-Dollard-Estuarium 

- Deltawateren  

- Territoriaal gedeelte van de Noordzee.  
 
Overige oppervlaktewateren: de provincie 

Bij provinciale verordening hebben de meeste provincies dit beheer overdragen aan 

waterschappen of hoogheemraadschappen  

Het komt ook voor dat het waterkwaliteitbeheer wordt overgedragen aan speciale 

waterschappen: zuiveringsschappen.  

 

NB. Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbeheer (RIZA) 

van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft géén bevoegd gezag maar: 
- Voert wetenschappelijk en praktisch onderzoek uit naar de 

hoedanigheid van het oppervlaktewater. Daarnaast adviseert het RIZA 

het bevoegd gezag. 
 

Toelichting 13: Aanvullingen specifiek voor tunnelboorprojecten: bescherming 

waterbodem 

Belangrijk voor het tunnelboorproces is dat uit de jurisprudentie kan worden 

afgeleid dat ook de bescherming van waterbodems tegen verontreiniging onder de 

reikwijdte van de Wvo valt. Bij het storten van de boorspecie is derhalve een 

vergunning op grond van de Wvo vereist.  

In de Wvo-vergunning worden in geval van lozing van boorspecie doorgaans 

voorschriften opgenomen met betrekking tot de gevolgen van lozing voor de 

kwaliteit van de waterbodem. De voorschriften zijn niet zozeer gericht op het 

voorkomen van verontreiniging, maar op de kosten van eventuele in de toekomst 

noodzakelijke sanering van de waterbodem. Deze kosten worden op voorhand in de 

vergunningvoorschriften in rekening gebracht bij de vergunninghouder. 

Op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag (wbm) moet belasting 

worden betaald voor het storten van reinigbare baggerspecie: €13 per 1000 kg (art. 18 

Wbm). Zie over de Wbm elders in dit handboek. 
 

Toelichting 14: Aanvullingen specifiek voor tunnelboorprojecten: AmvB's 

Voor het tunnelboorproces van belang zijnde AmvB’s kunnen zijn: 
- Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren. Dit besluit is van toepassing 

bij het brengen van afvalstoffen of van verontreinigde of schadelijke stoffen 

in rijkswateren of in volle zee. Er worden aanvullende bepalingen gegeven 

met betrekking tot de vergunningaanvraag, de bekendmaking van het besluit 

op de aanvraag en de heffing.  

- Uitvoeringsbesluit art. 1, derde lid, Wvo 

In dit besluit wordt ondermeer geregeld in welke gevallen een vergunning 

vereist is voor het brengen van afvalstoffen, verontreiniging of schadelijke 

stoffen in oppervlaktewateren op andere wijze dan met behulp van een 

werk. 

In art. 3 lid 1 Uitvoeringsbesluit wordt bepaald dat het verboden is de in de 

bijlage aangewezen afvalstoffen, verontreiniging of schadelijke stoffen in 

enig oppervlaktewater te brengen. Het eerste lid is niet van toepassing met 

betrekking tot stoffen die slechts als sporen in andere stoffen voorkomen en 

die daaraan niet zijn toegevoegd om tezamen met die andere stoffen in enig 
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oppervlaktewater te worden gebracht. 

In art. 4 Uitvoeringsbesluit wordt vergunningplichtig gesteld het brengen 

van afvalstoffen, verontreiniging of schadelijke stoffen op een andere wijze 

dan met behulp van een werk in enig oppervlaktewater. Afdeling 13.2 Wm is 

hierop van toepassing. 

- Lozingsbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering: 

In dit besluit worden regels gesteld voor het lozen op de riolering van 

verontreinigd grondwater dat vrijkomt in het kader van bepaalde 

categorieën bodemsanering en proefbronnering. Zie over bronnering in de 

Wbb paragraaf 2.4 van het Kennisdocument Milieuwetgeving 

Tunnelboorproces & Hergebruik grond boortunnels. 

- Het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming. Het 

Bouwstoffenbesluit is met name met betrekking tot de vrijkomende 

boorspecie van groot belang in het tunnelboorproces. Dit besluit wordt in 

paragraaf 2.5 van het Kennisdocument Milieuwetgeving Tunnelboorproces 

& Hergebruik grond boortunnels meer uitgebreid behandeld. 
 
 

5 . 4 . 3 .  W B B  -  W E T  B O D E M B E S C H E R M I N G  

 
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens op de volgende aspecten van de Wbb 

ingegaan: 
- overlap met Wm-vergunning met betrekking tot de bodem 

- AmvB's met betrekking tot het voorkómen van bodemverontreiniging 

- Voorbeeld van tunnelbooractiviteiten waarop de Wbb van toepassing is 

- Saneren, hergebruik en het Bsb. 
 

Toelichting 15: Overlap met Wm-vergunning met betrekking tot de bodem 

Is er sprake van een inrichting waarvoor een Wm-vergunning is vereist dan worden 

er doorgaans in de vergunning voorschriften gesteld met betrekking tot de bodem. 

Denk aan de verplichting tot het nemen van bodembeschermende voorzieningen 

(zoals het aanbrengen van een bodemverharding) bij de tussenopslag van slurry, bij 

de opslagtank van de bentonietsuspensie, bij werkplaatsen en een depot voor niet 

herbruikbare deelstromen. Daarbij kunnen voorschriften worden opgenomen met 

betrekking tot bodemonderzoek en inspecties en registraties. 
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Toelichting 16: AmvB's met betrekking tot het voorkómen van 

bodemverontreiniging 

Op grond van art. 6 tot en met 12 Wbb kunnen regels gesteld worden ten aanzien 

van bepaalde handelingen waarbij stoffen in de bodem worden gebracht die de 

bodem kunnen verontreinigen of aantasten. Het gaat hier om diverse handelingen 

die aan de orde komen in paragraaf 2.4.2. van het Kennisdocument Milieuwetgeving 

Tunnelboorproces & Hergebruik grond boortunnels. De volgende AmvB’s zijn op 

grond van art. 6-12 reeds tot stand gekomen: 
- Lozingenbesluit Bodembescherming 

- Stortbesluit Bodembescherming 

- Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks (B.O.O.T.) 

- Infiltratiebesluit bodembescherming 

- Bouwstoffenbesluit Bodem en Oppervlaktewaterbescherming 

- Besluit overige niet-meldingsplichtige gevallen bodemsanering 

- Besluit Reinigbaarheid Grond 
 

Toelichting 17: Tunnelbooractiviteiten waarvoor de Wbb van toepassing is 

In geval van het tunnelboorproces kan de Wbb naar aanleiding van verschillende 

activiteiten van toepassing zijn. Hier wordt er een aantal genoemd. 

- Bij ontgravingen die nodig zijn voor de aanleg van de toe- en afritten en 

ontgraving voor de bouwkuip (dit is niet specifiek voor alleen het 

tunnelboorproces, maar wordt hier genoemd omdat voor de aanleg van een 

tunnel altijd een bouwkuip moet worden ontgraven). De Wbb kan van 

toepassing zijn indien de vrijkomende grond verontreinigd is. Er zal ten 

behoeve van de bouwkuip grondwater moeten worden onttrokken. Als gevolg 

daarvan kan de grondwaterstand worden verlaagd. Dit heeft weer gevolgen 

voor de functies van de bodem zoals het dragen van bouwwerken, het voeden 

van gewassen, het verwerken van natuurlijk afval, het bewaren van 

grondwater en delfstoffen en het functioneren als essentiële schakel in de 

ecologische kringloop.  

- De boorspecie die bovenkomt kan verontreinigd zijn omdat er wordt geboord 

in verontreinigde grond of omdat er additieven/steunvloeistoffen in de 

bodem worden gebracht om het boren mogelijk te maken, zoals de 

steunvloeistof bentoniet.  

- Indien de boorspecie of een deel daarvan voor een zekere tijd op of in de 

bodem wordt gebracht (m.a.w. wordt geloosd). 

- Het werkterrein: ook hierop is, zoals doorgaans bij elk bouwproject, de Wbb 

van toepassing omdat op een werkterrein doorgaans brand- en vloeistoffen 

worden gemorst en hulpmaterialen in de bodem kunnen achterblijven 
 

Een belangrijke bepaling in de Wbb is art. 13 waarin de zorgplicht ten aanzien van 

bodem is vastgelegd. Een ieder die op of in de bodem handelingen verricht, als 

bedoeld in art. 6 tot en met 12 en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden 

dat daardoor de bodem kan worden aangetast of verontreinigd, is verplicht om alle 

maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om de 

aantasting of verontreiniging te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In 

art. 13 Wbb is voor handelingen genoemd in de artt. 6-12 de plicht tot saneren van de 

bodem door de veroorzaker van de verontreiniging opgenomen. In de rechtspraak is 

bepaald dat art. 13 Wbb zich rechtstreeks tot de burger richt en ook van kracht is 

indien er nog geen AmvB ex art. 6-11 Wbb is vastgesteld.22 De Hoge Raad heeft deze 

 
22 Rechtbank Amsterdam 29 maart 1990, M en R 1990, p. 388. 
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opvatting overgenomen en aangegeven dat in afwachting van de totstandkoming 

van de op de artt. 6-12 berustende uitvoeringsbesluiten de wetgever met art. 13 een 

grondslag voor strafrechtelijk optreden heeft geschapen.23 

Het boren van een tunnel in de grond zou als een activiteit kunnen worden 

aangemerkt waarop de zorgplicht van toepassing is. Denk aan handelingen als: 
- Het toevoegen van stoffen aan de bodem om de structuur of de kwaliteit van 

de bodem te beïnvloeden, zoals het beïnvloeden van de draagkracht van de 

bodem. Vaak worden er ter stabilisering van het boorfront 

conditioneringmiddelen in de grond gespoten of wordt de grond vermengd 

met kalkcement om slappe ondergrond waar doorheen geboord wordt te 

verstevigen. 

- Het transporteren van bepaalde stoffen, bijvoorbeeld met behulp van 

pijpleidingen of andere leidingen. De boor kan zo’n 100 meter lang zijn. Via 

leidingen worden stoffen (conditioneringmiddelen) aangevoerd en wordt 

proceswater/koelwater en boorspecie afgevoerd. 

- Andere handelingen die erosie, verdichting of verzilting van de bodem tot 

gevolg kunnen hebben. Met het boren in de grond kunnen waterafsluitende 

lagen worden doorboord en/of verstoord (verstoren geohydrologie), de 

ondergrond kan instorten, er kan sprake zijn van inkalven en zettingen van de 

ondergrond. Het een en ander kan gevolgen hebben voor de 

grondwaterkwaliteit en de kwantiteit. Op het laatste is de Grondwaterwet van 

toepassing. 
 

Degene die handelingen verricht als bedoeld in het bovenstaande (of als bedoeld in 

art. 6-11 Wbb) met als gevolg verontreiniging of aantasting van de bodem moet 

daarvan zo snel mogelijk melding doen aan GS en daarbij aangeven welke 

maatregelen hij voornemens is te treffen om de aantasting of verontreiniging te 

voorkomen, te beperken of ongedaan te maken (zie art. 27 Wbb).  

Zijn er onmiddellijke voorzieningen geboden in het belang van de bescherming van 

de bodem, dan kan de minister van VROM een besluit (ministeriële regeling) nemen 

met betrekking tot een werkzaamheid/handeling als bedoeld in art. 6-11 Wbb. De 

ministeriele regeling moet binnen 6 maanden worden vervangen door een AmvB. 

De regeling vervalt namelijk na verloop van 6 maanden. De werking van het besluit 

kan met 6 maanden verlengd worden. 
 

Toelichting 18: Saneren, Hergebruik en het Bsb 

Zie hoofdstuk 3 en bijlage 1 van het Handboek Hergebruik grond uit boortunnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 HR 26 oktober 1993, NJ 1994/99. 
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5 . 4 . 4 .  B S B  -  B O U W S T O F F E N B E S L U I T  B O D E M  E N  
O P P E R V L A K T E W A T E R B E S C H E R M I N G  

 
In het Handboek Hergebruik grond uit boortunnels is nader ingegaan op het 

Bsb. 
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5 . 4 . 5 .  G W W  -  G R O N D W A T E R W E T / W E T  O P  D E  
W A T E R H U I S H O U D I N G  

 
In het kader van een tunnelboorproject zal doorgaans grondwater moeten 

worden onttrokken omdat ten behoeve van de start- en eindschacht en het 

boren van de tunnel de grondwaterstand moet worden verlaagd. Met het boren 

van de tunnel kunnen verder waterafsluitende lagen worden doorboord en/of 

verstoord. Deze handelingen kunnen de grondwaterstand aanzienlijk 

beïnvloeden 
 

Toelichting 19: Aanvullingen specifiek voor tunnelboorprojecten 

Uit de interviews zijn geen specifieke aandachtpunten naar voren gekomen die 

specifiek zijn voor tunnelboorprojecten. 
 

5 . 4 . 6 .  W G H  -  W E T G E V I N G  G E L U I D H I N D E R   

 

 
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens op de volgende aspecten van de Wgh 

ingegaan: 
- Gebruik van de tunnel (zones langs wegen of spoor-, tram- en 

metrowegen); 

- Bouwlawaai bij aanleg van de tunnel: bronbestrijding. 
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Toelichting 20: Aanvullingen specifiek voor tunnelboorprojecten: Gebruik van de 

tunnel (zones langs wegen of spoor-, tram- en metrowegen) 

Over geluidhinder en hinder door trilling door gebruik van de tunnel indien daarin 

een weg of spoor voor trein, tram of metro wordt aangelegd, is nog weinig bekend. 

Momenteel loopt een onderzoek bij het COB (D100) met betrekking tot 

constructiegeluid veroorzaakt door trillingen van ondergrondse infrastructuur. 

Daarin wordt getracht kennis te vergaren over: 
- grenswaarden waarvan duidelijk is of er geen, acceptabele of ernstige hinder 

ontstaat 

- eventuele invloed van overige omgevingsgeluiden en trillingen die de 

hinder kunnen vergroten (cumulatie) of juist de hinder verlagen door een 

bepaald verwachtingspatroon of beperkte maskering 

- eventuele invloed van het aantal passages op de hinder. 
 
Wetgeving met betrekking tot geluidhinder en trilling door gebruik van een tunnel 

is (nog) niet voorhanden. In de Wgh worden wel regels gesteld voor zones langs 

wegen (art. 74 Wgh e.v.) en spoor-, tram- en metrowegen. Bij een tunnel zal niet een 

zone langs de weg of het spoor moeten worden vastgesteld, maar erboven. Boven de 

weg of het spoor in de tunnel zal immers sprake kunnen zijn van geluidhinder en 

hinder door trilling (contacttrilling). De Wgh en de uitvoeringsregelingen (Besluit 

grenswaarden binnen zones langs wegen en Besluit geluidhinder spoorwegen) zijn 

hierop derhalve niet van toepassing. 

 

Met betrekking tot trilling en laagfrequent geluid in zijn algemeenheid (dus niet 

specifiek voor tunnels, zoals het reeds genoemde onderzoek van COB) is een 3-tal 

richtlijnen opgesteld. De richtlijnen hebben echter geen wettelijke status.24 De 

richtlijnen zijn ingedeeld naar de aard van de ervaren hinder: 
- SBR-richtlijn 1: Schade aan bouwwerken door trillingen 

- SBR-richtlijn 2: Hinder voor personen in gebouwen door trillingen 

- SBR-richtlijn 3: Storing aan apparatuur door trillingen 

 

Deze richtlijnen kunnen mogelijk wel toegepast worden bij het bepalen van 

geluids- en/of trillingshinder ten gevolge van gebruik van een tunnel waardoor 

verkeer dan wel een trein, tram of metro wordt geleid. Onderzoek en ervaring zullen 

dit echter verder moeten uitwijzen. 
 
 

Toelichting 21: Aanvullingen specifiek voor tunnelboorprojecten: Bouwlawaai bij 

aanleg van de tunnel: bronbestrijding 

Wat betreft de aanleg van een tunnel valt de nadruk op de bronbestrijding. Nagegaan 

moet worden of bij de aanleg bouwmachines of toestellen moeten worden gebruikt 

die een bepaalde geluidsbelasting of trilling veroorzaken. Denk aan heimachines, 

kranen en grondverzetmachines. Maar ook aan de scheidingsinstallatie die vaak bij 

een tunnelboorproject op het bouwterrein wordt geplaatst.  

 

Denk verder aan geluidhinder veroorzaakt door verkeer van en naar de inrichting 

 
24 Dat betekent dat er in voorschriften en normen in een verleende vergunning niet naar kan 

worden verwezen en dat er derhalve concrete waarden in de voorschriften opgenomen 

moeten worden ten aanzien van trillingen en laagfrequent geluid als gevolg van gebruik van 

een tunnel voor infrastructuur.  
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(vrachtverkeer voor toe- en afvoer van materialen en grond/afvalstoffen en 

bestemmingsverkeer). 

 

Mogelijk is dat de tunnelboorwerkzaamheden plaatsvinden in een gebied waar een 

zone door burgemeester en wethouders is vastgesteld voor geluidsgevoelige 

bestemmingen (zoals woningen, ziekenhuizen, scholen enz.). De grenswaarden 

voor maximale geluidsbelasting dienen daar in acht te worden genomen. 
 
Is er sprake van een Wm-vergunningplichtige inrichting dan kan het bevoegd gezag 

in de voorschriften bij de vergunning beperkende voorschriften geven met 

betrekking tot geluidhinder. Daarbij wordt vaak aansluiting gezocht bij de Circulaire 

Bouwlawaai of de Circulaire Industrielawaai. Door de Afdeling bestuursrechtspraak 

wordt ook aan deze circulaires getoetst. 
 

5 . 4 . 7 .  N W B  -  N A T U U R B E S C H E R M I N G S W E T  E N  H A B I T A T -  
E N  V O G E L R I C H T L I J N  

 
 

Toelichting 22: Aanvullingen specifiek voor tunnelboorprojecten: 

Natuurbeschermingswetgeving 

Tunnelboren voor infrastructuur kán als oplossing worden gezien voor problemen 

die men tegenkomt bij de aanleg van infrastructuur in of nabij beschermde 

natuurgebieden. Door de infrastructuur ondergronds aan te leggen middels een 

boortechniek kunnen de schadelijke gevolgen voor het natuurgebied wellicht tot 

een minimum worden beperkt. Eerst moeten echter de effecten van de aanleg van de 

tunnel en het gebruik van de tunnel op het natuurgebied goed in kaart worden 

gebracht. Vragen die spelen bij het aanleggen van een tunnel onder of nabij een 

natuurgebied zijn bijvoorbeeld: 
- Wat zijn de effecten op de waterhuishouding  

- In hoeverre beperkt de bouw van een tunnel de ontwikkelingsmogelijkheden 

van het natuurgebied 

- In hoeverre tasten de bovengrondse voorzieningen voor veiligheid (zoals 

ventilatieschachten en vluchtwegen) het landschap aan 

- In hoeverre tast de verlichting van de tunnelmond de duisternis aan 

- Is er sprake van geluidshinder (afhankelijk van de ligging van de tunnelmond 

en het uiteinde van de tunnel). 
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M.b.t. de aanlegfase van de tunnel kunnen de volgende vragen spelen: 
- Er zal minimaal 3 tot 5 jaar een open bouwput met groot materieel in of nabij 

het natuurgebied nodig zijn, wat zijn de gevolgen hiervan op een 

natuurgebied? 

- Er is sprake van een intensieve bemaling (daling grondwaterpeil), wat zijn de 

mogelijke gevolgen? 

- Zijn de gevolgen voor ondergrondse waterstromen bekend? 

- Wordt het landschap mogelijk aangetast? 

- Er zijn aan- en afvoerroutes van materieel en mensen nodig, wat zijn de 

gevolgen voor het natuurgebied? 

- Wat zijn de gevolgen van de meer algemene storende effecten als verlichting, 

luchtverontreiniging en geluid? 
 
In het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de gewijzigde Nbw 1998 moet er in 

de besluitvorming door de overheid aan bovenstaande punten aandacht worden 

besteed. Beoordeeld moet worden of de gevolgen van de handelingen die worden 

verricht in of nabij het beschermde natuurgebied schadelijke gevolgen hebben voor 

het beschermde natuurgebied en/of voor de aangewezen beschermde dier- en 

plantensoorten. Het wordt aanbevolen om in een zo vroeg mogelijk stadium van het 

tunnelboorproject bij aspecten van natuurbescherming stil te staan indien de tunnel 

onder of nabij een beschermd natuurgebied wordt gebouwd. Ook zal moeten 

worden nagegaan of er beschermde planten- of diersoorten aanwezig zijn op de 

locaties waar de bouwactiviteiten plaatsvinden. Door in het beginstadium van 

planvorming (bouwplannen, maar ook de MER in het kader van een tracébesluit, de 

voorbereiding van besluiten op grond van milieurechtelijke wet- en regelgeving én 

wet- en regelgeving o.g.v. ruimtelijke ordening) en het vooroverleg rekening te 

houden met de natuurbeschermingswetgeving, kan voorkomen worden dat men 

tijdens het bouw/boorproces voor verrassingen komt te staan.  

Hier wordt een opsomming gegeven van vragen die moeten worden gesteld en 

punten waarbij stil moet worden gestaan: 
- Ten eerste moet bekeken worden of de bouw van de tunnel gevolgen kan 

hebben voor een natuurgebied dat is aangewezen als beschermd natuurgebied 

o.g.v. de Vogel- en/of Habitatrichtlijn. In bijlage 2 van Tweede Kamer, 2001-

2002, 28171, nr. 3 is de meest recente stand van zaken omtrent aanwijzing van 

speciale beschermingsgebieden in Nederland gegeven. 

- Vervolgens moet worden bekeken of er bebouwd/geboord wordt in een 

natuurmonument. Is het gebied aangewezen als een natuurmonument, maar 

niet als een beschermd natuurgebied o.g.v. de Vogel- en/of Habitatrichtlijn 

dan is de strengere regelgeving van de richtlijnen (art. 6 Habitatrichtlijn en in 

de Nbw 1998, art. 19a-l Nbw) n.v.t. (In de Nbw 1998 wordt om overlap te 

voorkomen bepaald dat gebieden die zijn aangewezen als beschermde 

natuurgebieden o.g.v. de Vogel- en Habitatrichtlijn niet aangewezen mogen 

worden als beschermd natuurmonument.) 
 
Overeenkomstig de Nbw 1967 moet voor handelingen in beschermde 

natuurmonumenten een vergunning worden aangevraagd. Ter uitvoering van de 

verplichtingen in art. 6 Habitatrichtlijn voor beschermde natuurgebieden o.g.v. de 

Vogel- en Habitatrichtlijn moet in de MER, Wm-vergunning of een besluit o.g.v. 

van wet- en regelgeving in het kader van de ruimtelijke ordening (bouwvergunning, 

bestemmingsplanprocedure, zelfstandige projectprocedure) een passende 

beoordeling plaatsvinden m.b.t. de gevolgen van het tunnelboorproject voor het 

beschermde natuurgebied. 
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Toelichting 23: Aanvullingen specifiek voor tunnelboorprojecten: Aantasting 

natuurlijke kenmerken van een gebied door aanleg van een boortunnel 

Zwaarwegende economische en sociale redenen kunnen een inbreuk op de 

beschermingsgebieden rechtvaardigen; mits er geen alternatief voor een tunnel 

mogelijk is!  

Deze afweging zal gemaakt moeten worden door de overheid bij de keuze voor een tunnel. 
Dit is bijvoorbeeld het tracébesluit voor een tunnel voor hoofdwegen of landelijke 
railwegen. Betekent de tunnel een verstoring, verslechtering of vervuiling van het 
beschermingsgebied en zijn er geen zwaarwegende economische of sociale redenen die 
een inbreuk rechtvaardigen dan mag overeenkomstig art. 6 lid 4 Habitatrichtlijn het 
tunnelboorproject geen doorgang vinden.  
Dit betekent dat voor de keuze van het tracé inzake het tracébesluit, niet gekozen zal 

kunnen worden voor een alternatief met tunnel. Het betekent ook dat een Wm-

vergunning geweigerd zou moeten worden als er niet is voldaan aan art. 6 lid 3 en 4 

Habitatrichtlijn.  
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6.  PROCESSTAP II: 
AANBESTEDING EN GUNNING 

 
 
In hoofdstuk 5 is nader ingegaan op de aanbesteding van traditionele en 

geïntegreerde contracten. 

 

Afhankelijk van de gekozen wijze van aanbesteden en contractvorming, zullen 

enkele activiteiten die betrekking hebben op de vergunningen plaatsvinden ná 

de contractering en wel door de aannemer.  

Het betreffen de activiteiten vooroverleg en vergunningaanvraag. In de 

onderstaande navigatiebalk is het alternatieve proces aangegeven. 
 

 
 
Zie hoofdstuk 5 en Bijlage 7 voor verdere achtergronden.  
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7.  PROCESSTAP III: UITVOERING 
/ OPSTARTFASE 

 

 
In Tabel 3 is aan de hand van verschillende milieueffecten een overzicht 

gegeven van de milieurechtelijke wet- en regelgeving per processtap. 

Het betreft de stappen: 
- A: Aanleg toe- en afritten 

- B: Aanvoer materieel 

- C: Voorbereiding 
 
Onder deze tabellen zijn per onderdeel / processtap waar van toepassing 

aanvullingen specifiek voor tunnelboorprojecten gegeven. 

In de tabel wordt verwezen naar paragrafen van het Kennisdocument 

Milieuwetgeving Tunnelboorproces & Hergebruik grond boortunnels. 
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Tabel 3: Milieurechtelijke wet- en regelgeving per processtap (stap A-C) (grijze vakken: nadere uitwerking niet van toepassing) 

Onderdeel Milieueffecten Wettelijke 

regeling 

Instrument Bevoegd gezag Termijn Verwijzing naar tekst 

kennisdocument 

A: Aanleg 

toe- en 

afritten 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur. 

idem idem idem idem Zie ‘Infrastructuur. Praktische 

handleiding bestuurlijke en 

juridische procedures bij 

aanleg en reconstructie 

B&W 6 mnd § 2.2.1, §2.2.2 en §2.2.2.3. Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Let ook op het 

Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning 

(hierin kunnen 

voorschriften 

worden ter 

voorkoming van 

verslechtering van 

de bodem. Er 

kunnen IBC-

maatregelen 

worden geëist.)  

GS 6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 

* Melding 

verontreiniging of 

aantasting  

* Zo spoedig mogelijk 

 

* Beschikking 

ernstige 

verontreiniging en 

saneringsnoodzaak 

* uiterlijk 13 weken na 

nader onderzoek of 

melding 

* Bevel tot staken 

van handelingen 

bij ongewoon 

voorval  

* onverwijld 

* Sanerings-

onderzoekbevel en 

saneringsbevel 

* n.v.t. 

* Stakingsbevel * onverwijld 

B: 

Aanvoer, 

gebruik en 

afvoer van 

materieel 

1: verslechtering bodem- en 
waterkwaliteit door 
morsingen en/of lekkage 
van brand- en vloeistoffen 

Wbb en PMV 

* Gedoogbevel 

GS en PS 

* onverwijld 

§ 2.4.7 
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Onderdeel Milieueffecten Wettelijke 

regeling 

Instrument Bevoegd gezag Termijn Verwijzing naar tekst 

kennisdocument 

Dezelfde 

instrumenten die 

gelden voor GS en 

PS  

Minister van 

V&W (bij 

Rijkswateren) 

Idem bovenstaande § 2.4.6 

Idem  M.b.t. 

waterbodems van 

regionale 

wateren: 

Regionale 

waterkwaliteitsb

eheerder (dat zijn 

voornamelijk 

water- en 

zuiveringsschapp

en) 

Idem bovenstaande § 2.4.6 

 

Idem, behalve 

bevoegdheden in 

het kader van 

ongewone 

voorvallen 

M.b.t. 

waterbodems van 

rijkswateren: 

Minister van 

V&W 

Idem bovenstaande § 2.4.6 

 

Wet 

milieugevaarlijke 

stoffen en op 

grond daarvan de 

besluiten 

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

§2.2.6 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

 

2: uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(voorschriften met 

betrekking tot de 

uitstoot van 

gassen) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 
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Onderdeel Milieueffecten Wettelijke 

regeling 

Instrument Bevoegd gezag Termijn Verwijzing naar tekst 

kennisdocument 

Wgh geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen 

B&W n.v.t. § 2.7.2 

Circulaire 

Bouwlawaai en 

Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

het wegverkeer 

Beleid    § 2.7.3 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 2.8.3 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (met 

daarin 

voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

3: verspreiding van geluid 

en trillingen 

Geen Wm-

inrichting? Dan 

mogelijk kunnen 

regels gelden 

m.b.t. geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening 

of 

geluidhinderveror

dening, of de 

provinciale 

verordening 

regels GS en PS n.v.t. §2.7.3.1 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

 

4: energiegebruik Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(daarin vereisten 

m.b.t. verbruik 

energie, opstellen 

energieplan e.d.) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 
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Onderdeel Milieueffecten Wettelijke 

regeling 

Instrument Bevoegd gezag Termijn Verwijzing naar tekst 

kennisdocument 

Circulaire inzake 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

wegverkeer van en 

naar inrichting 

(indirecte 

geluidhinder) 

Beleid   §2.7.3. 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

 5: Verkeersbewegingen 

Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen 

ook als 

inrichtingen 

worden 

aangemerkt of 

mogelijk in de 

integrale Wm-

verg. zijn 

opgenomen 

Vergunning (met 

daarin vereisten 

met betrekking tot 

de 

verkeersbeweginge

n binnen de 

inrichting) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

Keurverordening ontheffing bestuur 

waterschap 

zie desbetreffende 

keurverordening. geen 

termijn? dan afd. 4.1.1 

Awb v.t.: max. 8 weken 

§2.6.3 

Nbw 1967: 

Minister van LNV 

3 mnd met de 

mogelijkheid de termijn 

te verlengen met 3 mnd 

(totaal max. 6 mnd) 

C: 

Voorbereid

ing tunnel 

boren 

1: horizontale en verticale 

gronddeformaties en 

verstoren geohydrologie 

en geologische opbouw 

Natuurbeschermin

gswet indien de 

tunnel in of nabij 

een 

natuurmonument 

of een speciaal 

beschermingsgebie

d wordt gebouwd. 

vergunning 

Nbw 1998: GS of 

Minister van LNV 

13 weken met de 

mogelijkheid de 

vergunning eenmaal met 

13 weken te verlengen 

(totaal max. 26 weken) 

§2.8.2. en §2.8.8. Let ook op 

Europese wetgeving: §2.8.3-

§2.8.6. 
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Onderdeel Milieueffecten Wettelijke 

regeling 

Instrument Bevoegd gezag Termijn Verwijzing naar tekst 

kennisdocument 

2: Voor milieueffecten op 

oppervlaktewater/grond

water/water/waterhuish

ouding: zie 

Grondwateronttrekking 

     

Afvalstof? Zo ja 

dan Wm van 

toepassing: 

    

-Stortverbod 

(Besluit 

Stortverbod 

afvalstoffen)? 

Afvoer afvalstof 

aan bedrijf dat 

beschikt over 

Wm-verg. voor 

bewerken, 

verwerken of 

verbranden van 

deze afvalstof. 

 

Algeheel verbod   

-Verbod o.g.v. art. 

10.2 Wm, mits: 

  

 

3: afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

-Afvalstof 

toegepast in de 

inrichting? Wm-

verg. vereist. 

Minder dan 50m³ 

of toepassing 

buiten inrichting? 

* vrijstelling o.g.v. 

Besluit vrijstelling 

stortverbod buiten 

inrichtingen 

  

§2.2.5, § 2.4.7.2 en §2.5.2.4. 
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Onderdeel Milieueffecten Wettelijke 

regeling 

Instrument Bevoegd gezag Termijn Verwijzing naar tekst 

kennisdocument 

(voor inrichtingen, 

als het gaat om een 

afvalstof niet 

zijnde een 

bouwstof) 

* ontheffing o.g.v. 

art. 10.47 lid 2 Wm 

* GS Dezelfde termijnen 

gelden als bij de aanvraag 

van een Wm-

vergunning: 6 mnd. 

(mits verlenging termijn 

o.g.v. 3:29 Awb) 

§2.2.2.6. 

Bouwstoffenbeslui

t (als het een 

bouwstof betreft) 

en Ivb cat. 28.3, 

onder c. 

Melding 

toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van 

werk waarin 

bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, 

GS, minister of 

waterkwaliteitsb

eheerder: zie § 

2.5.3. 

Melden 1 jaar of 5 of 2 

dagen voor gebruik. Zie 

schema § 2.5.8. 

§ 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 2.5.9, 2.5.10, 

2.5.11 

 

PMV (let op de 

komende 

wijzigingen in de 

PMV n.a.v. de 

gewijzigde Wm) 

* Melding voor 

transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief 

en omschrijving 

materiaal 

GS Afd. 3.5 Awb: 6 mnd met 

mogelijkheid verlenging 

termijn 

§2.2.5 en 2.5.2.1 

 

Mogelijke 
toepassing 
Vrijstellingsregelin
gen samenstellings- 
en 
immissiewaarden 
en grondverzet 

 B&W en mogelijk 
GS 

 §2.5.6 

 

 Wbm (hoofdstuk 

III) 

heffing belasting 

op reinigbare 

verontreinigde 

baggerspecie en 

grond 

 jaarlijkse aangifte §1.2.10 
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Onderdeel Milieueffecten Wettelijke 

regeling 

Instrument Bevoegd gezag Termijn Verwijzing naar tekst 

kennisdocument 

Wbb en PMV Zie rij B, 

milieueffect 1: 

Wbb en PMV 

Zie rij B, 

milieueffect 1: 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 1: 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 1: Wbb 

en PMV 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.2.1 en §2.2.2 

4: achterblijven van 

materiaal in de 

ondergrond (zoals 

damwanden, 

grondankers, 

geïnjecteerde grond, 

cement en bentoniet)  

achterblijven van 

puingranulaat  

morsingen/lekkage van 

olie en brandstoffen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(voorschriften 

m.b.t. 

achterblijvend 

materiaal in de 

bodem) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.2.1 en §2.2.2 

* vergunning Waterkwaliteitsb

eheerder 

(waterschap of 

hoogheemraadsc

hap) 

Zie Wm-vergunning 

(6 mnd met 

mogelijkheid 

verlenging) 

§2.2.2.6 en §2.3.3 (voor 

coördinatie met Wm-verg. 

§2.3.4) 

Wvo  

* heffing Afhankelijk van 

beheerder 

oppervlaktewater 

: rijk, provincie 

of waterschap 

 §2.3.6 

Lozingenbesluit ontheffing Het bevoegd 

gezag dat de 

Wm-vergunning 

verleent 

Aanknopen bij Wm-

vergunning: 6 mnd, met 

eventueel mogelijkheid 

verlenging  

§2.4.5 

* Registratie/ 

melding 

 

5: lozing van vervuild 

grondwater. 

Grondwaterwet 

* vergunning 

GS 

* 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.6.2 

 

6: emissie van gassen 

door gebruik van 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning 

(voorschriften 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§2.2.1, 2.2.2 
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Onderdeel Milieueffecten Wettelijke 

regeling 

Instrument Bevoegd gezag Termijn Verwijzing naar tekst 

kennisdocument 

brandstof  m.b.t. emissie van 

gassen) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

 

Wgh geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen 

B&W n.v.t. § 2.7.2 

Circulaire 

Bouwlawaai en 

Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

het wegverkeer 

Beleidsregels   §2.7.3 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 2.7.3 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (met 

daarin 

voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

7: verspreiding van 

geluid/ trillingen 

Geen Wm-

inrichting? Dan 

mogelijk kunnen 

regels gelden 

m.b.t. geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening 

of 

geluidhinderveror

dening, of de 

provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.1 

 

8: energiegebruik Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(daarin vereisten 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§2.2.1, 2.2.2 
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Onderdeel Milieueffecten Wettelijke 

regeling 

Instrument Bevoegd gezag Termijn Verwijzing naar tekst 

kennisdocument 

  m.b.t. verbruik 

energie, opstellen 

energieplan e.d.) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

 

9: gebruik van ruimte Wm en Ivb (indien 

werkterrein 

aangemerkt wordt 

als inrichting) 

Vergunning 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2  
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Toelichting 24: Aanvullingen specifiek voor tunnelboorprojecten voor onderdeel B: 

Aanvoer, gebruik en afvoer van materieel 

Een ieder die verontreinigde grond afgraaft is verplicht daaraan voorafgaand advies te 

vragen over de reinigbaarheid van de grond aan het Servicecentrum (www.scg.nl). 

Het Servicecentrum brengt binnen vier weken na de datum van ontvangst van de 

adviesaanvraag schriftelijk advies uit en zendt daarvan een afschrift aan GS. 

In de praktijk wordt vaak enkel de grond aangemeld waarvan op voorhand wordt 

aangenomen dat die niet kan worden hergebruikt. 

In verband met de Wbm (belasting milieugrondslag) zal bovendien een verklaring 

van niet-reinigbaarheid moeten worden aangevraagd. Alleen dan is men immers 

verzekerd van vrijstelling van deze belastingheffing (zie paragraaf 4.3 van dit 

handboek). 

 

Op grond van art. 43 Wbb kunnen GS een bevel geven tot oriënterend onderzoek 

naar aanleiding van een vermoeden dat er sprake is van een geval van verontreiniging. 

Worden er handelingen verricht met betrekking tot de land- of waterbodem dan 

dient er altijd een oriënterend onderzoek te worden verricht. Afhankelijk van de 

situatie kunnen ook de vervolgstappen worden opgedragen inclusief een 

saneringsbevel. 

Bovenstaande bevelen kunnen slechts worden gegeven aan degene die een zakelijk 

of persoonlijk recht heeft op het grondgebied en het tevens in gebruik heeft of heeft 

gehad in de uitoefening van een bedrijf. 

 

Worden er bij de tunnelboorwerkzaamheden handelingen verricht waarbij 
bodemverontreiniging ontstaat of waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen, 

dan moet dit zo spoedig mogelijk worden gemeld aan GS van de provincie waar de 

verontreiniging wordt aangetroffen. 

Bij het ontgraven van de toe- en afritten en de ontgravingen voor de startschacht van 

de boor en het tunnelboren zelf is het mogelijk dat er verontreinigde grond wordt 

aangetroffen. Dit zal moeten worden gemeld bij GS. Ook is het mogelijk dat er 

verontreiniging van de bodem optreedt als gevolg van de werkzaamheden op de 

bouwplaats (bijvoorbeeld door morsingen). Bij de melding moet worden 

aangegeven welke maatregelen er zijn genomen om de directe gevolgen van de 

verontreiniging of aantasting te beperken of ongedaan te maken. GS kunnen 

omtrent deze te nemen maatregelen aanwijzingen geven. 

 

Bij tunnelboren wordt doorgaans een aanzienlijke hoeveelheid grond verplaatst. 

Wordt daarbij verontreinigde grond verplaatst dan zal dit moeten worden gemeld 

bij GS van de provincie waar de verontreiniging wordt aangetroffen. Bij het afgraven 

van de toe- en afritten en het afgraven van de startschacht en eindschacht zal de 

meeste verontreinigde grond vrijkomen omdat de verontreiniging voornamelijk 

voorkomt in de bovenste laag van de bodem, de zogenaamde leeflaag. Is er 

daadwerkelijk sprake van verontreiniging dan zal dit moeten worden gemeld aan 

GS. Bij het boren van een tunnel wordt grond verplaatst dat voor het merendeel 

afkomstig is uit grotere diepten van de bodem waar doorgaans geen verontreiniging 

meer wordt aangetroffen. Het verplaatsen van deze grond hoeft in veel gevallen niet 

te worden gemeld op grond van art. 28 Wbb.  

Verder hoeft er niet worden gemeld indien er reeds gemeld moest worden op grond 

van andere wetten. Voor een tunnelboorproject, of onderdelen ervan, dienen Wm-

vergunningen of een Wm-vergunning te worden aangevraagd en een Wvo-

vergunning. In die gevallen hoeft er op grond van art. 28 Wbb derhalve geen 

melding plaats te vinden indien er verontreinigde grond wordt verplaatst. 
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Toelichting 25: Aanvullingen specifiek voor tunnelboorprojecten voor onderdeel C: 

Voorbereiding tunnel boren 

Registratie 

In de registratieregeling (art. 12 Wwh) is een onderscheid gemaakt tussen een 

meldplicht en meetplicht. Degene die water afvoert naar, aanvoert uit, loost in of 

onttrekt aan oppervlaktewater is in de daartoe aangewezen gevallen verplicht de 

wijze van afvoer, aanvoer, lozing of onttrekking te melden en eventueel de 

afgevoerde, geloosde of onttrokken waterhoeveelheden te meten. In de 

Uitvoeringsregeling waterhuishouding (afgekort Uitvoeringsregeling) wordt 

aangegeven wanneer er sprake is van meldplichtige dan wel meetplichtige gevallen. 

De regeling geldt voor rijkswateren en wateren in het algemeen. 
 
In art. 3 van de Uitvoeringsregeling wordt bepaald dat degene die water afvoert naar, 

uitvoert uit, loost in of onttrekt aan rijkswateren de wijze daarvan meldt indien:  
- op die wijze meer dan 1 000 m3 water per uur kan worden afgevoerd of 

geloosd;  

- op die wijze meer dan 20 m³ water per uur kan worden aangevoerd of 

onttrokken; of  

- door veranderingen in een eerder gemelde wijze van afvoer of lozing dan wel 

aanvoer of onttrekking tenminste 20 percent meer of minder water, met een 

minimum verschil van 1000 m³ onderscheidenlijk 20 m³ per uur, kan 

worden afgevoerd of geloosd dan wel aangevoerd of onttrokken,  

 

Een en ander tenzij slechts éénmalig ten hoogste 1.000.000 m3 water wordt 

afgevoerd of geloosd dan wel 20.000 m3 water wordt aangevoerd of onttrokken én 

daarbij per uur niet meer water wordt verplaatst dan 5.000 m3 respectievelijk 100 m3.  

Het gaat er dus niet om dát die hoeveelheden water worden afgevoerd, uitgevoerd, 

geloosd of onttrokken, maar dat dat kan. 
 
De meldplicht geldt niet voor een afvoer, aanvoer, lozing of onttrekking:  

- waarvoor ingevolge artikel 19, 20, 21 of 22 Wwh een waterakkoord of 

vergunning is vereist;  

- waarvoor vóór het van kracht worden van de meldplicht een vergunning is 

verleend die ingevolge artikel 60 derde lid van de Wwh wordt beschouwd als 

een vergunning op grond van de wet.  
 
Degene die water afvoert of aanvoert uit of naar een door de minister aangewezen 

rijkswater heeft de verplichting de hoeveelheid water te meten en de resultaten 

schriftelijk vast te leggen en opgave te doen als er meer dan 5.000m³ water per uur 

kan worden afgevoerd en meer dan 100m³ kan worden aangevoerd. 

 

De melding dient de volgende gegevens te bevatten: 
- de naam en het adres van de meldingplichtige;  

- de dagtekening;  

- de naam van de betrokken wateren;  

- een kaart met de plaats van de afvoer, aanvoer, lozing of onttrekking, met de 

ligging van de werken en, indien het gaat om afwatering van een gebied, met 

de percelen ten behoeve waarvan water wordt afgevoerd;  

- een beschrijving van de werken, waaronder een opgave van de capaciteit;  

- een aanduiding van de waterhoeveelheden in m3 die per één of meer 

tijdseenheden worden verplaatst, te onderscheiden naar perioden of 

omstandigheden;  
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- het doel, de begindatum en, indien vooraf bekend, de einddatum van de 

afvoer, lozing, aanvoer of onttrekking.  
 
Een melding moet worden gedaan tenminste 8 weken voordat een begin wordt 

gemaakt met uitvoering van de afvoer, aanvoer, lozing of onttrekking. Indien er 

sprake is van een spoedeisend geval en niet aan deze termijn kan worden voldaan, 

moet de melding zo spoedig mogelijk worden gedaan. 

De melding wordt gelijkgesteld met de indiening van een aanvraag om een Wvo-
vergunning.  
 

Voor andere wateren dan rijkswateren stelt iedere provincie regels op bij verordening 

die vergelijkbaar zij met die in de Uitvoeringsregeling. Ook daarin zijn bepalingen 

opgenomen m.b.t. registratie, melding en vergunning. 

Ook in waterschapsverordeningen, ook wel de keurverordening of de keur genoemd, 

opgesteld door het waterschapsbestuur, zie art. 56 Waterschapswet, zijn verboden en 

geboden opgenomen ter uitoefening van het kwantiteitsbeheer in een bepaald 

gebied.  

De keur bevat naast bepalingen omtrent beheer en onderhoud, veelal verboden met 

betrekking tot de uitvoering van werken. De uitvoering van een bepaald werk is dan 

alleen mogelijk als er door het waterschap ontheffing is verleend. In de Model-keur 

van de Unie van Waterschappen zijn bijvoorbeeld de volgende verboden, behoudens 

ontheffing, opgenomen: 
- Spitten, graven, of op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten binnen 

kernzones van waterkeringen 

- Boringen en (ont)gravingen te verrichten binnen beschermingszones 

- Afzanden van grond, egaliseren en afvoeren van grond binnen de 

beschermingszones. 
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8.  PROCESSTAP IV: UITVOERING / 
REALISATIEFASE 

 

 
In Tabel 4 is aan de hand van verschillende milieueffecten een overzicht 

gegeven van de milieurechtelijke wet- en regelgeving per processtap. 

Het betreffen de stappen: 
- D: Grondwateronttrekking 

- E: Tunnel boren 

- F: Grondscheiding en verwerking deelstromen 

- G: Bestortingslaag boven tunnel 
 
Onder deze tabel zijn per onderdeel / processtap waar van toepassing 

aanvullingen specifiek voor tunnelboorprojecten gegeven.  

De tabel geeft een goed handvat om de uitvoering goed vorm te geven. Op deze 

wijze kan invulling worden gegeven aan een 'good housekeeping'. Meer 

aanvullingen vanuit de praktijk zijn daarmee niet noodzakelijk. 
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Tabel 4: Milieurechtelijke wet- en regelgeving per processtap (stap D-G) (grijze vakken: nadere uitwerking niet van toepassing) 
 
Onderdeel Milieueffecten Wettelijke regeling Instrument Bevoegd gezag Termijn Verwijzing naar tekst 

kennisdocument 
* vergunning (let op: melding 
o.g.v. Uitvoeringsbesluit 
waterhuishouding wordt 
gelijkgesteld met Wvo-
vergunningaanvraag. 

Waterkwaliteitsbeheer
der (waterschap of 
hoogheemraadschap) 

Zie Wm-vergunning 
(6 mnd met mogelijkheid verlenging) 

§2.2.2.6 en §2.3.3 (voor 
coördinatie met Wm-verg. 
§2.3.4) 

1: afvoeren en lozen (vervuild) 
grondwater Wvo  

* heffing * Afhankelijk van 
beheerder 
oppervlaktewater : 
rijk, provincie of 
waterschap 

 §2.3.6 

 Lozingenbesluit ontheffing Het bevoegd gezag dat 
de Wm-vergunning 
verleent 

Aanknopen bij Wm-vergunning: 6 
mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging  

§2.4.5 

Wet op de 
waterhuishouding: 

   

* Uitvoeringsbesluit * registratie/ melding/vergunning Het Rijk * Melding: 8 weken voordat een begin 
wordt gemaakt met de lozing 
Vergunning: redelijke termijn, max. 8 
weken na aanvraag besluit 

 

* Provinciale verordening 
(PV) 

* registratie/ melding/vergunning GS/PS * Zie betreffende PV 

§2.6.3 

Grondwaterwet * Registratie/ melding 
* vergunning 

GS * Melding: geen termijn 
* Vergunning: 6 mnd, met eventueel 
mogelijkheid verlenging 

§ 2.6.2 2: verlagen grondwaterstand / 
stijghoogte in de omgeving met als 
mogelijke gevolg zetting van 
bebouwing en infrastructuur Burgerlijk Wetboek 

(aansprakelijkheid voor 
schade, geen onderdeel 
van dit onderzoek) 

    

Nbw 1967: Min. LNV Nbw 1967: 3 mnd, met mogelijkheid 
verlenging 3 mnd 

Natuurbeschermingswet 
(indien in/nabij 
natuurmonument)  
Let op directe werking 
Vogel- en Habitatrichtlijn 

Nbw-vergunning 
En mogelijk directe werking art.4 
Vogelrichtlijn/art. 6 
Habitatrichtlijn. 
Let op m.b.t. Nbw 1998. Ook Wm-
verg vereist? Dan treedt Wm-verg. 
in de plaats van Nbw-verg. 

Nbw 1998: GS Nbw 1998: 13 weken, met 
mogelijkheid verlenging 13 weken 

§2.8.8 
Directe werking: §2.8.3-
2.8.6 

3: verdroging van natuur- en 
landbouwgronden 

PMV (let op de komende 
wijzigingen in de PMV 
n.a.v. de gewijzigde Wm) 

Regels voor 
Milieubeschermingsgebieden 

   

Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 1: Wbb en 
PMV 

Zie rij B, milieueffect 
1: Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 1: Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 1: 
Wbb en PMV 

B&W 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

D: 
Grondwateront
trekking 

4: achterblijven van materiaal in de 
ondergrond (zoals geïnjecteerd 
cement of cement-bentoniet 
mengsel) 

Wm en Ivb voor 
inrichtingen 

Vergunning (met voorschriften 
m.b.t. achterblijvend materiaal in 
de ondergrond, denk aan IBC-
maatregelen) 

GS 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2  
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kennisdocument 

B&W 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 5: uitstoot van gassen door gebruik 
van brandstof 

Wm en Ivb (voor 
inrichtingen) 

Vergunning (met voorschriften 
m.b.t. uitstoot van gassen) 

GS 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2  

Wgh geluidszones voor 
geluidsgevoelige bestemmingen 

B&W n.v.t. § 2.8.3 

Circulaire Bouwlawaai en 
Circulaire geluidhinder 
veroorzaakt door het 
wegverkeer 

Regels m.b.t. bouwlawaai en 
wegverkeer 

  §2.7.3.1 

B&W 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 
2.8.3 

Wm en Ivb (voor 
inrichtingen) 

Vergunning (met daarin 
voorschriften m.b.t. 
geluid/trilling) GS 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 

verlenging 
§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

 

6: verspreiding van geluid 

Geen Wm-inrichting? 
Dan mogelijk kunnen 
regels gelden m.b.t. geluid 
in de gemeentelijke 
bouwverordening of 
geluidhinderverordening, 
of de provinciale 
verordening 

regels   §2.7.3.2. 

* Wwh en 
Uitvoeringsregeling 
waterhuishouding  

* registratie/ melding/vergunning * Het Rijk * Melding: 8 weken voordat een begin 
wordt gemaakt met de lozing 
Vergunning: redelijke termijn, max. 8 
weken na aanvraag besluit 

1: gebruik van proceswater: 
onttrokken aan oppervlaktewater 

* Wwh en provinciale 
verordening 

* registratie/ melding/vergunning GS/PS * Zie betreffende PV 

§2.6.3 

* vergunning (let op: melding 
o.g.v. Uitvoeringsbesluit 
waterhuishouding wordt 
gelijkgesteld met Wvo-
vergunningaanvraag) 

Waterkwaliteitsbeheer
der (waterschap of 
hoogheemraadschap) 

Zie Wm-vergunning 
(6 mnd met mogelijkheid verlenging) 

§2.3.3 (voor coördinatie met 
Wm-verg. §2.3.4) Wvo  

* heffing * Afhankelijk van 
beheerder 
oppervlaktewater : 
rijk, provincie of 
waterschap 

 §2.3.6 

E: Tunnel 
boren 

2: gebruik van proceswater: Wordt 
het proceswater geloosd? 

Lozingenbesluit ontheffing Dat is het bevoegd 
gezag dat de Wm-
vergunning verleent 

Aanknopen bij Wm-vergunning: 6 
mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging  

§2.4.5 
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 * Wwh; 
registratie/melding/vergun
ning 

* Registratie/ melding 
* vergunning 
* Registratie/ melding 
* vergunning 

* Min. VROM 
 
* GS 

* redelijke termijn, in ieder geval 
besluit binnen 8 weken na aanvraag 
* Idem. 

§2.6.3 

B&W 6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 3: opslag en gebruik van 
conditioneringmiddelen (schuim, 
bentoniet, polymeren). De 
conditioneringmiddelen kunnen 
toxisch zijn voor aquatische 
organismen 

Wm en Ivb voor 
inrichtingen 

Vergunning (met voorschriften 
m.b.t. opslag en gebruik van 
conditioneringmiddelen. Denk aan 
IBC-maatregelen 

GS 6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 

B&W 6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 Wm en Ivb (voor 
inrichtingen)  
Let ook op het 
Stortbesluit, zie § 2.2.2.3 

Vergunning (hierin kunnen 
voorschriften worden ter 
voorkoming van verslechtering 
van de bodem. Er kunnen IBC-
maatregelen worden geëist.)  

GS 6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 

Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 1: Wbb en 
PMV 

Zie rij B, milieueffect 
1: Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 1: Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 1: 
Wbb en PMV 

4: * gebruik en achterblijven van 
minerale oliecomponenten (zoals 
door gebruik van vet bij de boorkop) 
in de grond en in het grondwater  
* morsingen en/of lekkage van olie, 
brandstoffen en hulpstoffen 

Wet milieugevaarlijke 
stoffen en op grond 
daarvan de besluiten 

Zie de desbetreffende besluiten Zie de desbetreffende 
besluiten 

Zie de desbetreffende besluiten §2.2.6 

Wm:zie rij C milieueffect 
3 

zie rij C milieueffect 3 
 

zie rij C milieueffect 3 
 

zie rij C milieueffect 3 
 

zie rij C milieueffect 3 
 

Bouwstoffenbesluit (als 
het een bouwstof betreft) 
en Ivb cat. 28.3, onder c. 

Melding toepassing bouwstof in 
werk 

Afhankelijk van werk 
waarin bouwstof 
wordt gebruikt: B&W, 
GS, minister of 
waterkwaliteitsbeheer
der: zie § 2.5.3. 

Zie schema § 2.5.8. § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 2.5.9, 
2.5.10, 2.5.11 

PMV (let op de komende 
wijzigingen in de PMV 
n.a.v. de gewijzigde Wm) 

* Melding voor transport. 
Beschikken over begeleidingsbrief 
en omschrijving materiaal 

GS Afd. 3.5 Awb: 6 mnd met mogelijkheid 
verlenging termijn 

§2.2.5.en 2.5.2.1 
 

5: * vrijkomen van verontreinigde 
grond waardoor verwerking 
noodzakelijk is  
* eventueel vrijkomen van grond 
vermengd met kalkcement (zoals 
toegepast bij botlekspoortunnel om 
slappe ondergrond waardoor heen 
geboord werd te verstevigen) 

Mogelijke toepassing 
Vrijstellingsbesluiten 

 B&W en mogelijk GS  §2.5.6 

 Wbm (hoofdstuk III) heffing belasting op reinigbare 
verontreinigde baggerspecie en 
grond 

 Jaarlijkse aangifte §1.2.10 

6: vrijkomen van grote hoeveelheden 
grond waarvoor afzetmogelijkheden 
dienen te worden gezocht (logistiek) 

n.v.t. 
Let op de uitzondering in 
art. 4 Besluit stortplaatsen 
en stortverboden 
afvalstoffen! 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
§2.2.2.3 

7: transport van grote hoeveelheden 
vrijkomende grond 

PMV (let op de komende 
wijzigingen in de PMV 
n.a.v. de gewijzigde Wm) 

* Melding voor transport. 
Beschikken over begeleidingsbrief 
en omschrijving materiaal 

GS Afd. 3.5 Awb: 6 mnd met mogelijkheid 
verlenging termijn 

§2.2.5 en 2.5.2 

 

8: transport van grote hoeveelheden 
vrijkomende grond: 
verkeersbewegingen 

Circulaire inzake 
geluidhinder veroorzaakt 
door wegverkeer van en 
naar inrichting (indirecte 
geluidhinder) 
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B&W 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2  Wm en Ivb, indien 
bouwterreinen ook als 
inrichtingen worden 
aangemerkt of mogelijk in 
de integrale Wm-verg. 
zijn opgenomen 

Vergunning (met daarin vereisten 
met betrekking tot de 
verkeersbewegingen binnen de 
inrichting) 

GS 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

Wbb Zie rij B, milieueffect 1: Wbb en 
PMV 

Zie rij B, milieueffect 
1: Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 1: Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 1: 
Wbb en PMV 

Wm-vergunning: het is 
mogelijk indien er ook 
een Wm-vergunning is 
verleend voor de 
inrichting dat daarin 
hiervoor specifieke 
voorschriften/beperkingen 
zijn gesteld. 

    

PMV Regels m.b.t. 
milieubeschermingsgebieden en 
bodembescherming 

GS  §2.6.3 

9: eventueel aanbrengen van grote 
hoeveelheden vrijkomende grond 
(met eventueel additieven) in 
watergangen met mogelijk effect op 
het aquatisch milieu 

Keurverordening Verbods- en gebodsbepalingen 
met mogelijkheid ontheffing 

Bestuur waterschap  §2.6.3 

Wm:Zie rij C, 
milieueffect 3 

Zie rij C, milieueffect 3 Zie rij C, milieueffect 
3 

Zie rij C, milieueffect 3 Zie rij C, milieueffect 3 

Bouwstoffenbesluit (als 
het een bouwstof betreft) 
en Ivb cat. 28.3, onder c. 

Melding toepassing bouwstof in 
werk 

Afhankelijk van werk 
waarin bouwstof 
wordt gebruikt: B&W, 
GS, minister of 
waterkwaliteitsbeheer
der: zie § 2.5.3. 

Zie schema § 2.5.8. § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 2.5.9, 
2.5.10, 2.5.11 

PMV (let op de komende 
wijzigingen in de PMV 
n.a.v. de gewijzigde Wm) 

* Melding voor transport. 
Beschikken over begeleidingsbrief 
en omschrijving materiaal 

G Afd. 3.5 Awb: 6 mnd met mogelijkheid 
verlenging termijn 

§2.2.5.en 2.5.2.1 

10: Beperkte 
hergebruikmogelijkheden van 
slibkoek 

Mogelijke toepassing 
Vrijstellingsbesluiten 

 B&W en mogelijk GS  §2.5.6 

 Wbm (hoofdstuk III) heffing belasting op reinigbare 
verontreinigde baggerspecie en 
grond 

 Jaarlijkse aangifte §1.2.10 

B&W 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 11: ruimtegebruik en energiegebruik 
van grondscheidingsinstallaties 

Wm en Ivb voor 
inrichtingen 

Vergunning (in de voorschriften 
kunnen vereisten worden gegeven 
voor de scheidingsinstallatie en 
regels m.b.t. de max. 
geluidshinder) 

GS 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

B&W 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 12: ruimtegebruik van 
toevoerwegen, installaties en 
opslagplaatsen 

Wm en Ivb voor 
inrichtingen 

Vergunning (met voorschriften 
m.b.t. geluid, te nemen IBC-
maatregelen, energiegebruik etc.) GS 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 

verlenging 
§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

 

13: doorboren en/of verstoren van 
waterafsluitende lagen (verstoren 
geohydrologie) Zie rij C milieueffect 1 

Zie rij C milieueffect 1 Zie rij C milieueffect 
1 

Zie rij C milieueffect 1 Zie rij C milieueffect 1 
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Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 1: Wbb en 
PMV 

Zie rij B, milieueffect 
1: Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 1: Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 1: 
Wbb en PMV 

B&W 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

14: achterblijven van materiaal 
(grout, tunnellining) en materieel 
(verloren TBM of onderdelen 
daarvan) in de ondergrond 

Wm en Ivb voor 
inrichtingen 

Vergunning (met voorschriften 
m.b.t. achterblijvend materiaal in 
de ondergrond, denk aan IBC-
maatregelen) 

GS 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2  

15: inkalven ondergrond/instortingen 
(calamiteit) 

Wbb bij geval van 
ernstige verontreiniging 
bij ongewoon voorval 

Stakingsbevel/onderzoek en 
mogelijk nemen van maatregelen 

GS onverwijld §2.4.7.4. 

16: uitstoot van gassen door gebruik 
van brandstof 

Wm en Ivb (voor 
inrichtingen) 

Vergunning (met voorschriften 
m.b.t. uitstoot van gassen) 

B&W 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 
3 

Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3 

B&W 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 
2.8.3 

Wm en Ivb (voor 
inrichtingen) 

Vergunning (met daarin 
voorschriften m.b.t. 
geluid/trilling) GS 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 

verlenging 
§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

 

17: verspreiding van geluid  
(hinder door trillingen) 

Geen Wm-inrichting? 
Dan mogelijk kunnen 
regels gelden m.b.t. geluid 
in de gemeentelijke 
bouwverordening of 
geluidhinderverordening, 
of de provinciale 
verordening 

regels   §2.7.3.2 

Wvo  
Zie rij E, milieueffect 2 Zie rij E, milieueffect 

2 
Zie rij E, milieueffect 2 Zie rij E, milieueffect 2 

Lozingenbesluit ontheffing Het bevoegd gezag dat 
de Wm-vergunning 
verleent 

Aanknopen bij Wm-vergunning: 6 
mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging  

§2.4.5 

1: Lozing van verontreinigt water 
(eventueel met 
conditioneringmiddelen)  

* Wwh; 
registratie/melding/vergun
ning 

* Registratie/ melding 
* vergunning 
 
* Registratie/ melding 
* vergunning 

* Min. VROM 
 
 
* GS 

* redelijke termijn, in ieder geval 
besluit binnen 8 weken na aanvraag 
* Idem. 

§2.6.3 

B&W  6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 
 

Wm en Ivb (voor 
inrichtingen)  
Let ook op het 
Stortbesluit, zie § 2.2.2.3 

Vergunning (hierin kunnen 
voorschriften worden ter 
voorkoming van verslechtering 
van de bodem. Er kunnen IBC-
maatregelen worden geëist.)  

GS 6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 

Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 1: Wbb en 
PMV 

Zie rij B, milieueffect 
1: Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 1: Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 1: 
Wbb en PMV 

2: Verontreiniging van de omgeving 
door gebruik van de installaties 
(zoals lekkage hydraulische 
systemen) 

Wet milieugevaarlijke 
stoffen en op grond 
daarvan de besluiten 

Zie de desbetreffende besluiten Zie de desbetreffende 
besluiten 

Zie de desbetreffende besluiten §2.2.6 

F: 
Grondscheidin
g en 
verwerking 
deelstromen 

3: vrijkomen van grond, gescheiden 
naar korrelgrootte, vermengd met 
resten bentoniet en/of andere 

Afvalstof? Wm van 
toepassing: Zie rij C, 
milieueffect 3 

Zie rij C, milieueffect 3 Zie rij C, milieueffect 
3 

Zie rij C, milieueffect 3 Zie rij C, milieueffect 3 
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Bouwstoffenbesluit (als 
het een bouwstof betreft) 
en Ivb cat. 28.3, onder c. 

Melding toepassing bouwstof in 
werk 

Afhankelijk van werk 
waarin bouwstof 
wordt gebruikt: B&W, 
GS, minister of 
waterkwaliteitsbeheer
der: zie § 2.5.3. 

Zie schema § 2.5.8. § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 2.5.9, 
2.5.10, 2.5.11 

PMV (let op de komende 
wijzigingen in de PMV 
n.a.v. de gewijzigde Wm) 

* Melding voor transport. 
Beschikken over begeleidingsbrief 
en omschrijving materiaal 

GS Afd. 3.5 Awb: 6 mnd met mogelijkheid 
verlenging termijn 

§2.2.5.en 2.5.2.1 

Mogelijke toepassing:  
* Vrijstellingsregeling 
samenstellings- en 
immissiewaarden  

regeling: vrijstelling van Bsb. 
Bodemkwaliteitskaart verplicht 

Bodemkwaliteitskaart 
moet worden 
opgesteld door B&W 
of GS (indien in beleid 
GS daartoe wordt 
aangewezen) 

 

hulpstoffen  
4: Vrijkomend slibkoek 

* Vrijstellingsregeling 
grondverzet 

melding door eigenaar of 
erfpachter van de bodem waarop 
de grond wordt gebruikt 

Bodemkwaliteitskaart: 
idem 
Melding: aan B&W 
van gemeente waar 
bodem wordt gebruikt 

tenminste 5 dagen voor de grond wordt 
gebruikt 

§2.5.6 

 Wbm (hoofdstuk III) heffing belasting op reinigbare 
verontreinigde baggerspecie en 
grond 

 Jaarlijkse aangifte §1.2.10 

B&W 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 4: ruimte- en energiegebruik Wm en Ivb voor 
inrichtingen 

Vergunning (in de voorschriften 
kunnen vereisten worden gegeven 
voor de scheidingsinstallatie en 
regels m.b.t. de max. 
geluidshinder) 

GS 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2  

B&W 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 5: uitstoot van gassen door gebruik 
van brandstof 

Wm en Ivb (voor 
inrichtingen) 

Vergunning (voorschriften met 
betrekking tot de uitstoot van 
gassen) GS 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 

verlenging 
§ 2.2.1 en 2.2.2 

Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 
3 

Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3 

B&W 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 
2.7.3 

Wm en Ivb (voor 
inrichtingen) 

Vergunning (met daarin 
voorschriften m.b.t. 
geluid/trilling) GS 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 

verlenging 
§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

 

6: verspreiding van geluid en 
trillingen 

Geen Wm-inrichting? 
Dan mogelijk kunnen 
regels gelden m.b.t. geluid 
in de gemeentelijke 
bouwverordening of 
geluidhinderverordening, 
of de provinciale 
verordening 

regels   §2.7.3.1 

G: 
Bestortingslaag 
boven tunnel 

1: ongewenste verspreiding van 
baggerspecie en daardoor 
beïnvloeding van de kwaliteit van 

Afvalstof? Dan Wm van 
toepassing: Zie rij C, 
milieueffect 3. 

Zie rij C, milieueffect 3 Zie rij C, milieueffect 
3 

Zie rij C, milieueffect 3 Zie rij C, milieueffect 3 
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Wbb: zorgplicht art. 13 Algemene plicht om 
verontreiniging te voorkomen. 

n.v.t. n.v.t. §2.4.2 

Bouwstoffenbesluit (als 
het een bouwstof betreft) 
en Ivb cat. 28.3, onder c. 
 

Melding toepassing bouwstof in 
werk 

Afhankelijk van werk 
waarin bouwstof 
wordt gebruikt: B&W, 
GS, minister of 
waterkwaliteitsbeheer
der: zie § 2.5.3. 

Melden 1 jaar of 5 of 2 dagen voor 
gebruik. Zie schema § 2.5.8. 

§ 2.5.2.1, §2.5.3, §2.5.5, 
§2.5.9, §2.5.10, §2.5.11 

PMV * Melding voor transport. 
Beschikken over begeleidingsbrief 
en omschrijving materiaal 
 

GS Afd. 3.5 Awb: 6 mnd met mogelijkheid 
verlenging termijn 

§2.2.5 en 2.5.2.1 

Mogelijke toepassing:  
* Vrijstellingsregeling 
samenstellings- en 
immissiewaarden  

regeling: vrijstelling van Bsb. 
Bodemkwaliteitskaart verplicht 

Bodemkwaliteitskaart 
moet worden 
opgesteld door B&W 
of GS (indien in beleid 
GS daartoe wordt 
aangewezen) 

 

het oppervlaktewater 

* Vrijstellingsregeling 
grondverzet 

melding door eigenaar of 
erfpachter van de bodem waarop 
de grond wordt gebruikt 

Bodemkwaliteitskaart: 
idem 
Melding: aan B&W 
van gemeente waar 
bodem wordt gebruikt 

tenminste 5 dagen voor de grond wordt 
gebruikt 

§2.5.6 

2: aanvoer van bestortingsmateriaal 
met een hoge dichtheid 

Slechts aanvoer als 
milieueffect? Dan 
wetgeving m.b.t. vervoer 
van toepassing: vervoer 
nat materieel de 
Scheepvaartverkeerswet 
en droog materieel de 
Wegenverkeerswet. 

geen onderdeel van dit onderzoek geen onderdeel van dit 
onderzoek 

geen onderdeel van dit onderzoek geen onderdeel van dit 
onderzoek 

Wbb en PMV (indien er 
bij ontgraven sprake is 
van verontreinigde 
grond): Zie rij B, 
milieueffect 1 

Zie rij B, milieueffect 1 Zie rij B, milieueffect 
1 

Zie rij B, milieueffect 1 Zie rij B, milieueffect 1 3: beïnvloeding omgeving wegens 
het ontgraven van grond ten behoeve 
van het aanbrengen van 
bestortingsmaterialen 

Ontgrondingenwet     Zie de uitgave van het 
Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, ‘Infrastructuur. 
Praktische handleiding 
bestuurlijke en juridische 
procedures bij aanleg en 
reconstructie’, p. 170-176. 

 
(Indien 
toegepast vindt 
dit vóór het 
feitelijke 
tunnelboren 
plaats, 
onderdeel E) 

4: aanvoeren en verwerken van 
aanvulgrond bijvoorbeeld ter plaatse 
van watergangen 

Zie rij E milieueffect 9 Zie rij E milieueffect 9 Zie rij E milieueffect 9 Zie rij E milieueffect 9 Zie rij E milieueffect 9 
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Is er sprake van een 
inrichting overeenkomstig 
de Wm en Ivb? Dan Wm-
vergunning waarin 
mogelijk voorschriften 
m.b.t. afvoer 

Voorschriften Bevoegde gezag van 
Wm-vergunning 
(B7W of GS ) 

Zie vergunningverlening Wm: 6 mnd 
met mogelijke verlenging 

§2.2.2.5 en §2.2.2.6 5: afvoer van baggerspecie (veelal 
verontreinigd) 

Afvalstof? Dan Wm van 
toepassing: zie rij C 
milieueffect 3 

zie rij C milieueffect 3 zie rij C milieueffect 3 zie rij C milieueffect 3 zie rij C milieueffect 3 

 Wbm (hoofdstuk III) heffing belasting op reinigbare 
verontreinigde baggerspecie  

 Jaarlijkse aangifte §1.2.10 

B&W 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 6: uitstoot van gassen door gebruik 
van brandstof 

Wm en Ivb (voor 
inrichtingen) 

Vergunning (voorschriften met 
betrekking tot de uitstoot van 
gassen) GS 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 

verlenging 
§ 2.2.1 en 2.2.2 

Wgh geluidszones voor 
geluidsgevoelige bestemmingen 

B&W n.v.t. § 2.7.2 

Circulaire Bouwlawaai en 
Circulaire geluidhinder 
veroorzaakt door het 
wegverkeer 

Beleidsregels   §2.7.3 

B&W 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 
verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 
2.7.3 

Wm en Ivb (voor 
inrichtingen) 

Vergunning (met daarin 
voorschriften m.b.t. 
geluid/trilling) GS 6 mnd, met eventueel mogelijkheid 

verlenging 
§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

 

7: verspreiding van geluid 

Geen Wm-inrichting? 
Dan mogelijk kunnen 
regels gelden m.b.t. geluid 
in de gemeentelijke 
bouwverordening of 
geluidhinderverordening, 
of de provinciale 
verordening 

regels   §2.7.3.1 
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Toelichting 26: Aanvullingen specifiek voor tunnelboorprojecten 

Bij een tunnelboorproject komt er doorgaans proceswater vrij. Dit water is mogelijk 

verontreinigd met conditioneringmiddelen. In beginsel is het lozen van het 

proceswater dus verboden. 

Zie paragraaf 4.4.2. 
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9.  PROCESSTAP V: OPLEVERING  

 
 
In het kader van dit handboek is geen informatie beschikbaar over deze 

processtap.
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10.  PROCESSTAP VI: NAZORG 

 
Het hergebruik van grond dient plaats te vinden conform de regelingen uit het 

bouwstoffenbesluit. In dit besluit is aangegeven op welke wijze grond en 

bouwstoffen op of in de bodem kunnen worden toegepast.  

Voor schone grond zijn geen specifieke maatregelen opgenomen in het Bsb: 

deze grond kan zonder nadere voorwaarden of beschermende maatregelen 

worden toegepast in een werk. Procedureel gelden echter gewoon de eisen van 

het Bsb: het plan om schone grond te verwerken moet worden gemeld bij het 

bevoegd gezag en desgevraagd moeten tot 1 jaar na verwerking gegevens 

worden verstrekt over de samenstelling. 
 
In het Bsb is voorgeschreven (Toelichting 27) dat de toegepaste grond wordt 

teruggenomen indien het werk waarin de grond is verwerkt zijn functie 

verliest of niet meer wordt onderhouden.  

Ook dienen bij bepaalde kwaliteitstypen toegepaste grond beheers-, controle 

en onderhoudswerkzaamheden te worden toegepast. 
 

Toelichting 27: Artikelen uit het Bsb van belang voor de processtap nazorg 

Artikel 10  

1. Degene die een bouwstof gebruikt op of in de bodem, draagt er zorg voor dat die 

bouwstof:  

  c. wordt verwijderd in geval het deel van het werk waarvan de bouwstof deel 

uitmaakt, wordt verwijderd.  
 

Artikel 14  

1. Degene die een bouwstof, niet zijnde een categorie 1-bouwstof, op of in de bodem 

gebruikt, treft de volgende isolatiemaatregelen en daarbij behorende beheers- en 

controlemaatregelen:  

3. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het 

aanbrengen, het onderhoud en de controle van de isolerende bovenafdichting. 
 
Deze eisen uit het Bsb zijn van toepassing voor de eigenaar van het werk 

waarin de grond is toegepast. Het verdient aanbeveling om bij de aanbesteding 

van het tunnelboorproject met dit aspect rekening te houden. 



 

 

1 1 0  

BIJLAGEN 

O N D E R D E L E N  T U N N E L B O O R P R O J E C T  ( P R O C E S S T A P P E N )  
E N  M I L I E U - E F F E C T E N  

M A T R I X  M I L I E U R E C H T E L I J K E  W E T  E N  R E G E L G E V I N G  I N  
H E T  T U N N E L B O O R P R O C E S  P E R  W E T T E L I J K E  R E G E L I N G  

M A T R I X  M I L I E U R E C H T E L I J K E  W E T  E N  R E G E L G E V I N G  I N  
H E T  T U N N E L B O O R P R O C E S  P E R  B E V O E G D  G E Z A G  

M A T R I X  M I L I E U R E C H T E L I J K E  W E T  E N  R E G E L G E V I N G  I N  
H E T  T U N N E L B O O R P R O C E S  P E R  M I L I E U E F F E C T  

M A T R I X  M I L I E U R E C H T E L I J K E  W E T  E N  R E G E L G E V I N G  I N  
H E T  T U N N E L B O O R P R O C E S  G E S O R T E E R D  P E R  T E R M I J N  

T I J D S B A L K  M E T  T E R M I J N E N  P E R  W E T T E L I J K E  R E G E L I N G  

C O N T R A C T V O R M E N  

C O Ö R D I N A T I E  E N  R E L A T I E  T U S S E N  V E R G U N N I N G E N  

I N T E R V I E W S  ( V R A G E N  E N  G E I N T E R V I E W D E  P A R T I J E N )   

L E D E N  U I T V O E R I N G S C O M M I S S I E  

L I T E R A T U U R L I J S T  

I N D E X  

 

 



 

 

1 1 1  

BIJLAGE 1  

O N D E R D E L E N  T U N N E L B O O R P R O J E C T  ( P R O C E S S T A P P E N )  
E N  M I L I E U - E F F E C T E N  

 
 
 
 
 
 
Legenda bij bijlage 2, 3, 4 en 5. 
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Onderdelen tunnelboorproject 

(processtappen) 

Milieueffecten 

  

A: Aanleg toe- en afritten Dit is een ‘gewoon’ bouwproject. Zie hiervoor de reeds bestaande literatuur. 

  

B: Aanvoer, gebruik en afvoer van 

materieel 

1: verslechtering bodem- en waterkwaliteit door morsingen en/of lekkage van brand- en vloeistoffen 

 2: uitstoot van gassen door gebruik van brandstof 

 3: verspreiding van geluid en trillingen 

 4: energiegebruik 

 5: Verkeersbewegingen 

  

C: Voorbereiding tunnel boren 1: horizontale en verticale gronddeformaties en 

 2: Voor milieueffecten op oppervlaktewater/grondwater/water/waterhuishouding: zie Grondwateronttrekking 

 3: afvoer en verwerken van (verontreinigde) grond; 

 4: achterblijven van materiaal in de ondergrond (zoals damwanden, grondankers, geïnjecteerde grond, cement en bentoniet)  

 5: lozing van vervuild grondwater. 

 6: emissie van gassen door gebruik van brandstof 

 7: verspreiding van geluid/ trillingen 

 8: energiegebruik 

 9: gebruik van ruimte 

  

D: Grondwateronttrekking 1: afvoeren en lozen (vervuild) grondwater 

 2: verlagen grondwaterstand / stijghoogte in de omgeving met als mogelijke gevolg zetting van bebouwing en infrastructuur 

 3: verdroging van natuur- en landbouwgronden 

 4: achterblijven van materiaal in de ondergrond (zoals geïnjecteerde cement of cement-bentoniet mengsel) 

 5: uitstoot van gassen door gebruik van brandstof 

 6: verspreiding van geluid 

  

E: Tunnel boren 1: gebruik van proceswater: onttrokken aan oppervlaktewater 

 2: gebruik van proceswater: Wordt het proceswater geloosd? 

 3: opslag en gebruik van conditioneringmiddelen. De conditioneringmiddelen kunnen toxisch zijn voor aquatische organismen 

 4: gebruik en achterblijven van minerale oliecomponenten (zoals door gebruik van vet bij de boorkop) in de grond en in het 

grondwater  
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Onderdelen tunnelboorproject 

(processtappen) 

Milieueffecten 

  

 5: vrijkomen van verontreinigde grond waardoor verwerking noodzakelijk is  

 6: vrijkomen van grote hoeveelheden grond waarvoor afzetmogelijkheden dienen te worden gezocht (logistiek) 

 7: transport van grote hoeveelheden vrijkomende grond 

 8: transport van grote hoeveelheden vrijkomende grond: verkeersbewegingen 

 9: eventueel aanbrengen van grote hoeveelheden vrijkomende grond (met eventueel additieven) in watergangen met mogelijk 

effect op het aquatisch milieu 

 10: Beperkte hergebruikmogelijkheden van slibkoek 

 11: ruimtegebruik en energiegebruik van grondscheidingsinstallaties 

 12: ruimtegebruik van toevoerwegen, installaties en opslagplaatsen 

 13: doorboren en/of verstoren van waterafsluitende lagen (verstoren geohydrologie) 

 14: achterblijven van materiaal (grout, tunnellining) en materieel (verloren TBM of onderdelen daarvan) in de ondergrond 

 15: inkalven ondergrond/instortingen (calamiteit) 

 16: uitstoot van gassen door gebruik van brandstof 

 17: verspreiding van geluid  

  

F: Grondscheiding/verwerking 

deelstromen 

1: Lozing van verontreinigd water (eventueel met conditioneringmiddelen)  

 2: Verontreiniging van de omgeving door gebruik van de installaties (zoals lekkage hydraulische systemen) 

 3: vrijkomen van grond, gescheiden naar korrelgrootte, vermengd met resten bentoniet en/of andere hulpstoffen  

 4: ruimte- en energiegebruik 

 5: uitstoot van gassen door gebruik van brandstof 

 6: verspreiding van geluid en trillingen 

  

G: Bestortingslaag boven tunnel 1: ongewenste verspreiding van baggerspecie en daardoor beïnvloeding van de kwaliteit van het oppervlaktewater 

NB Indien toegepast vindt dit 

vóór het feitelijke  

2: aanvoer van bestortingsmateriaal met een hoge dichtheid 

tunnelboren plaats, onderdeel E 3: beïnvloeding omgeving wegens het ontgraven van grond ten behoeve van het aanbrengen van bestortingsmaterialen 

 4: aanvoeren en verwerken van aanvulgrond bijvoorbeeld ter plaatse van watergangen 

 5: afvoer van baggerspecie (veelal verontreinigd) 

 6: uitstoot van gassen door gebruik van brandstof 

 7: verspreiding van geluid 
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BIJLAGE 2 

M A T R I X  M I L I E U R E C H T E L I J K E  W E T  E N  R E G E L G E V I N G  I N  
H E T  T U N N E L B O O R P R O C E S  P E R  W E T T E L I J K E  R E G E L I N G  
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Kennisdocument 

Afvalstof toegepast 

in de inrichting? 

Wm-verg. vereist. 

Minder dan 50m³ 

of toepassing buiten 

inrichting? (voor 

inrichtingen, als het 

gaat om een 

afvalstof niet zijnde 

een bouwstof) 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

 -Verbod o.g.v. art. 

10.2 Wm, mits:  

  §2.2.5, § 2.4.7.2 en 

§2.5.2.4. 

Afvalstof toegepast 

in de inrichting? 

Wm-verg. vereist. 

Minder dan 50m³ 

of toepassing buiten 

inrichting? (voor 

inrichtingen, als het 

gaat om een 

afvalstof niet zijnde 

een bouwstof) 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

 vrijstelling o.g.v. 

Besluit vrijstelling 

stortverbod buiten 

inrichtingen  

  §2.2.5, § 2.4.7.2 en 

§2.5.2.4. 

-Afvalstof toegepast 

in de inrichting? 

Wm-verg. vereist. 

Minder dan 50m³ 

of toepassing buiten 

inrichting? (voor 

inrichtingen, als het 

gaat om een 

afvalstof niet zijnde 

een bouwstof) 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

 ontheffing o.g.v. art. 

10.47 lid 2 Wm 

GS Dezelfde termijnen 

gelden als bij de 

aanvraag van een 

Wm-vergunning: 6 

mnd. (mits 

verlenging termijn 

o.g.v. 3:29 Awb) 

§2.2.2.6. 

Afvalstof? Dan Wm 

van toepassing: zie 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

afvoer van 

baggerspecie (veelal 

 zie rij C milieueffect 

3 

zie rij C milieueffect 

3 

zie rij C milieueffect 

3 

zie rij C milieueffect 

3 
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rij C milieueffect 3 verontreinigd) 

Afvalstof? Dan Wm 

van toepassing: Zie 

rij C, milieueffect 3. 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste verspreiding van 

baggerspecie en daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het oppervlaktewater 

Zie rij C, 

milieueffect 3 

Zie rij C, 

milieueffect 3 

Zie rij C, 

milieueffect 3 

Zie rij C, 

milieueffect 3 

Afvalstof? Wm van 

toepassing: Zie rij C, 

milieueffect 3  

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van grond, gescheiden naar 

korrelgrootte, vermengd met resten 

bentoniet en/of andere hulpstoffen  

Vrijkomend slibkoek 

Zie rij C, 

milieueffect 3 

Zie rij C, 

milieueffect 3 

Zie rij C, 

milieueffect 3 

Zie rij C, 

milieueffect 3 

Afvalstof? Zo ja dan 

Wm van toepassing: 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

     

Bouwstoffenbesluit 

(als het een 

bouwstof betreft) en 

Ivb cat. 28.3, onder c. 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

 Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van 

werk waarin 

bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbehe

erder: zie § 2.5.3. 

Melden 1 jaar of 5 of 

2 dagen voor 

gebruik. Zie schema 

§ 2.5.8. 

§ 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  

Bouwstoffenbesluit 

(als het een 

bouwstof betreft) en 

Ivb cat. 28.3, onder c. 

E: Tunnel boren Beperkte 

hergebruikmogelijk

heden van slibkoek 

 Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van 

werk waarin 

bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbehe

erder: zie § 2.5.3.  

Zie schema § 2.5.8. § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  

Bouwstoffenbesluit 

(als het een 

bouwstof betreft) en 

Ivb cat. 28.3, onder c. 

E: Tunnel boren vrijkomen van verontreinigde grond 

waardoor verwerking noodzakelijk is  

eventueel vrijkomen van grond 

vermengd met kalkcement (zoals 

toegepast bij botlekspoortunnel om 

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van 

werk waarin 

bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

Zie schema § 2.5.8. § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  
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slappe ondergrond waardoor heen 

geboord werd te verstevigen) 

waterkwaliteitsbehe

erder: zie § 2.5.3.  

Bouwstoffenbesluit 

(als het een 

bouwstof betreft) en 

Ivb cat. 28.3, onder c. 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van grond, gescheiden naar 

korrelgrootte, vermengd met resten 

bentoniet en/of andere hulpstoffen  

Vrijkomend slibkoek 

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van 

werk waarin 

bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbehe

erder: zie § 2.5.3.  

Zie schema § 2.5.8. § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  

Bouwstoffenbesluit 

(als het een 

bouwstof betreft) en 

Ivb cat. 28.3, onder c. 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste verspreiding van 

baggerspecie en daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het oppervlaktewater 

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van 

werk waarin 

bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbehe

erder: zie § 2.5.3.  

Melden 1 jaar of 5 of 

2 dagen voor 

gebruik. Zie schema 

§ 2.5.8. 

§ 2.5.2.1, §2.5.3, 

§2.5.5, §2.5.9, §2.5.10, 

§2.5.11  

Burgerlijk Wetboek 

(aansprakelijkheid 

voor schade, geen 

onderdeel van dit 

onderzoek) 

D: 

Grondwateronttrek

king 

verlagen grondwaterstand / stijghoogte 

in de omgeving met als mogelijke gevolg 

zetting van bebouwing en infrastructuur 

    

Circulaire 

Bouwlawaai en 

Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

het wegverkeer 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

 Beleid    § 2.7.3 
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Circulaire 

Bouwlawaai en 

Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

het wegverkeer 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

 Beleidsregels   §2.7.3 

Circulaire 

Bouwlawaai en 

Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

het wegverkeer 

D: 

Grondwateronttrek

king 

verspreiding van 

geluid 

 Regels m.b.t. 

bouwlawaai en 

wegverkeer 

  §2.7.3.1 

Circulaire 

Bouwlawaai en 

Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

het wegverkeer 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van 

geluid 

 Beleidsregels   §2.7.3 

Circulaire inzake 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

wegverkeer van en 

naar inrichting 

(indirecte 

geluidhinder) 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

Verkeersbeweginge

n 

 Beleid   §2.7.3. 

Circulaire inzake 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

wegverkeer van en 

naar inrichting 

(indirecte 

geluidhinder) 

E: Tunnel boren transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond: 

verkeersbewegingen 
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Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur 

A: Aanleg toe- en 

afritten 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur. 

 Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur 

Zie ‘Infrastructuur. 

Praktische 

handleiding 

bestuurlijke en 

juridische 

procedures bij 

aanleg en 

reconstructie’.  

Geen Wm-

inrichting? Dan 

mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverord

ening, of de 

provinciale 

verordening 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

 regels GS en PS n.v.t. §2.7.3.1 

Geen Wm-

inrichting? Dan 

mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverord

ening, of de 

provinciale 

verordening 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

 regels   §2.7.3.1 
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Geen Wm-

inrichting? Dan 

mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverord

ening, of de 

provinciale 

verordening 

D: 

Grondwateronttrek

king 

verspreiding van 

geluid 

 regels   §2.7.3.2. 

Geen Wm-

inrichting? Dan 

mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverord

ening, of de 

provinciale 

verordening 

E: Tunnel boren verspreiding van 

geluid  (hinder door 

trillingen) 

 regels   §2.7.3.2 

Geen Wm-

inrichting? Dan 

mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverord

ening, of de 

provinciale 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

 regels   §2.7.3.1 
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verordening 

Geen Wm-

inrichting? Dan 

mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverord

ening, of de 

provinciale 

verordening 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van 

geluid 

 regels   §2.7.3.1 

Grondwaterwet C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

 Registratie/ 

melding 

GS  6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.6.2 

Grondwaterwet C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

 vergunning GS  6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.6.2 

Grondwaterwet  D: 

Grondwateronttrek

king 

verlagen grondwaterstand / stijghoogte 

in de omgeving met als mogelijke gevolg 

zetting van bebouwing en infrastructuur 

Registratie/ 

melding vergunning 

GS  Melding: geen 

termijn 

Vergunning: 6 mnd, 

met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.6.2 
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Is er sprake van een 

inrichting 

overeenkomstig de 

Wm en Ivb? Dan 

Wm-vergunning 

waarin mogelijk 

voorschriften m.b.t. 

afvoer  

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

afvoer van 

baggerspecie (veelal 

verontreinigd) 

 Voorschriften Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

Zie 

vergunningverlenin

g Wm: 6 mnd met 

mogelijke 

verlenging 

§2.2.2.5 en §2.2.2.6 

Keurverordening C: Voorbereiding 

tunnel boren 

horizontale en 

verticale 

gronddeformaties 

en verstoren 

geohydrologie en 

geologische opbouw 

 ontheffing Bestuur waterschap zie desbetreffende 

keurverordening. 

geen termijn? dan 

afd. 4.1.1 Awb v.t.: 

max. 8 weken 

§2.6.3 

Keurverordening E: Tunnel boren eventueel aanbrengen van grote 

hoeveelheden vrijkomende grond (met 

eventueel additieven) in watergangen 

met mogelijk effect op het aquatisch 

milieu 

Verbods- en 

gebodsbepalingen 

met mogelijkheid 

ontheffing 

Bestuur waterschap  §2.6.3 

Lozingenbesluit C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

 ontheffing Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

Aanknopen bij 

Wm-vergunning: 6 

mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

§2.4.5 

Lozingenbesluit D: 

Grondwateronttrek

king 

afvoeren en lozen 

(vervuild) 

grondwater 

 ontheffing Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

Aanknopen bij 

Wm-vergunning: 6 

mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

§2.4.5 

Lozingenbesluit E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: Wordt 

het proceswater 

 ontheffing Dat is het bevoegd 

gezag dat de Wm-

vergunning verleent 

Aanknopen bij 

Wm-vergunning: 6 

mnd, met eventueel 

§2.4.5 
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geloosd? mogelijkheid 

verlenging  

Lozingenbesluit F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

Lozing van 

verontreinigt water 

(eventueel met 

conditioneringmidd

elen) 

 ontheffing Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

Aanknopen bij 

Wm-vergunning: 6 

mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

§2.4.5 

Mogelijke 

toepassing 

Vrijstellingsbesluite

n 

E: Tunnel boren Beperkte 

hergebruikmogelijk

heden van slibkoek 

  B&W en mogelijk 

GS 

 §2.5.6 

Mogelijke 

toepassing 

Vrijstellingsbesluite

n 

E: Tunnel boren vrijkomen van verontreinigde grond waardoor verwerking 

noodzakelijk is  eventueel vrijkomen van grond vermengd met 

kalkcement (zoals toegepast bij botlekspoortunnel om slappe 

ondergrond waardoor heen geboord werd te verstevigen) 

B&W en mogelijk 

GS 

 §2.5.6 

Mogelijke 

toepassing 

Vrijstellingsregeling

en samenstellings- 

en 

immissiewaarden 

en grondverzet 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

  B&W en mogelijk 

GS 

 §2.5.6 

Mogelijke 

toepassing:  

Vrijstellingsregeling 

samenstellings- en 

immissiewaarden  

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van grond, gescheiden naar 

korrelgrootte, vermengd met resten 

bentoniet en/of andere hulpstoffen  

Vrijkomend slibkoek 

regeling: vrijstelling 

van Bsb. 

Bodemkwaliteitskaa

rt verplicht 

Bodemkwaliteitskaart moet worden 

opgesteld door B&W of GS (indien in 

beleid GS daartoe wordt aangewezen) 

§2.5.6 

Mogelijke 

toepassing:  

Vrijstellingsregeling 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste verspreiding van 

baggerspecie en daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het oppervlaktewater 

regeling: vrijstelling 

van Bsb. 

Bodemkwaliteitskaa

Bodemkwaliteitskaart moet worden 

opgesteld door B&W of GS (indien in 

beleid GS daartoe wordt aangewezen) 

§2.5.6 
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samenstellings- en 

immissiewaarden  

rt verplicht 

n.v.t. Let op de 

uitzondering in art. 

4 Besluit 

stortplaatsen en 

stortverboden 

afvalstoffen! 

E: Tunnel boren vrijkomen van grote hoeveelheden grond 

waarvoor afzetmogelijkheden dienen te 

worden gezocht (logistiek) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. §2.2.2.3 

Natuurbescherming

swet (indien 

in/nabij 

natuurmonument)  

Let op directe 

werking Vogel- en 

Habitatrichtlijn 

D: 

Grondwateronttrek

king 

verdroging van 

natuur- en 

landbouwgronden 

 Nbw-vergunning 

En mogelijk directe 

werking art.4 

Vogelrichtlijn/art. 6 

Habitatrichtlijn. Let 

op m.b.t. Nbw 1998. 

Ook Wm-verg 

vereist? Dan treedt 

Wm-verg. in de 

plaats van Nbw-

verg. 

Nbw 196Min. LNV  Nbw 1963 mnd, met 

mogelijkheid 

verlenging 3 mnd  

§2.8.8 Directe 

werking: §2.8.3-2.8.6 

Natuurbescherming

swet (indien 

in/nabij 

natuurmonument)  

Let op directe 

werking Vogel- en 

Habitatrichtlijn 

D: 

Grondwateronttrek

king 

verdroging van 

natuur- en 

landbouwgronden 

 Nbw-vergunning 

En mogelijk directe 

werking art.4 

Vogelrichtlijn/art. 6 

Habitatrichtlijn. Let 

op m.b.t. Nbw 1998. 

Ook Wm-verg 

vereist? Dan treedt 

Wm-verg. in de 

plaats van Nbw-

verg. 

Nbw 199GS Nbw 1993 weken, 

met mogelijkheid 

verlenging 13 weken 

§2.8.8 Directe 

werking: §2.8.3-2.8.6 
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Natuurbescherming

swet indien de 

tunnel in of nabij 

een 

natuurmonument 

of een speciaal 

beschermingsgebied 

wordt gebouwd. 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

horizontale en 

verticale 

gronddeformaties 

en verstoren 

geohydrologie en 

geologische opbouw 

 vergunning Nbw 199GS of 

Minister van LNV 

13 weken met de 

mogelijkheid de 

vergunning eenmaal 

met 13 weken te 

verlengen (totaal 

max. 26 weken) 

§2.8.2. en §2.8.8. Let 

ook op Europese 

wetgeving: §2.8.3-

§2.8.6. 

Natuurbescherming

swet indien de 

tunnel in of nabij 

een 

natuurmonument 

of een speciaal 

beschermingsgebied 

wordt gebouwd. 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

horizontale en 

verticale 

gronddeformaties 

en verstoren 

geohydrologie en 

geologische opbouw 

 vergunning Nbw 196Minister 

van LNV  

3 mnd met de 

mogelijkheid de 

termijn te verlengen 

met 3 mnd (totaal 

max. 6 mnd) 

§2.8.2. en §2.8.8. Let 

ook op Europese 

wetgeving: §2.8.3-

§2.8.6. 

Ontgrondingenwet  G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

beïnvloeding omgeving wegens het 

ontgraven van grond ten behoeve van het 

aanbrengen van bestortingsmaterialen 

   Zie de uitgave van 

het Ministerie van 

Verkeer en 

Waterstaat, 

‘Infrastructuur. 

Praktische 

handleiding 

bestuurlijke en 

juridische 

procedures bij 

aanleg en 

reconstructie’, p. 

170-176. 

PMV C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

 Melding voor 

transport. 

Beschikken over 

GS  Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5 en 2.5.2.1  
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grond; begeleidingsbrief en 

omschrijving 

materiaal  

PMV D: 

Grondwateronttrek

king 

verdroging van 

natuur- en 

landbouwgronden 

 Regels voor 

Milieubeschermings

gebieden 

   

PMV E: Tunnel boren transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond 

 Melding voor 

transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving 

materiaal 

GS  Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5 en 2.5.2  

PMV E: Tunnel boren Beperkte 

hergebruikmogelijk

heden van slibkoek 

 Melding voor 

transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving 

materiaal  

GS  Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5.en 2.5.2.1  

PMV E: Tunnel boren vrijkomen van verontreinigde grond 

waardoor verwerking noodzakelijk is  

eventueel vrijkomen van grond 

vermengd met kalkcement (zoals 

toegepast bij botlekspoortunnel om 

slappe ondergrond waardoor heen 

geboord werd te verstevigen) 

Melding voor 

transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving 

materiaal  

GS  Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5.en 2.5.2.1  

PMV E: Tunnel boren eventueel aanbrengen van grote 

hoeveelheden vrijkomende grond (met 

eventueel additieven) in watergangen 

met mogelijk effect op het aquatisch 

milieu 

Regels m.b.t. 

milieubeschermings

gebieden en 

bodembescherming 

GS  §2.6.3 
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PMV F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van grond, gescheiden naar 

korrelgrootte, vermengd met resten 

bentoniet en/of andere hulpstoffen  

Vrijkomend slibkoek 

Melding voor 

transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving 

materiaal  

GS  Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5.en 2.5.2.1  

PMV G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste verspreiding van 

baggerspecie en daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het oppervlaktewater 

Melding voor 

transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving 

materiaal  

GS  Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5 en 2.5.2.1  

Slechts aanvoer als 

milieueffect? Dan 

wetgeving m.b.t. 

vervoer van 

toepassing: vervoer 

nat materieel de 

Scheepvaartverkeers

wet en droog 

materieel de 

Wegenverkeerswet. 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

aanvoer van 

bestortingsmateriaal 

met een hoge 

dichtheid 

 geen onderdeel van 

dit onderzoek 

geen onderdeel van 

dit onderzoek 

geen onderdeel van 

dit onderzoek 

geen onderdeel van 

dit onderzoek 

Stortverbod (Besluit 

Stortverbod 

afvalstoffen)? 

Afvoer afvalstof aan 

bedrijf dat beschikt 

over Wm-verg.  

voor bewerken, 

verwerken of 

verbranden van 

deze afvalstof.  

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

 Algeheel verbod   §2.2.5, § 2.4.7.2 en 

§2.5.2.4. 
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Vrijstellingsregeling 

grondverzet 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van grond, gescheiden naar 

korrelgrootte, vermengd met resten 

bentoniet en/of andere hulpstoffen  

Vrijkomend slibkoek 

melding door 

eigenaar of 

erfpachter van de 

bodem waarop de 

grond wordt 

gebruikt 

Bodemkwaliteitskaa

rt: idem Melding: 

aan B&W van 

gemeente waar 

bodem wordt 

gebruikt 

tenminste 5 dagen 

voor de grond 

wordt gebruikt 

§2.5.6 

Vrijstellingsregeling 

grondverzet 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste verspreiding van 

baggerspecie en daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het oppervlaktewater 

melding door 

eigenaar of 

erfpachter van de 

bodem waarop de 

grond wordt 

gebruikt 

Bodemkwaliteitskaa

rt: idem Melding: 

aan B&W van 

gemeente waar 

bodem wordt 

gebruikt 

tenminste 5 dagen 

voor de grond 

wordt gebruikt 

§2.5.6 

Wbb E: Tunnel boren eventueel aanbrengen van grote 

hoeveelheden vrijkomende grond (met 

eventueel additieven) in watergangen 

met mogelijk effect op het aquatisch 

milieu 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Wbb bij geval van 

ernstige 

verontreiniging bij 

ongewoon voorval 

E: Tunnel boren inkalven 

ondergrond/instort

ingen (calamiteit) 

 Stakingsbevel/onde

rzoek en mogelijk 

nemen van 

maatregelen 

GS onverwijld §2.4.7.4. 

Wbb en PMV B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

 Beschikking 

ernstige 

verontreiniging en 

saneringsnoodzaak 

GS en PS uiterlijk 13 weken na 

nader onderzoek of 

melding 

§ 2.4.7 

Wbb en PMV B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

 Bevel tot staken van 

handelingen bij 

ongewoon voorval   

GS en PS onverwijld § 2.4.7 
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en vloeistoffen 

Wbb en PMV B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

 Dezelfde 

instrumenten die 

gelden voor GS en 

PS 

M.b.t. waterbodems 

van regionale 

wateren: Regionale 

waterkwaliteitsbehe

erder (dat zijn 

voornamelijk water- 

en 

zuiveringsschappen

) 

onverwijld § 2.4.6 

Wbb en PMV B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

 Dezelfde 

instrumenten die 

gelden voor GS en 

PS  

Minister van V&W 

(bij Rijkswateren) 

onverwijld § 2.4.6 

Wbb en PMV B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

 Gedoogbevel GS en PS onverwijld § 2.4.7 

Wbb en PMV B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

 Idem, behalve 

bevoegdheden in 

het kader van 

ongewone 

voorvallen 

M.b.t. waterbodems 

van rijkswateren: 

Minister van V&W 

onverwijld § 2.4.6 
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Wbb en PMV B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

 Melding 

verontreiniging of 

aantasting  

GS en PS Zo spoedig mogelijk § 2.4.7 

Wbb en PMV B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

 Sanerings-

onderzoekbevel en 

saneringsbevel  

GS en PS n.v.t. § 2.4.7 

Wbb en PMV B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

 Stakingsbevel GS en PS onverwijld § 2.4.7 

Wbb en PMV C: Voorbereiding 

tunnel boren 

achterblijven van materiaal in de 

ondergrond (zoals damwanden, 

grondankers, geïnjecteerde grond, 

cement en bentoniet)  achterblijven van 

puingranulaat  morsingen/lekkage van 

olie en brandstoffen 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Wbb en PMV D: 

Grondwateronttrek

king 

achterblijven van 

materiaal in de 

ondergrond (zoals 

geïnjecteerde 

cement of cement-

bentoniet mengsel) 

 Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 
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Wbb en PMV E: Tunnel boren achterblijven van materiaal (grout, 

tunnellining) en materieel (verloren TBM 

of onderdelen daarvan) in de ondergrond 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Wbb en PMV E: Tunnel boren gebruik en achterblijven van minerale 

oliecomponenten (zoals door gebruik van 

vet bij de boorkop) in de grond en in het 

grondwater  morsingen en/of lekkage van 

olie, brandstoffen en hulpstoffen 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Wbb en PMV F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

Verontreiniging van 

de omgeving door 

gebruik van de 

installaties (zoals 

lekkage 

hydraulische 

systemen) 

 Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Wbb en PMV 

(indien er bij 

ontgraven sprake is 

van verontreinigde 

grond): Zie rij B, 

milieueffect 1 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

beïnvloeding omgeving wegens het 

ontgraven van grond ten behoeve van het 

aanbrengen van bestortingsmaterialen 

Zie rij B, 

milieueffect 1 

Zie rij B, 

milieueffect 1 

Zie rij B, 

milieueffect 1 

Zie rij B, 

milieueffect 1 

Wbb: zorgplicht art. 

13 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste verspreiding van 

baggerspecie en daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het oppervlaktewater 

Algemene plicht om 

verontreiniging te 

voorkomen. 

n.v.t. n.v.t. §2.4.2 

Wet 

milieugevaarlijke 

stoffen en op grond 

daarvan de besluiten 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

 Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

§2.2.6 
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Wet 

milieugevaarlijke 

stoffen en op grond 

daarvan de besluiten 

E: Tunnel boren gebruik en achterblijven van minerale 

oliecomponenten (zoals door gebruik van 

vet bij de boorkop) in de grond en in het 

grondwater  morsingen en/of lekkage van 

olie, brandstoffen en hulpstoffen 

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

§2.2.6 

Wet 

milieugevaarlijke 

stoffen en op grond 

daarvan de besluiten 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

Verontreiniging van 

de omgeving door 

gebruik van de 

installaties (zoals 

lekkage 

hydraulische 

systemen) 

 Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

§2.2.6 

Wet op de 

waterhuishouding: 

Provinciale 

verordening (PV) 

D: 

Grondwateronttrek

king 

afvoeren en lozen 

(vervuild) 

grondwater 

 registratie/ 

melding/vergunnin

g 

GS en PS Zie betreffende PV §2.6.3 

Wet op de 

waterhuishouding: 

Uitvoeringsbesluit 

D: 

Grondwateronttrek

king 

afvoeren en lozen 

(vervuild) 

grondwater 

 registratie/ 

melding/vergunnin

g 

Het Rijk Melding: 8 weken 

voordat een begin 

wordt gemaakt met 

de lozing 

Vergunning: 

redelijke termijn, 

max. 8 weken na 

aanvraag besluit 

§2.6.3 

Wgh  B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

 geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen  

B&W n.v.t. § 2.7.2 

Wgh  D: 

Grondwateronttrek

king 

verspreiding van 

geluid 

 geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen  

B&W n.v.t. § 2.8.3 

Wgh  G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van 

geluid 

 geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

B&W n.v.t. § 2.7.2 
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bestemmingen 

Wgh   C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

 geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen  

B&W n.v.t. § 2.7.2 

Wm  en Ivb (voor 

inrichtingen) 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

energiegebruik  Vergunning (daarin 

vereisten m.b.t. 

verbruik energie, 

opstellen 

energieplan e.d.) 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Wm  en Ivb (voor 

inrichtingen) 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

energiegebruik  Vergunning (daarin 

vereisten m.b.t. 

verbruik energie, 

opstellen 

energieplan e.d.) 

GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

Wm en Ivb (indien 

werkterrein 

aangemerkt wordt 

als inrichting) 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

gebruik van ruimte  Vergunning B&W of  GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

 Vergunning 

(voorschriften met 

betrekking tot de 

uitstoot van gassen) 

B&W of GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

energiegebruik  Vergunning (daarin 

vereisten m.b.t. 

verbruik energie, 

opstellen 

energieplan e.d.) 

B&W of  GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§2.2.1, 2.2.2 
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Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

achterblijven van materiaal in de 

ondergrond (zoals damwanden, 

grondankers, geïnjecteerde grond, 

cement en bentoniet)  achterblijven van 

puingranulaat  morsingen/lekkage van 

olie en brandstoffen 

Vergunning 

(voorschriften 

m.b.t. 

achterblijvend 

materiaal in de 

bodem) 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en §2.2.2 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

D: 

Grondwateronttrek

king 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

 Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

uitstoot van gassen) 

B&W of  GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

E: Tunnel boren 1uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

 Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

uitstoot van gassen) 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

 Vergunning 

(voorschriften met 

betrekking tot de 

uitstoot van gassen) 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

 Vergunning 

(voorschriften met 

betrekking tot de 

uitstoot van gassen) 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

 Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 

en 2.8.3 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

 Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

 Vergunning (met 

daarin voorschriften 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 

en 2.7.3 
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m.b.t. 

geluid/trilling) 

mogelijkheid 

verlenging 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

 Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

D: 

Grondwateronttrek

king 

verspreiding van 

geluid 

 Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 

en 2.8.3 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

D: 

Grondwateronttrek

king 

verspreiding van 

geluid 

 Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

E: Tunnel boren verspreiding van 

geluid  (hinder door 

trillingen) 

 Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 

en 2.8.3 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

E: Tunnel boren verspreiding van 

geluid  (hinder door 

trillingen) 

 Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

 Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 

en 2.7.3 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

 Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van 

geluid 

 Vergunning (met 

daarin voorschriften 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 

en 2.7.3 
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m.b.t. 

geluid/trilling) 

mogelijkheid 

verlenging 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van 

geluid 

 Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let 

ook op het 

Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

 Vergunning (hierin 

kunnen 

voorschriften 

worden ter 

voorkoming van 

verslechtering van 

de bodem. Er 

kunnen IBC-

maatregelen worden 

geëist.)  

B&W 6 mnd § 2.2.1, §2.2.2 en 

§2.2.2.3. 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let 

ook op het 

Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

 Vergunning (hierin 

kunnen 

voorschriften 

worden ter 

voorkoming van 

verslechtering van 

de bodem. Er 

kunnen IBC-

maatregelen worden 

geëist.)  

GS 6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let 

ook op het 

Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

E: Tunnel boren gebruik en achterblijven van minerale 

oliecomponenten (zoals door gebruik van 

vet bij de boorkop) in de grond en in het 

grondwater  morsingen en/of lekkage van 

olie, brandstoffen en hulpstoffen 

Vergunning (hierin 

kunnen 

voorschriften 

worden ter 

voorkoming van 

verslechtering van 

B&W of  GS 6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 
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de bodem. Er 

kunnen IBC-

maatregelen worden 

geëist.)  

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let 

ook op het 

Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

Verontreiniging van 

de omgeving door 

gebruik van de 

installaties (zoals 

lekkage 

hydraulische 

systemen) 

 Vergunning (hierin 

kunnen 

voorschriften 

worden ter 

voorkoming van 

verslechtering van 

de bodem. Er 

kunnen IBC-

maatregelen worden 

geëist.)  

GS 6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let 

ook op het 

Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

Verontreiniging van 

de omgeving door 

gebruik van de 

installaties (zoals 

lekkage 

hydraulische 

systemen) 

 Vergunning (hierin 

kunnen 

voorschriften 

worden ter 

voorkoming van 

verslechtering van 

de bodem. Er 

kunnen IBC-

maatregelen worden 

geëist.)  

B&W   6 mnd  § 2.2.1 en 2.2.2  

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

emissie van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

 Vergunning 

(voorschriften 

m.b.t. emissie van 

gassen) 

B&W of GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§2.2.1, 2.2.2 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

D: 

Grondwateronttrek

king 

  Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

achterblijvend 

B&W of  GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

§ 2.2.1 en 2.2.2 
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materiaal in de 

ondergrond, denk 

aan IBC-

maatregelen) 

verlenging 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

E: Tunnel boren ruimtegebruik en 

energiegebruik van 

grondscheidingsinst

allaties 

 Vergunning (in de 

voorschriften 

kunnen vereisten 

worden gegeven 

voor de 

scheidingsinstallatie 

en regels m.b.t. de 

max. geluidshinder) 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

E: Tunnel boren ruimtegebruik en 

energiegebruik van 

grondscheidingsinst

allaties 

 Vergunning (in de 

voorschriften 

kunnen vereisten 

worden gegeven 

voor de 

scheidingsinstallatie 

en regels m.b.t. de 

max. geluidshinder) 

GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

E: Tunnel boren achterblijven van materiaal (grout, 

tunnellining) en materieel (verloren TBM 

of onderdelen daarvan) in de ondergrond 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

achterblijvend 

materiaal in de 

ondergrond, denk 

aan IBC-

maatregelen) 

B&W en GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

E: Tunnel boren 1ruimtegebruik van 

toevoerwegen, 

installaties en 

opslagplaatsen 

 Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

geluid, te nemen 

IBC-maatregelen, 

energiegebruik etc.) 

GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 
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Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

E: Tunnel boren ruimtegebruik van 

toevoerwegen, 

installaties en 

opslagplaatsen 

 Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

geluid, te nemen 

IBC-maatregelen, 

energiegebruik etc.) 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

E: Tunnel boren opslag en gebruik van 

conditioneringmiddelen (schuim, 

bentoniet, polymeren). De 

conditioneringmiddelen kunnen toxisch 

zijn voor aquatische organismen 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

opslag en gebruik 

van 

conditioneringmidd

elen. Denk aan IBC-

maatregelen 

B&W of  GS 6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

ruimte- en 

energiegebruik 

 Vergunning (in de 

voorschriften 

kunnen vereisten 

worden gegeven 

voor de 

scheidingsinstallatie 

en regels m.b.t. de 

max. geluidshinder) 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook 

als inrichtingen 

worden aangemerkt 

of mogelijk in de 

integrale Wm-verg. 

zijn opgenomen 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

Verkeersbeweginge

n 

 Vergunning (met 

daarin vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de 

inrichting) 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook 

als inrichtingen 

worden aangemerkt 

of mogelijk in de 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

Verkeersbeweginge

n 

 Vergunning (met 

daarin vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de 

GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 
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integrale Wm-verg. 

zijn opgenomen 

inrichting) 

Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook 

als inrichtingen 

worden aangemerkt 

of mogelijk in de 

integrale Wm-verg. 

zijn opgenomen 

E: Tunnel boren transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond: 

verkeersbewegingen 

 Vergunning (met 

daarin vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de 

inrichting) 

B&W 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook 

als inrichtingen 

worden aangemerkt 

of mogelijk in de 

integrale Wm-verg. 

zijn opgenomen 

E: Tunnel boren transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond: 

verkeersbewegingen 

 Vergunning (met 

daarin vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de 

inrichting) 

GS 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

Wm:zie rij C 

milieueffect 3  

E: Tunnel boren vrijkomen van verontreinigde grond 

waardoor verwerking noodzakelijk is  

eventueel vrijkomen van grond 

vermengd met kalkcement (zoals 

toegepast bij botlekspoortunnel om 

slappe ondergrond waardoor heen 

geboord werd te verstevigen) 

zie rij C milieueffect 

3  

zie rij C milieueffect 

3  

zie rij C milieueffect 

3  

zie rij C milieueffect 

3  

Wm:Zie rij C, 

milieueffect 3  

E: Tunnel boren Beperkte 

hergebruikmogelijk

heden van slibkoek 

 Zie rij C, 

milieueffect 3  

Zie rij C, 

milieueffect 3  

Zie rij C, 

milieueffect 3  

Zie rij C, 

milieueffect 3  

Wm-vergunning: 

het is mogelijk 

indien er ook een 

Wm-vergunning is 

verleend voor de 

E: Tunnel boren eventueel aanbrengen van grote 

hoeveelheden vrijkomende grond (met 

eventueel additieven) in watergangen 

met mogelijk effect op het aquatisch 

milieu 
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inrichting dat daarin 

hiervoor specifieke 

voorschriften/beper

kingen zijn gesteld. 

Wvo C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

 Heffing Afhankelijk van 

beheerder 

oppervlaktewater : 

rijk, provincie of 

waterschap 

 §2.3.6 

Wvo D: 

Grondwateronttrek

king 

afvoeren en lozen 

(vervuild) 

grondwater 

 heffing Afhankelijk van 

beheerder 

oppervlaktewater : 

rijk, provincie of 

waterschap 

 §2.3.6 

Wvo D: 

Grondwateronttrek

king 

afvoeren en lozen 

(vervuild) 

grondwater 

 vergunning (let op: 

melding o.g.v. 

Uitvoeringsbesluit 

waterhuishouding 

wordt gelijkgesteld 

met Wvo-

vergunningaanvraag

. 

Waterkwaliteitsbeh

eerder (waterschap 

of 

hoogheemraadschap

) 

Zie Wm-

vergunning (6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging) 

§2.2.2.6 en §2.3.3 

(voor coördinatie 

met Wm-verg. 

§2.3.4) 

Wvo  C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

 Vergunning  Waterkwaliteitsbeh

eerder (waterschap 

of 

hoogheemraadschap

) 

Zie Wm-

vergunning (6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging) 

§2.2.2.6 en §2.3.3 

(voor coördinatie 

met Wm-verg. 

§2.3.4) 

Wvo  E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: Wordt 

het proceswater 

geloosd? 

 heffing Afhankelijk van 

beheerder 

oppervlaktewater : 

rijk, provincie of 

 §2.3.6 
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waterschap 

Wvo  E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: Wordt 

het proceswater 

geloosd? 

 vergunning (let op: 

melding o.g.v. 

Uitvoeringsbesluit 

waterhuishouding 

wordt gelijkgesteld 

met Wvo-

vergunningaanvraag

) 

Waterkwaliteitsbeh

eerder (waterschap 

of 

hoogheemraadschap

) 

Zie Wm-

vergunning (6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging) 

§2.3.3 (voor 

coördinatie met 

Wm-verg. §2.3.4)  

Wvo  F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

Lozing van 

verontreinigt water 

(eventueel met 

conditioneringmidd

elen)  

 Zie rij E, 

milieueffect 2 

Zie rij E, 

milieueffect 2 

Zie rij E, 

milieueffect 2 

Zie rij E, 

milieueffect 2 

Wwh en provinciale 

verordening 

E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: 

onttrokken aan 

oppervlaktewater 

 registratie/ 

melding/vergunnin

g 

GS en PS Zie betreffende PV §2.6.3 

Wwh en 

Uitvoeringsregeling 

waterhuishouding   

E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: 

onttrokken aan 

oppervlaktewater 

 registratie/ 

melding/vergunnin

g  

Het Rijk  Melding: 8 weken 

voordat een begin 

wordt gemaakt met 

de lozing 

Vergunning: 

redelijke termijn, 

max. 8 weken na 

aanvraag besluit 

§2.6.3 

Wwh; 

registratie/melding

/vergunning 

E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: Wordt 

het proceswater 

geloosd? 

 Registratie/ 

melding vergunning 

Registratie/ 

melding vergunning 

Min. VROM GS redelijke termijn, in 

ieder geval besluit 

binnen 8 weken na 

aanvraag Idem. 

§2.6.3 
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Wwh; 

registratie/melding

/vergunning 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

Lozing van 

verontreinigt water 

(eventueel met 

conditioneringmidd

elen) 

 Registratie/ 

melding vergunning 

Registratie/ 

melding vergunning 

Min. VROM GS redelijke termijn, in 

ieder geval besluit 

binnen 8 weken na 

aanvraag Idem. 

§2.6.3 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

E: Tunnel boren verspreiding van 

geluid  (hinder door 

trillingen) 

 Zie rij B, 

milieueffect 3 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

 Zie rij B, 

milieueffect 3 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

Zie rij C 

milieueffect 1 

E: Tunnel boren doorboren en/of 

verstoren van 

waterafsluitende 

lagen (verstoren 

geohydrologie) 

 Zie rij C 

milieueffect 1 

Zie rij C 

milieueffect 1 

Zie rij C 

milieueffect 1 

Zie rij C 

milieueffect 1 

Zie rij E milieueffect 

9 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

aanvoeren en 

verwerken van 

aanvulgrond 

bijvoorbeeld ter 

plaatse van 

watergangen 

 Zie rij E milieueffect 

9 

Zie rij E milieueffect 

9 

Zie rij E milieueffect 

9 

Zie rij E milieueffect 

9 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

Voor milieueffecten op 

oppervlaktewater/grondwater/water/wa

terhuishouding: zie 

Grondwateronttrekking 

    

 D: 

Grondwateronttrek

king 

afvoeren en lozen 

(vervuild) 

grondwater 
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Afhankelijk van 

beheerder 

oppervlaktewater : 

rijk, provincie of 

waterschap 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

Wvo Heffing   §2.3.6 

Afhankelijk van 

beheerder 

oppervlaktewater : 

rijk, provincie of 

waterschap 

D: 

Grondwateronttrek

king 

afvoeren en lozen 

(vervuild) 

grondwater 

Wvo heffing   §2.3.6 

Afhankelijk van 

beheerder 

oppervlaktewater : 

rijk, provincie of 

waterschap 

E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: Wordt 

het proceswater 

geloosd? 

Wvo  heffing   §2.3.6 

Afhankelijk van 

werk waarin 

bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbehe

erder: zie § 2.5.3. 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

Bouwstoffenbesluit 

(als het een 

bouwstof betreft) en 

Ivb cat. 28.3, onder c. 

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

 Melden 1 jaar of 5 of 

2 dagen voor 

gebruik. Zie schema 

§ 2.5.8. 

§ 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  

Afhankelijk van 

werk waarin 

bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbehe

erder: zie § 2.5.3.  

E: Tunnel boren Beperkte 

hergebruikmogelijk

heden van slibkoek 

Bouwstoffenbesluit 

(als het een 

bouwstof betreft) en 

Ivb cat. 28.3, onder c. 

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

 Zie schema § 2.5.8. § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  
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Afhankelijk van 

werk waarin 

bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbehe

erder: zie § 2.5.3.  

E: Tunnel boren vrijkomen van 

verontreinigde 

grond waardoor 

verwerking 

noodzakelijk is  

eventueel 

vrijkomen van 

grond vermengd 

met kalkcement 

(zoals toegepast bij 

botlekspoortunnel 

om slappe 

ondergrond 

waardoor heen 

geboord werd te 

verstevigen) 

Bouwstoffenbesluit 

(als het een 

bouwstof betreft) en 

Ivb cat. 28.3, onder c. 

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

 Zie schema § 2.5.8. § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  

Afhankelijk van 

werk waarin 

bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbehe

erder: zie § 2.5.3.  

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van 

grond, gescheiden 

naar korrelgrootte, 

vermengd met 

resten bentoniet 

en/of andere 

hulpstoffen  

Vrijkomend 

slibkoek 

Bouwstoffenbesluit 

(als het een 

bouwstof betreft) en 

Ivb cat. 28.3, onder c. 

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

 Zie schema § 2.5.8. § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  

Afhankelijk van 

werk waarin 

bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbehe

erder: zie § 2.5.3.  

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor 

beïnvloeding van de 

kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

Bouwstoffenbesluit 

(als het een 

bouwstof betreft) en 

Ivb cat. 28.3, onder c. 

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

 Melden 1 jaar of 5 of 

2 dagen voor 

gebruik. Zie schema 

§ 2.5.8. 

§ 2.5.2.1, §2.5.3, 

§2.5.5, §2.5.9, §2.5.10, 

§2.5.11  
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B&W B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

Wgh  geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen  

 n.v.t. § 2.7.2 

B&W B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

energiegebruik Wm  en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (daarin 

vereisten m.b.t. 

verbruik energie, 

opstellen 

energieplan e.d.) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

B&W B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let 

ook op het 

Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming van 

verslechtering van de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen worden geëist.)  

6 mnd § 2.2.1, §2.2.2 en 

§2.2.2.3. 

B&W B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

Verkeersbeweginge

n 

Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook 

als inrichtingen 

worden aangemerkt 

of mogelijk in de 

integrale Wm-verg. 

zijn opgenomen 

Vergunning (met 

daarin vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de 

inrichting) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

B&W B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 

en 2.8.3 

B&W C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

Wgh   geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen  

 n.v.t. § 2.7.2 

B&W C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 

en 2.7.3 
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B&W C: Voorbereiding 

tunnel boren 

achterblijven van 

materiaal in de 

ondergrond (zoals 

damwanden, 

grondankers, 

geïnjecteerde grond, 

cement en 

bentoniet)  

achterblijven van 

puingranulaat  

morsingen/lekkage 

van olie en 

brandstoffen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(voorschriften 

m.b.t. 

achterblijvend 

materiaal in de 

bodem) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en §2.2.2 

B&W D: 

Grondwateronttrek

king 

verspreiding van 

geluid 

Wgh  geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen  

 n.v.t. § 2.8.3 

B&W D: 

Grondwateronttrek

king 

verspreiding van 

geluid 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 

en 2.8.3 

B&W E: Tunnel boren ruimtegebruik en 

energiegebruik van 

grondscheidingsinst

allaties 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (in de voorschriften kunnen 

vereisten worden gegeven voor de 

scheidingsinstallatie en regels m.b.t. de 

max. geluidshinder) 

6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

B&W E: Tunnel boren transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond: 

verkeersbewegingen 

Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook 

als inrichtingen 

worden aangemerkt 

of mogelijk in de 

integrale Wm-verg. 

zijn opgenomen 

Vergunning (met 

daarin vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de 

inrichting) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 
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B&W E: Tunnel boren verspreiding van 

geluid  (hinder door 

trillingen) 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 

en 2.8.3 

B&W E: Tunnel boren ruimtegebruik van 

toevoerwegen, 

installaties en 

opslagplaatsen 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

geluid, te nemen 

IBC-maatregelen, 

energiegebruik etc.) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

B&W E: Tunnel boren 1uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

uitstoot van gassen) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

B&W F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

ruimte- en 

energiegebruik 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (in de voorschriften kunnen 

vereisten worden gegeven voor de 

scheidingsinstallatie en regels m.b.t. de 

max. geluidshinder) 

6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

B&W F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 

en 2.7.3 

B&W F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(voorschriften met 

betrekking tot de 

uitstoot van gassen) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

B&W G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van 

geluid 

Wgh  geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen 

 n.v.t. § 2.7.2 

B&W G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van 

geluid 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 

en 2.7.3 
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B&W G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(voorschriften met 

betrekking tot de 

uitstoot van gassen) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

B&W   F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

Verontreiniging van 

de omgeving door 

gebruik van de 

installaties (zoals 

lekkage 

hydraulische 

systemen) 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let 

ook op het 

Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming van 

verslechtering van de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen worden geëist.)  

6 mnd  § 2.2.1 en 2.2.2  

B&W en GS E: Tunnel boren achterblijven van 

materiaal (grout, 

tunnellining) en 

materieel (verloren 

TBM of onderdelen 

daarvan) in de 

ondergrond 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met voorschriften m.b.t. 

achterblijvend materiaal in de 

ondergrond, denk aan IBC-maatregelen) 

6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

B&W en mogelijk 

GS 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

Mogelijke 

toepassing 

Vrijstellingsregeling

en samenstellings- 

en 

immissiewaarden 

en grondverzet 

   §2.5.6 

B&W en mogelijk 

GS 

E: Tunnel boren Beperkte 

hergebruikmogelijk

heden van slibkoek 

Mogelijke 

toepassing 

Vrijstellingsbesluite

n 

   §2.5.6 
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B&W en mogelijk 

GS 

E: Tunnel boren vrijkomen van 

verontreinigde 

grond waardoor 

verwerking 

noodzakelijk is  

eventueel 

vrijkomen van 

grond vermengd 

met kalkcement 

(zoals toegepast bij 

botlekspoortunnel 

om slappe 

ondergrond 

waardoor heen 

geboord werd te 

verstevigen) 

Mogelijke 

toepassing 

Vrijstellingsbesluite

n 

   §2.5.6 

B&W of  GS C: Voorbereiding 

tunnel boren 

gebruik van ruimte Wm en Ivb (indien 

werkterrein 

aangemerkt wordt 

als inrichting) 

Vergunning  6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

B&W of  GS C: Voorbereiding 

tunnel boren 

energiegebruik Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (daarin 

vereisten m.b.t. 

verbruik energie, 

opstellen 

energieplan e.d.) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§2.2.1, 2.2.2 

B&W of  GS D: 

Grondwateronttrek

king 

 Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met voorschriften m.b.t. 

achterblijvend materiaal in de 

ondergrond, denk aan IBC-maatregelen) 

6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

B&W of  GS D: 

Grondwateronttrek

king 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

uitstoot van gassen) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

§ 2.2.1 en 2.2.2 
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verlenging 

B&W of  GS E: Tunnel boren gebruik en 

achterblijven van 

minerale 

oliecomponenten 

(zoals door gebruik 

van vet bij de 

boorkop) in de 

grond en in het 

grondwater  

morsingen en/of 

lekkage van olie, 

brandstoffen en 

hulpstoffen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let 

ook op het 

Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming van 

verslechtering van de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen worden geëist.)  

6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 

B&W of  GS E: Tunnel boren opslag en gebruik 

van 

conditioneringmidd

elen (schuim, 

bentoniet, 

polymeren). De 

conditioneringmidd

elen kunnen toxisch 

zijn voor aquatische 

organismen 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met voorschriften m.b.t. 

opslag en gebruik van 

conditioneringmiddelen. Denk aan IBC-

maatregelen 

6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 

B&W of GS B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(voorschriften met 

betrekking tot de 

uitstoot van gassen) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

B&W of GS C: Voorbereiding 

tunnel boren 

emissie van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning 

(voorschriften 

m.b.t. emissie van 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

§2.2.1, 2.2.2 
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gassen) verlenging 

Bestuur waterschap C: Voorbereiding 

tunnel boren 

horizontale en 

verticale 

gronddeformaties 

en verstoren 

geohydrologie en 

geologische opbouw 

Keurverordening ontheffing  zie desbetreffende 

keurverordening. 

geen termijn? dan 

afd. 4.1.1 Awb v.t.: 

max. 8 weken 

§2.6.3 

Bestuur waterschap E: Tunnel boren eventueel 

aanbrengen van 

grote hoeveelheden 

vrijkomende grond 

(met eventueel 

additieven) in 

watergangen met 

mogelijk effect op 

het aquatisch milieu 

Keurverordening Verbods- en 

gebodsbepalingen 

met mogelijkheid 

ontheffing 

  §2.6.3 

Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

Lozingenbesluit ontheffing  Aanknopen bij 

Wm-vergunning: 6 

mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

§2.4.5 

Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

D: 

Grondwateronttrek

king 

afvoeren en lozen 

(vervuild) 

grondwater 

Lozingenbesluit ontheffing  Aanknopen bij 

Wm-vergunning: 6 

mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

§2.4.5 

Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

Lozing van 

verontreinigt water 

(eventueel met 

conditioneringmidd

elen) 

Lozingenbesluit ontheffing  Aanknopen bij 

Wm-vergunning: 6 

mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

§2.4.5 
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Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

afvoer van 

baggerspecie (veelal 

verontreinigd) 

Is er sprake van een 

inrichting 

overeenkomstig de 

Wm en Ivb? Dan 

Wm-vergunning 

waarin mogelijk 

voorschriften m.b.t. 

afvoer  

Voorschriften  Zie 

vergunningverlenin

g Wm: 6 mnd met 

mogelijke 

verlenging 

§2.2.2.5 en §2.2.2.6 

Bodemkwaliteitskaa

rt moet worden 

opgesteld door 

B&W of GS (indien 

in beleid GS daartoe 

wordt aangewezen) 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van 

grond, gescheiden 

naar korrelgrootte, 

vermengd met 

resten bentoniet 

en/of andere 

hulpstoffen  

Vrijkomend 

slibkoek 

Mogelijke 

toepassing:  

Vrijstellingsregeling 

samenstellings- en 

immissiewaarden  

regeling: vrijstelling 

van Bsb. 

Bodemkwaliteitskaa

rt verplicht 

  §2.5.6 

Bodemkwaliteitskaa

rt moet worden 

opgesteld door 

B&W of GS (indien 

in beleid GS daartoe 

wordt aangewezen) 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor 

beïnvloeding van de 

kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

Mogelijke 

toepassing:  

Vrijstellingsregeling 

samenstellings- en 

immissiewaarden  

regeling: vrijstelling 

van Bsb. 

Bodemkwaliteitskaa

rt verplicht 

  §2.5.6 

Bodemkwaliteitskaa

rt: idem Melding: 

aan B&W van 

gemeente waar 

bodem wordt 

gebruikt 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van 

grond, gescheiden 

naar korrelgrootte, 

vermengd met 

resten bentoniet 

en/of andere 

hulpstoffen  

Vrijkomend 

Vrijstellingsregeling 

grondverzet 

melding door 

eigenaar of 

erfpachter van de 

bodem waarop de 

grond wordt 

gebruikt 

 tenminste 5 dagen 

voor de grond 

wordt gebruikt 

§2.5.6 
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slibkoek 

Bodemkwaliteitskaa

rt: idem Melding: 

aan B&W van 

gemeente waar 

bodem wordt 

gebruikt 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor 

beïnvloeding van de 

kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

Vrijstellingsregeling 

grondverzet 

melding door 

eigenaar of 

erfpachter van de 

bodem waarop de 

grond wordt 

gebruikt 

 tenminste 5 dagen 

voor de grond 

wordt gebruikt 

§2.5.6 

Dat is het bevoegd 

gezag dat de Wm-

vergunning verleent 

E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: Wordt 

het proceswater 

geloosd? 

Lozingenbesluit ontheffing  Aanknopen bij 

Wm-vergunning: 6 

mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

§2.4.5 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur 

A: Aanleg toe- en 

afritten 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur. 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur 

 Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur 

Zie ‘Infrastructuur. 

Praktische 

handleiding 

bestuurlijke en 

juridische 

procedures bij 

aanleg en 

reconstructie’.  

geen onderdeel van 

dit onderzoek 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

aanvoer van 

bestortingsmateriaal 

met een hoge 

dichtheid 

Slechts aanvoer als 

milieueffect? Dan 

wetgeving m.b.t. 

vervoer van 

toepassing: vervoer 

nat materieel de 

Scheepvaartverkeers

wet en droog 

materieel de 

geen onderdeel van 

dit onderzoek 

 geen onderdeel van 

dit onderzoek 

geen onderdeel van 

dit onderzoek 
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Wegenverkeerswet. 

GS B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

energiegebruik Wm  en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (daarin 

vereisten m.b.t. 

verbruik energie, 

opstellen 

energieplan e.d.) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

GS B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let 

ook op het 

Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming van 

verslechtering van de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen worden geëist.)  

6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 

GS B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

Verkeersbeweginge

n 

Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook 

als inrichtingen 

worden aangemerkt 

of mogelijk in de 

integrale Wm-verg. 

zijn opgenomen 

Vergunning (met 

daarin vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de 

inrichting) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

GS B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

GS C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

-Afvalstof toegepast 

in de inrichting? 

Wm-verg. vereist. 

Minder dan 50m³ 

of toepassing buiten 

ontheffing o.g.v. art. 

10.47 lid 2 Wm 

 Dezelfde termijnen 

gelden als bij de 

aanvraag van een 

Wm-vergunning: 6 

mnd. (mits 

§2.2.2.6. 
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inrichting? (voor 

inrichtingen, als het 

gaat om een 

afvalstof niet zijnde 

een bouwstof) 

verlenging termijn 

o.g.v. 3:29 Awb) 

GS C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

GS D: 

Grondwateronttrek

king 

verspreiding van 

geluid 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

GS E: Tunnel boren eventueel 

aanbrengen van 

grote hoeveelheden 

vrijkomende grond 

(met eventueel 

additieven) in 

watergangen met 

mogelijk effect op 

het aquatisch milieu 

PMV Regels m.b.t. 

milieubeschermings

gebieden en 

bodembescherming 

  §2.6.3 

GS E: Tunnel boren inkalven 

ondergrond/instort

ingen (calamiteit) 

Wbb bij geval van 

ernstige 

verontreiniging bij 

ongewoon voorval 

Stakingsbevel/onde

rzoek en mogelijk 

nemen van 

maatregelen 

 onverwijld §2.4.7.4. 

GS E: Tunnel boren ruimtegebruik en 

energiegebruik van 

grondscheidingsinst

allaties 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (in de voorschriften kunnen 

vereisten worden gegeven voor de 

scheidingsinstallatie en regels m.b.t. de 

max. geluidshinder) 

6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 
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GS E: Tunnel boren transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond: 

verkeersbewegingen 

Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook 

als inrichtingen 

worden aangemerkt 

of mogelijk in de 

integrale Wm-verg. 

zijn opgenomen 

Vergunning (met 

daarin vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de 

inrichting) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

GS E: Tunnel boren verspreiding van 

geluid  (hinder door 

trillingen) 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

GS E: Tunnel boren 1ruimtegebruik van 

toevoerwegen, 

installaties en 

opslagplaatsen 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

geluid, te nemen 

IBC-maatregelen, 

energiegebruik etc.) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

GS F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

Verontreiniging van 

de omgeving door 

gebruik van de 

installaties (zoals 

lekkage 

hydraulische 

systemen) 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let 

ook op het 

Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming van 

verslechtering van de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen worden geëist.)  

6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 

GS F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

GS G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van 

geluid 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met 

daarin voorschriften 

m.b.t. 

geluid/trilling) 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 
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GS  C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

PMV Melding voor 

transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving 

materiaal  

 Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5 en 2.5.2.1  

GS  C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

Grondwaterwet Registratie/ 

melding 

 6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.6.2 

GS  C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

Grondwaterwet vergunning  6 mnd, met 

eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.6.2 

GS  D: 

Grondwateronttrek

king 

verlagen 

grondwaterstand / 

stijghoogte in de 

omgeving met als 

mogelijke gevolg 

zetting van 

bebouwing en 

infrastructuur 

Grondwaterwet  Registratie/ 

melding vergunning 

 Melding: geen 

termijn 

Vergunning: 6 mnd, 

met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.6.2 

GS  E: Tunnel boren transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond 

PMV Melding voor 

transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving 

materiaal 

 Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5 en 2.5.2  

GS  E: Tunnel boren Beperkte 

hergebruikmogelijk

heden van slibkoek 

PMV Melding voor 

transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

 Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5.en 2.5.2.1  
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omschrijving 

materiaal  

GS  E: Tunnel boren vrijkomen van 

verontreinigde 

grond waardoor 

verwerking 

noodzakelijk is  

eventueel 

vrijkomen van 

grond vermengd 

met kalkcement 

(zoals toegepast bij 

botlekspoortunnel 

om slappe 

ondergrond 

waardoor heen 

geboord werd te 

verstevigen) 

PMV Melding voor 

transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving 

materiaal  

 Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5.en 2.5.2.1  

GS  F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van 

grond, gescheiden 

naar korrelgrootte, 

vermengd met 

resten bentoniet 

en/of andere 

hulpstoffen  

Vrijkomend 

slibkoek 

PMV Melding voor 

transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving 

materiaal  

 Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5.en 2.5.2.1  

GS  G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor 

beïnvloeding van de 

PMV Melding voor 

transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving 

 Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5 en 2.5.2.1  
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kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

materiaal  

GS en PS B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

Wbb en PMV Beschikking 

ernstige 

verontreiniging en 

saneringsnoodzaak 

 uiterlijk 13 weken na 

nader onderzoek of 

melding 

§ 2.4.7 

GS en PS B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

Wbb en PMV Bevel tot staken van 

handelingen bij 

ongewoon voorval   

 onverwijld § 2.4.7 

GS en PS B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

Wbb en PMV Gedoogbevel  onverwijld § 2.4.7 

GS en PS B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

Wbb en PMV Melding 

verontreiniging of 

aantasting  

 Zo spoedig mogelijk § 2.4.7 

GS en PS B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

Geen Wm-

inrichting? Dan 

mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

regels  n.v.t. §2.7.3.1 
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gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverord

ening, of de 

provinciale 

verordening 

GS en PS B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

Wbb en PMV Sanerings-

onderzoekbevel en 

saneringsbevel  

 n.v.t. § 2.4.7 

GS en PS B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

Wbb en PMV Stakingsbevel  onverwijld § 2.4.7 

GS en PS D: 

Grondwateronttrek

king 

afvoeren en lozen 

(vervuild) 

grondwater 

Wet op de 

waterhuishouding: 

Provinciale 

verordening (PV) 

registratie/ 

melding/vergunnin

g 

 Zie betreffende PV §2.6.3 

GS en PS E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: 

onttrokken aan 

oppervlaktewater 

Wwh en provinciale 

verordening 

registratie/ 

melding/vergunnin

g 

 Zie betreffende PV §2.6.3 

Het Rijk D: 

Grondwateronttrek

king 

afvoeren en lozen 

(vervuild) 

grondwater 

Wet op de 

waterhuishouding: 

Uitvoeringsbesluit 

registratie/ 

melding/vergunnin

g 

 Melding: 8 weken 

voordat een begin 

wordt gemaakt met 

de lozing 

Vergunning: 

redelijke termijn, 

§2.6.3 
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max. 8 weken na 

aanvraag besluit 

Het Rijk  E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: 

onttrokken aan 

oppervlaktewater 

Wwh en 

Uitvoeringsregeling 

waterhuishouding   

registratie/ 

melding/vergunnin

g  

 Melding: 8 weken 

voordat een begin 

wordt gemaakt met 

de lozing 

Vergunning: 

redelijke termijn, 

max. 8 weken na 

aanvraag besluit 

§2.6.3 

M.b.t. waterbodems 

van regionale 

wateren: Regionale 

waterkwaliteitsbehe

erder (dat zijn 

voornamelijk water- 

en 

zuiveringsschappen

) 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

Wbb en PMV Dezelfde 

instrumenten die 

gelden voor GS en 

PS 

 onverwijld § 2.4.6 

M.b.t. waterbodems 

van rijkswateren: 

Minister van V&W 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

Wbb en PMV Idem, behalve 

bevoegdheden in 

het kader van 

ongewone 

voorvallen 

 onverwijld § 2.4.6 

Min. VROM GS E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: Wordt 

het proceswater 

geloosd? 

Wwh; 

registratie/melding

/vergunning 

Registratie/ 

melding vergunning 

Registratie/ 

melding vergunning 

 redelijke termijn, in 

ieder geval besluit 

binnen 8 weken na 

aanvraag Idem. 

§2.6.3 
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Min. VROM GS F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

Lozing van 

verontreinigt water 

(eventueel met 

conditioneringmidd

elen) 

Wwh; 

registratie/melding

/vergunning 

Registratie/ 

melding vergunning 

Registratie/ 

melding vergunning 

 redelijke termijn, in 

ieder geval besluit 

binnen 8 weken na 

aanvraag Idem. 

§2.6.3 

Minister van V&W 

(bij Rijkswateren) 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

Wbb en PMV Dezelfde 

instrumenten die 

gelden voor GS en 

PS  

 onverwijld § 2.4.6 

n.v.t. E: Tunnel boren vrijkomen van grote 

hoeveelheden grond 

waarvoor 

afzetmogelijkheden 

dienen te worden 

gezocht (logistiek) 

n.v.t. Let op de 

uitzondering in art. 

4 Besluit 

stortplaatsen en 

stortverboden 

afvalstoffen! 

n.v.t.  n.v.t. n.v.t. §2.2.2.3 

n.v.t. G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor 

beïnvloeding van de 

kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

Wbb: zorgplicht art. 

13 

Algemene plicht om 

verontreiniging te 

voorkomen. 

 n.v.t. §2.4.2 

Nbw 196Min. LNV  D: 

Grondwateronttrek

king 

verdroging van 

natuur- en 

landbouwgronden 

Natuurbescherming

swet (indien 

in/nabij 

natuurmonument)  

Let op directe 

werking Vogel- en 

Habitatrichtlijn 

Nbw-vergunning En mogelijk directe 

werking art.4 Vogelrichtlijn/art. 6 

Habitatrichtlijn. Let op m.b.t. Nbw 1998. 

Ook Wm-verg vereist? Dan treedt Wm-

verg. in de plaats van Nbw-verg. 

Nbw 1963 mnd, met 

mogelijkheid 

verlenging 3 mnd  

§2.8.8 Directe 

werking: §2.8.3-2.8.6 
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Nbw 196Minister 

van LNV  

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

horizontale en 

verticale 

gronddeformaties 

en verstoren 

geohydrologie en 

geologische opbouw 

Natuurbescherming

swet indien de 

tunnel in of nabij 

een 

natuurmonument 

of een speciaal 

beschermingsgebied 

wordt gebouwd. 

vergunning  3 mnd met de 

mogelijkheid de 

termijn te verlengen 

met 3 mnd (totaal 

max. 6 mnd) 

§2.8.2. en §2.8.8. Let 

ook op Europese 

wetgeving: §2.8.3-

§2.8.6. 

Nbw 199GS D: 

Grondwateronttrek

king 

verdroging van 

natuur- en 

landbouwgronden 

Natuurbescherming

swet (indien 

in/nabij 

natuurmonument)  

Let op directe 

werking Vogel- en 

Habitatrichtlijn 

Nbw-vergunning En mogelijk directe 

werking art.4 Vogelrichtlijn/art. 6 

Habitatrichtlijn. Let op m.b.t. Nbw 1998. 

Ook Wm-verg vereist? Dan treedt Wm-

verg. in de plaats van Nbw-verg. 

Nbw 1993 weken, 

met mogelijkheid 

verlenging 13 weken 

§2.8.8 Directe 

werking: §2.8.3-2.8.6 

Nbw 199GS of 

Minister van LNV 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

horizontale en 

verticale 

gronddeformaties 

en verstoren 

geohydrologie en 

geologische opbouw 

Natuurbescherming

swet indien de 

tunnel in of nabij 

een 

natuurmonument 

of een speciaal 

beschermingsgebied 

wordt gebouwd. 

vergunning  13 weken met de 

mogelijkheid de 

vergunning eenmaal 

met 13 weken te 

verlengen (totaal 

max. 26 weken) 

§2.8.2. en §2.8.8. Let 

ook op Europese 

wetgeving: §2.8.3-

§2.8.6. 

Waterkwaliteitsbeh

eerder (waterschap 

of 

hoogheemraadschap

) 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

Wvo  Vergunning   Zie Wm-

vergunning (6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging) 

§2.2.2.6 en §2.3.3 

(voor coördinatie 

met Wm-verg. 

§2.3.4) 

Waterkwaliteitsbeh

eerder (waterschap 

of 

hoogheemraadschap

D: 

Grondwateronttrek

king 

afvoeren en lozen 

(vervuild) 

grondwater 

Wvo vergunning (let op: melding o.g.v. 

Uitvoeringsbesluit waterhuishouding 

wordt gelijkgesteld met Wvo-

vergunningaanvraag. 

Zie Wm-

vergunning (6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging) 

§2.2.2.6 en §2.3.3 

(voor coördinatie 

met Wm-verg. 

§2.3.4) 
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) 

Waterkwaliteitsbeh

eerder (waterschap 

of 

hoogheemraadschap

) 

E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: Wordt 

het proceswater 

geloosd? 

Wvo  vergunning (let op: melding o.g.v. 

Uitvoeringsbesluit waterhuishouding 

wordt gelijkgesteld met Wvo-

vergunningaanvraag) 

Zie Wm-

vergunning (6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging) 

§2.3.3 (voor 

coördinatie met 

Wm-verg. §2.3.4)  

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verslechtering 

bodem- en 

waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- 

en vloeistoffen 

Wet 

milieugevaarlijke 

stoffen en op grond 

daarvan de besluiten 

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

 Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

§2.2.6 

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

E: Tunnel boren gebruik en 

achterblijven van 

minerale 

oliecomponenten 

(zoals door gebruik 

van vet bij de 

boorkop) in de 

grond en in het 

grondwater  

morsingen en/of 

lekkage van olie, 

brandstoffen en 

hulpstoffen 

Wet 

milieugevaarlijke 

stoffen en op grond 

daarvan de besluiten 

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

 Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

§2.2.6 

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

Verontreiniging van 

de omgeving door 

gebruik van de 

installaties (zoals 

Wet 

milieugevaarlijke 

stoffen en op grond 

daarvan de besluiten 

Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

 Zie de 

desbetreffende 

besluiten 

§2.2.6 
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lekkage 

hydraulische 

systemen) 

Zie rij B, 

milieueffect 1 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

beïnvloeding 

omgeving wegens 

het ontgraven van 

grond ten behoeve 

van het aanbrengen 

van 

bestortingsmateriale

n 

Wbb en PMV 

(indien er bij 

ontgraven sprake is 

van verontreinigde 

grond): Zie rij B, 

milieueffect 1 

Zie rij B, 

milieueffect 1 

 Zie rij B, 

milieueffect 1 

Zie rij B, 

milieueffect 1 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

E: Tunnel boren verspreiding van 

geluid  (hinder door 

trillingen) 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

 Zie rij B, 

milieueffect 3 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

 Zie rij B, 

milieueffect 3 

Zie rij B, 

milieueffect 3 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

achterblijven van 

materiaal in de 

ondergrond (zoals 

damwanden, 

grondankers, 

geïnjecteerde grond, 

cement en 

bentoniet)  

achterblijven van 

puingranulaat  

morsingen/lekkage 

van olie en 

brandstoffen 

Wbb en PMV Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

 Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 
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Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

D: 

Grondwateronttrek

king 

achterblijven van 

materiaal in de 

ondergrond (zoals 

geïnjecteerde 

cement of cement-

bentoniet mengsel) 

Wbb en PMV Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

 Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

E: Tunnel boren achterblijven van 

materiaal (grout, 

tunnellining) en 

materieel (verloren 

TBM of onderdelen 

daarvan) in de 

ondergrond 

Wbb en PMV Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

 Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

E: Tunnel boren eventueel 

aanbrengen van 

grote hoeveelheden 

vrijkomende grond 

(met eventueel 

additieven) in 

watergangen met 

mogelijk effect op 

het aquatisch milieu 

Wbb Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

 Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

E: Tunnel boren gebruik en 

achterblijven van 

minerale 

oliecomponenten 

(zoals door gebruik 

van vet bij de 

boorkop) in de 

grond en in het 

grondwater  

morsingen en/of 

Wbb en PMV Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

 Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 
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lekkage van olie, 

brandstoffen en 

hulpstoffen 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

Verontreiniging van 

de omgeving door 

gebruik van de 

installaties (zoals 

lekkage 

hydraulische 

systemen) 

Wbb en PMV Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

 Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij B, 

milieueffect Wbb en 

PMV 

Zie rij C 

milieueffect 1 

E: Tunnel boren doorboren en/of 

verstoren van 

waterafsluitende 

lagen (verstoren 

geohydrologie) 

Zie rij C 

milieueffect 1 

Zie rij C 

milieueffect 1 

 Zie rij C 

milieueffect 1 

Zie rij C 

milieueffect 1 

zie rij C milieueffect 

3 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

afvoer van 

baggerspecie (veelal 

verontreinigd) 

Afvalstof? Dan Wm 

van toepassing: zie 

rij C milieueffect 3 

zie rij C milieueffect 

3 

 zie rij C milieueffect 

3 

zie rij C milieueffect 

3 

zie rij C milieueffect 

3  

E: Tunnel boren vrijkomen van 

verontreinigde 

grond waardoor 

verwerking 

noodzakelijk is  

eventueel 

vrijkomen van 

grond vermengd 

met kalkcement 

(zoals toegepast bij 

botlekspoortunnel 

om slappe 

Wm:zie rij C 

milieueffect 3  

zie rij C milieueffect 

3  

 zie rij C milieueffect 

3  

zie rij C milieueffect 

3  
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ondergrond 

waardoor heen 

geboord werd te 

verstevigen) 

Zie rij C, 

milieueffect 3 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van 

grond, gescheiden 

naar korrelgrootte, 

vermengd met 

resten bentoniet 

en/of andere 

hulpstoffen  

Vrijkomend 

slibkoek 

Afvalstof? Wm van 

toepassing: Zie rij C, 

milieueffect 3  

Zie rij C, 

milieueffect 3 

 Zie rij C, 

milieueffect 3 

Zie rij C, 

milieueffect 3 

Zie rij C, 

milieueffect 3 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor 

beïnvloeding van de 

kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

Afvalstof? Dan Wm 

van toepassing: Zie 

rij C, milieueffect 3. 

Zie rij C, 

milieueffect 3 

 Zie rij C, 

milieueffect 3 

Zie rij C, 

milieueffect 3 

Zie rij C, 

milieueffect 3  

E: Tunnel boren Beperkte 

hergebruikmogelijk

heden van slibkoek 

Wm:Zie rij C, 

milieueffect 3  

Zie rij C, 

milieueffect 3  

 Zie rij C, 

milieueffect 3  

Zie rij C, 

milieueffect 3  

Zie rij E milieueffect 

9 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

aanvoeren en 

verwerken van 

aanvulgrond 

bijvoorbeeld ter 

plaatse van 

watergangen 

Zie rij E milieueffect 

9 

Zie rij E milieueffect 

9 

 Zie rij E milieueffect 

9 

Zie rij E milieueffect 

9 
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Zie rij E, 

milieueffect 2 

F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

Lozing van 

verontreinigt water 

(eventueel met 

conditioneringmidd

elen)  

Wvo  Zie rij E, 

milieueffect 2 

 Zie rij E, 

milieueffect 2 

Zie rij E, 

milieueffect 2 

 B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

Verkeersbeweginge

n 

Circulaire inzake 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

wegverkeer van en 

naar inrichting 

(indirecte 

geluidhinder) 

Beleid   §2.7.3. 

 B: Aanvoer, gebruik 

en afvoer van 

materieel 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

Circulaire 

Bouwlawaai en 

Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

het wegverkeer 

Beleid    § 2.7.3 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

Stortverbod (Besluit 

Stortverbod 

afvalstoffen)? 

Afvoer afvalstof aan 

bedrijf dat beschikt 

over Wm-verg.  

voor bewerken, 

verwerken of 

verbranden van 

deze afvalstof.  

Algeheel verbod   §2.2.5, § 2.4.7.2 en 

§2.5.2.4. 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

Circulaire 

Bouwlawaai en 

Circulaire 

geluidhinder 

Beleidsregels   §2.7.3 



 

 

1 7 2  

Bevoegd gezag Processtap Milieueffecten Wettelijke regeling Instrument  Termijn Verwijzing naar 

Kennisdocument 

veroorzaakt door 

het wegverkeer 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

Geen Wm-

inrichting? Dan 

mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverord

ening, of de 

provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.1 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

Afvalstof toegepast 

in de inrichting? 

Wm-verg. vereist. 

Minder dan 50m³ 

of toepassing buiten 

inrichting? (voor 

inrichtingen, als het 

gaat om een 

afvalstof niet zijnde 

een bouwstof) 

-Verbod o.g.v. art. 

10.2 Wm, mits:  

  §2.2.5, § 2.4.7.2 en 

§2.5.2.4. 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

Afvalstof toegepast 

in de inrichting? 

Wm-verg. vereist. 

Minder dan 50m³ 

of toepassing buiten 

inrichting? (voor 

inrichtingen, als het 

gaat om een 

afvalstof niet zijnde 

vrijstelling o.g.v. 

Besluit vrijstelling 

stortverbod buiten 

inrichtingen  

  §2.2.5, § 2.4.7.2 en 

§2.5.2.4. 
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een bouwstof) 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van 

(verontreinigde) 

grond; 

Afvalstof? Zo ja dan 

Wm van toepassing: 

    

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

Voor milieueffecten op 

oppervlaktewater/grondwater/water/wa

terhuishouding: zie 

Grondwateronttrekking 

    

 D: 

Grondwateronttrek

king 

verspreiding van 

geluid 

Geen Wm-

inrichting? Dan 

mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverord

ening, of de 

provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.2. 

 D: 

Grondwateronttrek

king 

verspreiding van 

geluid 

Circulaire 

Bouwlawaai en 

Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

het wegverkeer 

Regels m.b.t. 

bouwlawaai en 

wegverkeer 

  §2.7.3.1 

 D: 

Grondwateronttrek

verdroging van 

natuur- en 

PMV Regels voor 

Milieubeschermings
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king landbouwgronden gebieden 

 D: 

Grondwateronttrek

king 

afvoeren en lozen 

(vervuild) 

grondwater 

     

 D: 

Grondwateronttrek

king 

verlagen 

grondwaterstand / 

stijghoogte in de 

omgeving met als 

mogelijke gevolg 

zetting van 

bebouwing en 

infrastructuur 

Burgerlijk Wetboek 

(aansprakelijkheid 

voor schade, geen 

onderdeel van dit 

onderzoek) 

    

 E: Tunnel boren verspreiding van 

geluid  (hinder door 

trillingen) 

Geen Wm-

inrichting? Dan 

mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverord

ening, of de 

provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.2 

 E: Tunnel boren eventueel 

aanbrengen van 

grote hoeveelheden 

vrijkomende grond 

(met eventueel 

additieven) in 

watergangen met 

mogelijk effect op 

Wm-vergunning: het is mogelijk indien 

er ook een Wm-vergunning is verleend 

voor de inrichting dat daarin hiervoor 

specifieke voorschriften/beperkingen 

zijn gesteld. 
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het aquatisch milieu 

 E: Tunnel boren transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond: 

verkeersbewegingen 

Circulaire inzake geluidhinder 

veroorzaakt door wegverkeer van en naar 

inrichting (indirecte geluidhinder) 

   

 F: Grondscheiding 

en verwerking 

deelstromen 

verspreiding van 

geluid en trillingen 

Geen Wm-

inrichting? Dan 

mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverord

ening, of de 

provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.1 

 G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van 

geluid 

Circulaire 

Bouwlawaai en 

Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

het wegverkeer 

Beleidsregels   §2.7.3 

 G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van 

geluid 

Geen Wm-

inrichting? Dan 

mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

regels   §2.7.3.1 
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bouwverordening of 

geluidhinderverord

ening, of de 

provinciale 

verordening 

 G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

beïnvloeding 

omgeving wegens 

het ontgraven van 

grond ten behoeve 

van het aanbrengen 

van 

bestortingsmateriale

n 

Ontgrondingenwet     Zie de uitgave van 

het Ministerie van 

Verkeer en 

Waterstaat, 

‘Infrastructuur. 

Praktische 

handleiding 

bestuurlijke en 

juridische 

procedures bij 

aanleg en 

reconstructie’, p. 

170-176. 
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aanvoer van 

bestortingsmateriaal 

met een hoge dichtheid 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Slechts aanvoer als 

milieueffect? Dan 

wetgeving m.b.t. 

vervoer van toepassing: 

vervoer nat materieel de 

Scheepvaartverkeerswe

t en droog materieel de 

Wegenverkeerswet. 

geen onderdeel van dit 

onderzoek 

geen onderdeel van dit 

onderzoek 

geen onderdeel van dit 

onderzoek 

geen onderdeel van dit 

onderzoek 

aanvoeren en 

verwerken van 

aanvulgrond 

bijvoorbeeld ter plaatse 

van watergangen 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Zie rij E milieueffect 9 Zie rij E milieueffect 9 Zie rij E milieueffect 9 Zie rij E milieueffect 9 Zie rij E milieueffect 9 

achterblijven van 

materiaal (grout, 

tunnellining) en 

materieel (verloren 

TBM of onderdelen 

daarvan) in de 

ondergrond 

E: Tunnel boren  Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

achterblijvend materiaal 

in de ondergrond, denk 

aan IBC-maatregelen) 

B&W en GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

achterblijven van 

materiaal (grout, 

tunnellining) en 

materieel (verloren 

TBM of onderdelen 

daarvan) in de 

ondergrond 

E: Tunnel boren  Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 
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achterblijven van 

materiaal in de 

ondergrond (zoals 

damwanden, 

grondankers, 

geïnjecteerde grond, 

cement en bentoniet)  

achterblijven van 

puingranulaat  

morsingen/lekkage van 

olie en brandstoffen 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(voorschriften m.b.t. 

achterblijvend materiaal 

in de bodem) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en §2.2.2 

achterblijven van 

materiaal in de 

ondergrond (zoals 

damwanden, 

grondankers, 

geïnjecteerde grond, 

cement en bentoniet)  

achterblijven van 

puingranulaat  

morsingen/lekkage van 

olie en brandstoffen 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

achterblijven van 

materiaal in de 

ondergrond (zoals 

geïnjecteerde cement of 

cement-bentoniet 

mengsel) 

D: 

Grondwateronttrekking 

 Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Stortverbod (Besluit 

Stortverbod 

afvalstoffen)? Afvoer 

afvalstof aan bedrijf dat 

Algeheel verbod   §2.2.5, § 2.4.7.2 en 

§2.5.2.4. 
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beschikt over Wm-verg. 

voor bewerken, 

verwerken of 

verbranden van deze 

afvalstof.  

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Bouwstoffenbesluit (als 

het een bouwstof 

betreft) en Ivb cat. 28.3, 

onder c.  

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van werk 

waarin bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbeheerd

er: zie § 2.5.3. 

Melden 1 jaar of 5 of 2 

dagen voor gebruik. Zie 

schema § 2.5.8. 

§ 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 PMV Melding voor transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving materiaal  

GS  Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5 en 2.5.2.1  

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 -Afvalstof toegepast in 

de inrichting? Wm-

verg. vereist. Minder 

dan 50m³ of toepassing 

buiten inrichting? (voor 

inrichtingen, als het 

gaat om een afvalstof 

niet zijnde een 

bouwstof) 

ontheffing o.g.v. art. 

10.47 lid 2 Wm 

GS Dezelfde termijnen 

gelden als bij de 

aanvraag van een Wm-

vergunning: 6 mnd. 

(mits verlenging 

termijn o.g.v. 3:29 Awb) 

§2.2.2.6. 

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Afvalstof toegepast in 

de inrichting? Wm-

verg. vereist. Minder 

dan 50m³ of toepassing 

buiten inrichting? (voor 

inrichtingen, als het 

gaat om een afvalstof 

niet zijnde een 

-Verbod o.g.v. art. 10.2 

Wm, mits:  

  §2.2.5, § 2.4.7.2 en 

§2.5.2.4. 
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bouwstof) 

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Afvalstof toegepast in 

de inrichting? Wm-

verg. vereist. Minder 

dan 50m³ of toepassing 

buiten inrichting? (voor 

inrichtingen, als het 

gaat om een afvalstof 

niet zijnde een 

bouwstof) 

vrijstelling o.g.v. 

Besluit vrijstelling 

stortverbod buiten 

inrichtingen  

  §2.2.5, § 2.4.7.2 en 

§2.5.2.4. 

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Afvalstof? Zo ja dan 

Wm van toepassing: 

    

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Mogelijke toepassing 

Vrijstellingsregelingen 

samenstellings- en 

immissiewaarden en 

grondverzet 

 B&W en mogelijk GS  §2.5.6 

afvoer van baggerspecie 

(veelal verontreinigd) 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Is er sprake van een 

inrichting 

overeenkomstig de Wm 

en Ivb? Dan Wm-

vergunning waarin 

mogelijk voorschriften 

m.b.t. afvoer  

Voorschriften Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

Zie 

vergunningverlening 

Wm: 6 mnd met 

mogelijke verlenging 

§2.2.2.5 en §2.2.2.6 

afvoer van baggerspecie 

(veelal verontreinigd) 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Afvalstof? Dan Wm van 

toepassing: zie rij C 

milieueffect 3 

zie rij C milieueffect 3 zie rij C milieueffect 3 zie rij C milieueffect 3 zie rij C milieueffect 3 
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afvoeren en lozen 

(vervuild) grondwater 

D: 

Grondwateronttrekking 

 Wvo heffing Afhankelijk van 

beheerder 

oppervlaktewater : rijk, 

provincie of waterschap 

 §2.3.6 

afvoeren en lozen 

(vervuild) grondwater 

D: 

Grondwateronttrekking 

 Lozingenbesluit ontheffing Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

Aanknopen bij Wm-

vergunning: 6 mnd, 

met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

§2.4.5 

afvoeren en lozen 

(vervuild) grondwater 

D: 

Grondwateronttrekking 

 Wet op de 

waterhuishouding: 

Uitvoeringsbesluit 

registratie/ 

melding/vergunning 

Het Rijk Melding: 8 weken 

voordat een begin 

wordt gemaakt met de 

lozing Vergunning: 

redelijke termijn, max. 

8 weken na aanvraag 

besluit 

§2.6.3 

afvoeren en lozen 

(vervuild) grondwater 

D: 

Grondwateronttrekking 

 Wet op de 

waterhuishouding: 

Provinciale verordening 

(PV) 

registratie/ 

melding/vergunning 

GS en PS Zie betreffende PV §2.6.3 

afvoeren en lozen 

(vervuild) grondwater 

D: 

Grondwateronttrekking 

 Wvo vergunning (let op: 

melding o.g.v. 

Uitvoeringsbesluit 

waterhuishouding 

wordt gelijkgesteld met 

Wvo-

vergunningaanvraag. 

Waterkwaliteitsbeheerd

er (waterschap of 

hoogheemraadschap) 

Zie Wm-vergunning (6 

mnd met mogelijkheid 

verlenging) 

§2.2.2.6 en §2.3.3 (voor 

coördinatie met Wm-

verg. §2.3.4) 

afvoeren en lozen 

(vervuild) grondwater 

D: 

Grondwateronttrekking 

      

beïnvloeding omgeving 

wegens het ontgraven 

van grond ten behoeve 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Wbb en PMV (indien er 

bij ontgraven sprake is 

van verontreinigde 

Zie rij B, milieueffect 1 Zie rij B, milieueffect 1 Zie rij B, milieueffect 1 Zie rij B, milieueffect 1 
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van het aanbrengen van 

bestortingsmaterialen 

grond): Zie rij B, 

milieueffect 1 

beïnvloeding omgeving 

wegens het ontgraven 

van grond ten behoeve 

van het aanbrengen van 

bestortingsmaterialen 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Ontgrondingenwet     Zie de uitgave van het 

Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat, 

‘Infrastructuur. 

Praktische handleiding 

bestuurlijke en 

juridische procedures 

bij aanleg en 

reconstructie’, p. 170-

176. 

Beperkte 

hergebruikmogelijkhed

en van slibkoek 

E: Tunnel boren  Bouwstoffenbesluit (als 

het een bouwstof 

betreft) en Ivb cat. 28.3, 

onder c.  

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van werk 

waarin bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbeheerd

er: zie § 2.5.3.  

Zie schema § 2.5.8. § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  

Beperkte 

hergebruikmogelijkhed

en van slibkoek 

E: Tunnel boren  PMV Melding voor transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving materiaal  

GS  Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5.en 2.5.2.1  

Beperkte 

hergebruikmogelijkhed

en van slibkoek 

E: Tunnel boren  Wm:Zie rij C, 

milieueffect 3  

Zie rij C, milieueffect 3  Zie rij C, milieueffect 3  Zie rij C, milieueffect 3  Zie rij C, milieueffect 3  

Beperkte 

hergebruikmogelijkhed

en van slibkoek 

E: Tunnel boren  Mogelijke toepassing 

Vrijstellingsbesluiten 

 B&W en mogelijk GS  §2.5.6 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

A: Aanleg toe- en 

afritten 

 Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

Zie ‘Infrastructuur. 

Praktische handleiding 

bestuurlijke en 
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bestaande literatuur. bestaande literatuur bestaande literatuur bestaande literatuur bestaande literatuur juridische procedures 

bij aanleg en 

reconstructie’.  

doorboren en/of 

verstoren van 

waterafsluitende lagen 

(verstoren 

geohydrologie) 

E: Tunnel boren  Zie rij C milieueffect 1 Zie rij C milieueffect 1 Zie rij C milieueffect 1 Zie rij C milieueffect 1 Zie rij C milieueffect 1 

emissie van gassen door 

gebruik van brandstof 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning 

(voorschriften m.b.t. 

emissie van gassen) 

B&W of GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§2.2.1, 2.2.2 

energiegebruik B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wm  en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (daarin 

vereisten m.b.t. 

verbruik energie, 

opstellen energieplan 

e.d.) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

energiegebruik B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wm  en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (daarin 

vereisten m.b.t. 

verbruik energie, 

opstellen energieplan 

e.d.) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

energiegebruik C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (daarin 

vereisten m.b.t. 

verbruik energie, 

opstellen energieplan 

e.d.) 

B&W of  GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§2.2.1, 2.2.2 

eventueel aanbrengen 

van grote hoeveelheden 

vrijkomende grond 

(met eventueel 

additieven) in 

watergangen met 

E: Tunnel boren  PMV Regels m.b.t. 

milieubeschermingsgeb

ieden en 

bodembescherming 

GS  §2.6.3 
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mogelijk effect op het 

aquatisch milieu 

eventueel aanbrengen 

van grote hoeveelheden 

vrijkomende grond 

(met eventueel 

additieven) in 

watergangen met 

mogelijk effect op het 

aquatisch milieu 

E: Tunnel boren  Keurverordening Verbods- en 

gebodsbepalingen met 

mogelijkheid 

ontheffing 

Bestuur waterschap  §2.6.3 

eventueel aanbrengen 

van grote hoeveelheden 

vrijkomende grond 

(met eventueel 

additieven) in 

watergangen met 

mogelijk effect op het 

aquatisch milieu 

E: Tunnel boren  Wbb Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

eventueel aanbrengen 

van grote hoeveelheden 

vrijkomende grond 

(met eventueel 

additieven) in 

watergangen met 

mogelijk effect op het 

aquatisch milieu 

E: Tunnel boren  Wm-vergunning: het is mogelijk indien er ook 

een Wm-vergunning is verleend voor de 

inrichting dat daarin hiervoor specifieke 

voorschriften/beperkingen zijn gesteld. 
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gebruik en achterblijven 

van minerale 

oliecomponenten (zoals 

door gebruik van vet bij 

de boorkop) in de grond 

en in het grondwater  

morsingen en/of 

lekkage van olie, 

brandstoffen en 

hulpstoffen 

E: Tunnel boren  Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let ook 

op het Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin 

kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming 

van verslechtering van 

de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen 

worden geëist.)  

B&W of  GS 6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 

gebruik en achterblijven 

van minerale 

oliecomponenten (zoals 

door gebruik van vet bij 

de boorkop) in de grond 

en in het grondwater  

morsingen en/of 

lekkage van olie, 

brandstoffen en 

hulpstoffen 

E: Tunnel boren  Wet milieugevaarlijke 

stoffen en op grond 

daarvan de besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

§2.2.6 

gebruik en achterblijven 

van minerale 

oliecomponenten (zoals 

door gebruik van vet bij 

de boorkop) in de grond 

en in het grondwater  

morsingen en/of 

lekkage van olie, 

brandstoffen en 

hulpstoffen 

E: Tunnel boren  Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

gebruik van 

proceswater: 

E: Tunnel boren  Wwh en provinciale 

verordening 

registratie/ 

melding/vergunning 

GS en PS Zie betreffende PV §2.6.3 
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onttrokken aan 

oppervlaktewater 

gebruik van 

proceswater: 

onttrokken aan 

oppervlaktewater 

E: Tunnel boren  Wwh en 

Uitvoeringsregeling 

waterhuishouding   

registratie/ 

melding/vergunning  

Het Rijk  Melding: 8 weken 

voordat een begin 

wordt gemaakt met de 

lozing Vergunning: 

redelijke termijn, max. 

8 weken na aanvraag 

besluit 

§2.6.3 

gebruik van 

proceswater: Wordt het 

proceswater geloosd? 

E: Tunnel boren  Wvo  heffing Afhankelijk van 

beheerder 

oppervlaktewater : rijk, 

provincie of waterschap 

 §2.3.6 

gebruik van 

proceswater: Wordt het 

proceswater geloosd? 

E: Tunnel boren  Lozingenbesluit ontheffing Dat is het bevoegd 

gezag dat de Wm-

vergunning verleent 

Aanknopen bij Wm-

vergunning: 6 mnd, 

met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

§2.4.5 

gebruik van 

proceswater: Wordt het 

proceswater geloosd? 

E: Tunnel boren  Wwh; 

registratie/melding/ver

gunning 

Registratie/ melding 

vergunning Registratie/ 

melding vergunning 

Min. VROM GS redelijke termijn, in 

ieder geval besluit 

binnen 8 weken na 

aanvraag Idem. 

§2.6.3 

gebruik van 

proceswater: Wordt het 

proceswater geloosd? 

E: Tunnel boren  Wvo  vergunning (let op: 

melding o.g.v. 

Uitvoeringsbesluit 

waterhuishouding 

wordt gelijkgesteld met 

Wvo-

vergunningaanvraag) 

Waterkwaliteitsbeheerd

er (waterschap of 

hoogheemraadschap) 

Zie Wm-vergunning (6 

mnd met mogelijkheid 

verlenging) 

§2.3.3 (voor coördinatie 

met Wm-verg. §2.3.4)  

gebruik van ruimte C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Wm en Ivb (indien 

werkterrein aangemerkt 

wordt als inrichting) 

Vergunning B&W of  GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 
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horizontale en verticale 

gronddeformaties en 

verstoren 

geohydrologie en 

geologische opbouw 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Keurverordening ontheffing Bestuur waterschap zie desbetreffende 

keurverordening. geen 

termijn? dan afd. 4.1.1 

Awb v.t.: max. 8 weken 

§2.6.3 

horizontale en verticale 

gronddeformaties en 

verstoren 

geohydrologie en 

geologische opbouw 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Natuurbeschermingswe

t indien de tunnel in of 

nabij een 

natuurmonument of 

een speciaal 

beschermingsgebied 

wordt gebouwd. 

vergunning Nbw 199GS of Minister 

van LNV 

13 weken met de 

mogelijkheid de 

vergunning eenmaal 

met 13 weken te 

verlengen (totaal max. 

26 weken) 

§2.8.2. en §2.8.8. Let ook 

op Europese wetgeving: 

§2.8.3-§2.8.6. 

horizontale en verticale 

gronddeformaties en 

verstoren 

geohydrologie en 

geologische opbouw 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Natuurbeschermingswe

t indien de tunnel in of 

nabij een 

natuurmonument of 

een speciaal 

beschermingsgebied 

wordt gebouwd. 

vergunning Nbw 196Minister van 

LNV  

3 mnd met de 

mogelijkheid de 

termijn te verlengen 

met 3 mnd (totaal max. 

6 mnd) 

§2.8.2. en §2.8.8. Let ook 

op Europese wetgeving: 

§2.8.3-§2.8.6. 

inkalven 

ondergrond/instorting

en (calamiteit) 

E: Tunnel boren  Wbb bij geval van 

ernstige verontreiniging 

bij ongewoon voorval 

Stakingsbevel/onderzo

ek en mogelijk nemen 

van maatregelen 

GS onverwijld §2.4.7.4. 

Lozing van 

verontreinigt water 

(eventueel met 

conditioneringmiddele

n) 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Lozingenbesluit ontheffing Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

Aanknopen bij Wm-

vergunning: 6 mnd, 

met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

§2.4.5 

Lozing van 

verontreinigt water 

(eventueel met 

conditioneringmiddele

n) 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Wwh; 

registratie/melding/ver

gunning 

Registratie/ melding 

vergunning Registratie/ 

melding vergunning 

Min. VROM GS redelijke termijn, in 

ieder geval besluit 

binnen 8 weken na 

aanvraag Idem. 

§2.6.3 
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Lozing van 

verontreinigt water 

(eventueel met 

conditioneringmiddele

n)  

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Wvo  Zie rij E, milieueffect 2 Zie rij E, milieueffect 2 Zie rij E, milieueffect 2 Zie rij E, milieueffect 2 

lozing van vervuild 

grondwater. 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Wvo Heffing Afhankelijk van 

beheerder 

oppervlaktewater : rijk, 

provincie of waterschap 

 §2.3.6 

lozing van vervuild 

grondwater. 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Lozingenbesluit ontheffing Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

Aanknopen bij Wm-

vergunning: 6 mnd, 

met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

§2.4.5 

lozing van vervuild 

grondwater. 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Grondwaterwet Registratie/ melding GS  6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.6.2 

lozing van vervuild 

grondwater. 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Grondwaterwet vergunning GS  6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.6.2 

lozing van vervuild 

grondwater. 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Wvo  Vergunning  Waterkwaliteitsbeheerd

er (waterschap of 

hoogheemraadschap) 

Zie Wm-vergunning (6 

mnd met mogelijkheid 

verlenging) 

§2.2.2.6 en §2.3.3 (voor 

coördinatie met Wm-

verg. §2.3.4) 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Wbb: zorgplicht art. 13 Algemene plicht om 

verontreiniging te 

voorkomen. 

n.v.t. n.v.t. §2.4.2 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Vrijstellingsregeling 

grondverzet 

melding door eigenaar 

of erfpachter van de 

bodem waarop de grond 

Bodemkwaliteitskaart: 

idem Melding: aan 

B&W van gemeente 

tenminste 5 dagen voor 

de grond wordt 

gebruikt 

§2.5.6 
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daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

wordt gebruikt waar bodem wordt 

gebruikt 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Bouwstoffenbesluit (als 

het een bouwstof 

betreft) en Ivb cat. 28.3, 

onder c.  

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van werk 

waarin bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbeheerd

er: zie § 2.5.3.  

Melden 1 jaar of 5 of 2 

dagen voor gebruik. Zie 

schema § 2.5.8. 

§ 2.5.2.1, §2.5.3, §2.5.5, 

§2.5.9, §2.5.10, §2.5.11  

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 PMV Melding voor transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving materiaal  

GS  Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5 en 2.5.2.1  

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Mogelijke toepassing:  

Vrijstellingsregeling 

samenstellings- en 

immissiewaarden  

regeling: vrijstelling 

van Bsb. 

Bodemkwaliteitskaart 

verplicht 

Bodemkwaliteitskaart moet worden opgesteld 

door B&W of GS (indien in beleid GS daartoe 

wordt aangewezen) 

§2.5.6 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Afvalstof? Dan Wm van 

toepassing: Zie rij C, 

milieueffect 3. 

Zie rij C, milieueffect 3 Zie rij C, milieueffect 3 Zie rij C, milieueffect 3 Zie rij C, milieueffect 3 

opslag en gebruik van 

conditioneringmiddele

n (schuim, bentoniet, 

polymeren). De 

conditioneringmiddele

E: Tunnel boren  Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

opslag en gebruik van 

conditioneringmiddele

n. Denk aan IBC-

B&W of  GS 6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 
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n kunnen toxisch zijn 

voor aquatische 

organismen 

maatregelen 

ruimte- en 

energiegebruik 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (in de 

voorschriften kunnen 

vereisten worden 

gegeven voor de 

scheidingsinstallatie en 

regels m.b.t. de max. 

geluidshinder) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

ruimtegebruik en 

energiegebruik van 

grondscheidingsinstalla

ties 

E: Tunnel boren  Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (in de 

voorschriften kunnen 

vereisten worden 

gegeven voor de 

scheidingsinstallatie en 

regels m.b.t. de max. 

geluidshinder) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

ruimtegebruik en 

energiegebruik van 

grondscheidingsinstalla

ties 

E: Tunnel boren  Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (in de 

voorschriften kunnen 

vereisten worden 

gegeven voor de 

scheidingsinstallatie en 

regels m.b.t. de max. 

geluidshinder) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

ruimtegebruik van 

toevoerwegen, 

installaties en 

opslagplaatsen 

E: Tunnel boren  Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

geluid, te nemen IBC-

maatregelen, 

energiegebruik etc.) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 
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ruimtegebruik van 

toevoerwegen, 

installaties en 

opslagplaatsen 

E: Tunnel boren  Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

geluid, te nemen IBC-

maatregelen, 

energiegebruik etc.) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond 

E: Tunnel boren  PMV Melding voor transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving materiaal 

GS  Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5 en 2.5.2  

transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond: 

verkeersbewegingen 

E: Tunnel boren  Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook als 

inrichtingen worden 

aangemerkt of mogelijk 

in de integrale Wm-

verg. zijn opgenomen 

Vergunning (met daarin 

vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de inrichting) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond: 

verkeersbewegingen 

E: Tunnel boren  Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook als 

inrichtingen worden 

aangemerkt of mogelijk 

in de integrale Wm-

verg. zijn opgenomen 

Vergunning (met daarin 

vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de inrichting) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond: 

verkeersbewegingen 

E: Tunnel boren  Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door 

wegverkeer van en naar inrichting (indirecte 

geluidhinder) 

   

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

E: Tunnel boren  Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

uitstoot van gassen) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(voorschriften met 

betrekking tot de 

uitstoot van gassen) 

B&W of GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 
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uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

D: 

Grondwateronttrekking 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

uitstoot van gassen) 

B&W of  GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(voorschriften met 

betrekking tot de 

uitstoot van gassen) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(voorschriften met 

betrekking tot de 

uitstoot van gassen) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

verdroging van natuur- 

en landbouwgronden 

D: 

Grondwateronttrekking 

 Natuurbeschermingswe

t (indien in/nabij 

natuurmonument)  Let 

op directe werking 

Vogel- en 

Habitatrichtlijn 

Nbw-vergunning En 

mogelijk directe 

werking art.4 

Vogelrichtlijn/art. 6 

Habitatrichtlijn. Let op 

m.b.t. Nbw 1998. Ook 

Wm-verg vereist? Dan 

treedt Wm-verg. in de 

plaats van Nbw-verg. 

Nbw 196Min. LNV  Nbw 1963 mnd, met 

mogelijkheid 

verlenging 3 mnd  

§2.8.8 Directe werking: 

§2.8.3-2.8.6 

verdroging van natuur- 

en landbouwgronden 

D: 

Grondwateronttrekking 

 Natuurbeschermingswe

t (indien in/nabij 

natuurmonument)  Let 

op directe werking 

Vogel- en 

Habitatrichtlijn 

Nbw-vergunning En 

mogelijk directe 

werking art.4 

Vogelrichtlijn/art. 6 

Habitatrichtlijn. Let op 

m.b.t. Nbw 1998. Ook 

Wm-verg vereist? Dan 

treedt Wm-verg. in de 

plaats van Nbw-verg. 

Nbw 199GS Nbw 1993 weken, met 

mogelijkheid 

verlenging 13 weken 

§2.8.8 Directe werking: 

§2.8.3-2.8.6 

verdroging van natuur- 

en landbouwgronden 

D: 

Grondwateronttrekking 

 PMV Regels voor 

Milieubeschermingsgeb

ieden 
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Verkeersbewegingen B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Circulaire inzake 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

wegverkeer van en naar 

inrichting (indirecte 

geluidhinder) 

Beleid   §2.7.3. 

Verkeersbewegingen B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook als 

inrichtingen worden 

aangemerkt of mogelijk 

in de integrale Wm-

verg. zijn opgenomen 

Vergunning (met daarin 

vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de inrichting) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 

Verkeersbewegingen B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook als 

inrichtingen worden 

aangemerkt of mogelijk 

in de integrale Wm-

verg. zijn opgenomen 

Vergunning (met daarin 

vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de inrichting) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

verlagen 

grondwaterstand / 

stijghoogte in de 

omgeving met als 

mogelijke gevolg 

zetting van bebouwing 

en infrastructuur 

D: 

Grondwateronttrekking 

 Grondwaterwet  Registratie/ melding 

vergunning 

GS  Melding: geen termijn 

Vergunning: 6 mnd, 

met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.6.2 

verlagen 

grondwaterstand / 

stijghoogte in de 

omgeving met als 

mogelijke gevolg 

zetting van bebouwing 

en infrastructuur 

D: 

Grondwateronttrekking 

 Burgerlijk Wetboek 

(aansprakelijkheid voor 

schade, geen onderdeel 

van dit onderzoek) 
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Verontreiniging van de 

omgeving door gebruik 

van de installaties (zoals 

lekkage hydraulische 

systemen) 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let ook 

op het Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin 

kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming 

van verslechtering van 

de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen 

worden geëist.)  

GS 6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 

Verontreiniging van de 

omgeving door gebruik 

van de installaties (zoals 

lekkage hydraulische 

systemen) 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let ook 

op het Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin 

kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming 

van verslechtering van 

de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen 

worden geëist.)  

B&W   6 mnd  § 2.2.1 en 2.2.2  

Verontreiniging van de 

omgeving door gebruik 

van de installaties (zoals 

lekkage hydraulische 

systemen) 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Wet milieugevaarlijke 

stoffen en op grond 

daarvan de besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

§2.2.6 

Verontreiniging van de 

omgeving door gebruik 

van de installaties (zoals 

lekkage hydraulische 

systemen) 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wbb en PMV Beschikking ernstige 

verontreiniging en 

saneringsnoodzaak 

GS en PS uiterlijk 13 weken na 

nader onderzoek of 

melding 

§ 2.4.7 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wbb en PMV Bevel tot staken van 

handelingen bij 

ongewoon voorval   

GS en PS onverwijld § 2.4.7 
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lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wbb en PMV Dezelfde instrumenten 

die gelden voor GS en 

PS 

M.b.t. waterbodems van 

regionale wateren: 

Regionale 

waterkwaliteitsbeheerd

er (dat zijn 

voornamelijk water- en 

zuiveringsschappen) 

onverwijld § 2.4.6 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wbb en PMV Dezelfde instrumenten 

die gelden voor GS en 

PS  

Minister van V&W (bij 

Rijkswateren) 

onverwijld § 2.4.6 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wbb en PMV Gedoogbevel GS en PS onverwijld § 2.4.7 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wbb en PMV Idem, behalve 

bevoegdheden in het 

kader van ongewone 

voorvallen 

M.b.t. waterbodems van 

rijkswateren: Minister 

van V&W 

onverwijld § 2.4.6 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wbb en PMV Melding 

verontreiniging of 

aantasting  

GS en PS Zo spoedig mogelijk  § 2.4.7 
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verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wbb en PMV Sanerings-

onderzoekbevel en 

saneringsbevel  

GS en PS n.v.t. § 2.4.7 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wbb en PMV Stakingsbevel GS en PS onverwijld § 2.4.7 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let ook 

op het Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin 

kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming 

van verslechtering van 

de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen 

worden geëist.)  

B&W 6 mnd § 2.2.1, §2.2.2 en §2.2.2.3. 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let ook 

op het Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin 

kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming 

van verslechtering van 

de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen 

worden geëist.)  

GS 6 mnd § 2.2.1 en 2.2.2 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wet milieugevaarlijke 

stoffen en op grond 

daarvan de besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

§2.2.6 

verspreiding van geluid D: 

Grondwateronttrekking 

 Wgh  geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen  

B&W n.v.t. § 2.8.3 
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verspreiding van geluid D: 

Grondwateronttrekking 

 Geen Wm-inrichting? 

Dan mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverordenin

g, of de provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.2. 

verspreiding van geluid D: 

Grondwateronttrekking 

 Circulaire Bouwlawaai 

en Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door het 

wegverkeer 

Regels m.b.t. 

bouwlawaai en 

wegverkeer 

  §2.7.3.1 

verspreiding van geluid D: 

Grondwateronttrekking 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 

2.8.3 

verspreiding van geluid D: 

Grondwateronttrekking 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

verspreiding van geluid G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Circulaire Bouwlawaai 

en Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door het 

wegverkeer 

Beleidsregels   §2.7.3 

verspreiding van geluid G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Wgh  geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen 

B&W n.v.t. § 2.7.2 
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verspreiding van geluid G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Geen Wm-inrichting? 

Dan mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverordenin

g, of de provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.1 

verspreiding van geluid G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 

2.7.3 

verspreiding van geluid G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

verspreiding van geluid  

(hinder door trillingen) 

E: Tunnel boren  Geen Wm-inrichting? 

Dan mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverordenin

g, of de provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.2 

verspreiding van geluid  

(hinder door trillingen) 

E: Tunnel boren  Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 

2.8.3 

verspreiding van geluid  

(hinder door trillingen) 

E: Tunnel boren  Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

verspreiding van geluid  

(hinder door trillingen) 

E: Tunnel boren  Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3 
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verspreiding van geluid 

en trillingen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Circulaire Bouwlawaai 

en Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door het 

wegverkeer 

Beleid    § 2.7.3 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wgh  geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen  

B&W n.v.t. § 2.7.2 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Geen Wm-inrichting? 

Dan mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverordenin

g, of de provinciale 

verordening 

regels GS en PS n.v.t. §2.7.3.1 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 

2.8.3 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Geen Wm-inrichting? 

Dan mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverordenin

g, of de provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.1 
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verspreiding van geluid 

en trillingen 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 

2.7.3 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Circulaire Bouwlawaai 

en Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door het 

wegverkeer 

Beleidsregels   §2.7.3 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Wgh   geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen  

B&W n.v.t. § 2.7.2 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Geen Wm-inrichting? 

Dan mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverordenin

g, of de provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.1 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 

2.7.3 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

 Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 
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Voor milieueffecten op 

oppervlaktewater/gron

dwater/water/waterhu

ishouding: zie 

Grondwateronttrekking 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

      

vrijkomen van grond, 

gescheiden naar 

korrelgrootte, 

vermengd met resten 

bentoniet en/of andere 

hulpstoffen  

Vrijkomend slibkoek 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Vrijstellingsregeling 

grondverzet 

melding door eigenaar 

of erfpachter van de 

bodem waarop de grond 

wordt gebruikt 

Bodemkwaliteitskaart: 

idem Melding: aan 

B&W van gemeente 

waar bodem wordt 

gebruikt 

tenminste 5 dagen voor 

de grond wordt 

gebruikt 

§2.5.6 

vrijkomen van grond, 

gescheiden naar 

korrelgrootte, 

vermengd met resten 

bentoniet en/of andere 

hulpstoffen  

Vrijkomend slibkoek 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Bouwstoffenbesluit (als 

het een bouwstof 

betreft) en Ivb cat. 28.3, 

onder c.  

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van werk 

waarin bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbeheerd

er: zie § 2.5.3.  

Zie schema § 2.5.8. § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  

vrijkomen van grond, 

gescheiden naar 

korrelgrootte, 

vermengd met resten 

bentoniet en/of andere 

hulpstoffen  

Vrijkomend slibkoek 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 PMV Melding voor transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving materiaal  

GS  Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5.en 2.5.2.1  

vrijkomen van grond, 

gescheiden naar 

korrelgrootte, 

vermengd met resten 

bentoniet en/of andere 

hulpstoffen  

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Mogelijke toepassing:  

Vrijstellingsregeling 

samenstellings- en 

immissiewaarden  

regeling: vrijstelling 

van Bsb. 

Bodemkwaliteitskaart 

verplicht 

Bodemkwaliteitskaart moet worden opgesteld 

door B&W of GS (indien in beleid GS daartoe 

wordt aangewezen) 

§2.5.6 
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Vrijkomend slibkoek 

vrijkomen van grond, 

gescheiden naar 

korrelgrootte, 

vermengd met resten 

bentoniet en/of andere 

hulpstoffen  

Vrijkomend slibkoek 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

 Afvalstof? Wm van 

toepassing: Zie rij C, 

milieueffect 3  

Zie rij C, milieueffect 3 Zie rij C, milieueffect 3 Zie rij C, milieueffect 3 Zie rij C, milieueffect 3 

vrijkomen van grote 

hoeveelheden grond 

waarvoor 

afzetmogelijkheden 

dienen te worden 

gezocht (logistiek) 

E: Tunnel boren  n.v.t. Let op de 

uitzondering in art. 4 

Besluit stortplaatsen en 

stortverboden 

afvalstoffen! 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. §2.2.2.3 

vrijkomen van 

verontreinigde grond 

waardoor verwerking 

noodzakelijk is  

eventueel vrijkomen 

van grond vermengd 

met kalkcement (zoals 

toegepast bij 

botlekspoortunnel om 

slappe ondergrond 

waardoor heen geboord 

werd te verstevigen) 

E: Tunnel boren  Bouwstoffenbesluit (als 

het een bouwstof 

betreft) en Ivb cat. 28.3, 

onder c.  

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van werk 

waarin bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbeheerd

er: zie § 2.5.3.  

Zie schema § 2.5.8. § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  
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vrijkomen van 

verontreinigde grond 

waardoor verwerking 

noodzakelijk is  

eventueel vrijkomen 

van grond vermengd 

met kalkcement (zoals 

toegepast bij 

botlekspoortunnel om 

slappe ondergrond 

waardoor heen geboord 

werd te verstevigen) 

E: Tunnel boren  PMV Melding voor transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving materiaal  

GS  Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

§2.2.5.en 2.5.2.1  

vrijkomen van 

verontreinigde grond 

waardoor verwerking 

noodzakelijk is  

eventueel vrijkomen 

van grond vermengd 

met kalkcement (zoals 

toegepast bij 

botlekspoortunnel om 

slappe ondergrond 

waardoor heen geboord 

werd te verstevigen) 

E: Tunnel boren  Wm:zie rij C 

milieueffect 3  

zie rij C milieueffect 3  zie rij C milieueffect 3  zie rij C milieueffect 3  zie rij C milieueffect 3  

vrijkomen van 

verontreinigde grond 

waardoor verwerking 

noodzakelijk is  

eventueel vrijkomen 

van grond vermengd 

met kalkcement (zoals 

toegepast bij 

E: Tunnel boren  Mogelijke toepassing 

Vrijstellingsbesluiten 

 B&W en mogelijk GS  §2.5.6 
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botlekspoortunnel om 

slappe ondergrond 

waardoor heen geboord 

werd te verstevigen) 

 D: 

Grondwateronttrekking 

 Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

achterblijvend materiaal 

in de ondergrond, denk 

aan IBC-maatregelen) 

B&W of  GS 6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

§ 2.2.1 en 2.2.2 
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13 weken met de 

mogelijkheid de 

vergunning eenmaal 

met 13 weken te 

verlengen (totaal max. 

26 weken) 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

horizontale en verticale 

gronddeformaties en 

verstoren 

geohydrologie en 

geologische opbouw 

Natuurbeschermingswe

t indien de tunnel in of 

nabij een 

natuurmonument of 

een speciaal 

beschermingsgebied 

wordt gebouwd. 

vergunning Nbw 199GS of Minister 

van LNV 

 §2.8.2. en §2.8.8. Let ook 

op Europese wetgeving: 

§2.8.3-§2.8.6. 

3 mnd met de 

mogelijkheid de 

termijn te verlengen 

met 3 mnd (totaal max. 

6 mnd) 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

horizontale en verticale 

gronddeformaties en 

verstoren 

geohydrologie en 

geologische opbouw 

Natuurbeschermingswe

t indien de tunnel in of 

nabij een 

natuurmonument of 

een speciaal 

beschermingsgebied 

wordt gebouwd. 

vergunning Nbw 196Minister van 

LNV  

 §2.8.2. en §2.8.8. Let ook 

op Europese wetgeving: 

§2.8.3-§2.8.6. 

6 mnd B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let ook 

op het Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin 

kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming 

van verslechtering van 

de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen 

worden geëist.)  

B&W  § 2.2.1, §2.2.2 en §2.2.2.3. 

6 mnd B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let ook 

op het Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin 

kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming 

van verslechtering van 

de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen 

worden geëist.)  

GS  § 2.2.1 en 2.2.2 
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6 mnd E: Tunnel boren gebruik en achterblijven 

van minerale 

oliecomponenten (zoals 

door gebruik van vet bij 

de boorkop) in de grond 

en in het grondwater  

morsingen en/of 

lekkage van olie, 

brandstoffen en 

hulpstoffen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let ook 

op het Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin 

kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming 

van verslechtering van 

de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen 

worden geëist.)  

B&W of  GS  § 2.2.1 en 2.2.2 

6 mnd E: Tunnel boren opslag en gebruik van 

conditioneringmiddele

n (schuim, bentoniet, 

polymeren). De 

conditioneringmiddele

n kunnen toxisch zijn 

voor aquatische 

organismen 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

opslag en gebruik van 

conditioneringmiddele

n. Denk aan IBC-

maatregelen 

B&W of  GS  § 2.2.1 en 2.2.2 

6 mnd F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

Verontreiniging van de 

omgeving door gebruik 

van de installaties (zoals 

lekkage hydraulische 

systemen) 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let ook 

op het Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin 

kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming 

van verslechtering van 

de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen 

worden geëist.)  

GS  § 2.2.1 en 2.2.2 

6 mnd  F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

Verontreiniging van de 

omgeving door gebruik 

van de installaties (zoals 

lekkage hydraulische 

systemen) 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  Let ook 

op het Stortbesluit, zie § 

2.2.2.3 

Vergunning (hierin 

kunnen voorschriften 

worden ter voorkoming 

van verslechtering van 

de bodem. Er kunnen 

IBC-maatregelen 

worden geëist.)  

B&W    § 2.2.1 en 2.2.2  
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6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

energiegebruik Wm  en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (daarin 

vereisten m.b.t. 

verbruik energie, 

opstellen energieplan 

e.d.) 

B&W  § 2.2.1 en 2.2.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

energiegebruik Wm  en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (daarin 

vereisten m.b.t. 

verbruik energie, 

opstellen energieplan 

e.d.) 

GS  § 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

Verkeersbewegingen Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook als 

inrichtingen worden 

aangemerkt of mogelijk 

in de integrale Wm-

verg. zijn opgenomen 

Vergunning (met daarin 

vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de inrichting) 

B&W  § 2.2.1 en 2.2.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

Verkeersbewegingen Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook als 

inrichtingen worden 

aangemerkt of mogelijk 

in de integrale Wm-

verg. zijn opgenomen 

Vergunning (met daarin 

vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de inrichting) 

GS  § 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W  § 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 

2.8.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS  § 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(voorschriften met 

betrekking tot de 

uitstoot van gassen) 

B&W of GS  § 2.2.1 en 2.2.2 
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6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

Grondwaterwet Registratie/ melding GS   § 2.6.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

gebruik van ruimte Wm en Ivb (indien 

werkterrein aangemerkt 

wordt als inrichting) 

Vergunning B&W of  GS  § 2.2.1 en 2.2.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

Grondwaterwet vergunning GS   § 2.6.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

energiegebruik Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (daarin 

vereisten m.b.t. 

verbruik energie, 

opstellen energieplan 

e.d.) 

B&W of  GS  §2.2.1, 2.2.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W  § 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 

2.7.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS  § 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

achterblijven van 

materiaal in de 

ondergrond (zoals 

damwanden, 

grondankers, 

geïnjecteerde grond, 

cement en bentoniet)  

achterblijven van 

puingranulaat  

morsingen/lekkage van 

olie en brandstoffen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(voorschriften m.b.t. 

achterblijvend materiaal 

in de bodem) 

B&W  § 2.2.1 en §2.2.2 
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6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

emissie van gassen door 

gebruik van brandstof 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning 

(voorschriften m.b.t. 

emissie van gassen) 

B&W of GS  §2.2.1, 2.2.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

D: 

Grondwateronttrekking 

verspreiding van geluid Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W  § 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 

2.8.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

D: 

Grondwateronttrekking 

verspreiding van geluid Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS  § 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

D: 

Grondwateronttrekking 

 Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

achterblijvend materiaal 

in de ondergrond, denk 

aan IBC-maatregelen) 

B&W of  GS  § 2.2.1 en 2.2.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

D: 

Grondwateronttrekking 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

uitstoot van gassen) 

B&W of  GS  § 2.2.1 en 2.2.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

E: Tunnel boren ruimtegebruik en 

energiegebruik van 

grondscheidingsinstalla

ties 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (in de 

voorschriften kunnen 

vereisten worden 

gegeven voor de 

scheidingsinstallatie en 

regels m.b.t. de max. 

geluidshinder) 

B&W  § 2.2.1 en 2.2.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

E: Tunnel boren ruimtegebruik en 

energiegebruik van 

grondscheidingsinstalla

ties 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (in de 

voorschriften kunnen 

vereisten worden 

gegeven voor de 

scheidingsinstallatie en 

regels m.b.t. de max. 

geluidshinder) 

GS  § 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 
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6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

E: Tunnel boren transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond: 

verkeersbewegingen 

Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook als 

inrichtingen worden 

aangemerkt of mogelijk 

in de integrale Wm-

verg. zijn opgenomen 

Vergunning (met daarin 

vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de inrichting) 

B&W  § 2.2.1 en 2.2.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

E: Tunnel boren transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond: 

verkeersbewegingen 

Wm en Ivb, indien 

bouwterreinen ook als 

inrichtingen worden 

aangemerkt of mogelijk 

in de integrale Wm-

verg. zijn opgenomen 

Vergunning (met daarin 

vereisten met 

betrekking tot de 

verkeersbewegingen 

binnen de inrichting) 

GS  § 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

E: Tunnel boren verspreiding van geluid  

(hinder door trillingen) 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W  § 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 

2.8.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

E: Tunnel boren verspreiding van geluid  

(hinder door trillingen) 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS  § 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

E: Tunnel boren achterblijven van 

materiaal (grout, 

tunnellining) en 

materieel (verloren 

TBM of onderdelen 

daarvan) in de 

ondergrond 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

achterblijvend materiaal 

in de ondergrond, denk 

aan IBC-maatregelen) 

B&W en GS  § 2.2.1 en 2.2.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

E: Tunnel boren 1ruimtegebruik van 

toevoerwegen, 

installaties en 

opslagplaatsen 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

geluid, te nemen IBC-

maatregelen, 

energiegebruik etc.) 

GS  § 2.2.1, 2.2.2 en 2.8.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

E: Tunnel boren ruimtegebruik van 

toevoerwegen, 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

B&W  § 2.2.1 en 2.2.2 



 

 

2 1 3  

Termijn Processtap Milieueffecten Wettelijke regeling Instrument Bevoegd gezag  Verwijzing naar 

Kennisdocument 

verlenging installaties en 

opslagplaatsen 

geluid, te nemen IBC-

maatregelen, 

energiegebruik etc.) 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

E: Tunnel boren 1uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning (met 

voorschriften m.b.t. 

uitstoot van gassen) 

B&W  § 2.2.1 en 2.2.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

ruimte- en 

energiegebruik 

Wm en Ivb voor 

inrichtingen 

Vergunning (in de 

voorschriften kunnen 

vereisten worden 

gegeven voor de 

scheidingsinstallatie en 

regels m.b.t. de max. 

geluidshinder) 

B&W  § 2.2.1 en 2.2.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W  § 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 

2.7.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS  § 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(voorschriften met 

betrekking tot de 

uitstoot van gassen) 

B&W  § 2.2.1 en 2.2.2 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van geluid Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

B&W  § 2.2.1, 2.2.2, 2.7.3.2 en 

2.7.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van geluid Wm en Ivb (voor 

inrichtingen)  

Vergunning (met daarin 

voorschriften m.b.t. 

geluid/trilling) 

GS  § 2.2.1, 2.2.2 en 2.7.3 

6 mnd, met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

uitstoot van gassen 

door gebruik van 

brandstof 

Wm en Ivb (voor 

inrichtingen) 

Vergunning 

(voorschriften met 

betrekking tot de 

B&W  § 2.2.1 en 2.2.2 
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uitstoot van gassen) 

Aanknopen bij Wm-

vergunning: 6 mnd, 

met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

Lozingenbesluit ontheffing Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

 §2.4.5 

Aanknopen bij Wm-

vergunning: 6 mnd, 

met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

D: 

Grondwateronttrekking 

afvoeren en lozen 

(vervuild) grondwater 

Lozingenbesluit ontheffing Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

 §2.4.5 

Aanknopen bij Wm-

vergunning: 6 mnd, 

met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: Wordt het 

proceswater geloosd? 

Lozingenbesluit ontheffing Dat is het bevoegd 

gezag dat de Wm-

vergunning verleent 

 §2.4.5 

Aanknopen bij Wm-

vergunning: 6 mnd, 

met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging  

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

Lozing van 

verontreinigt water 

(eventueel met 

conditioneringmiddele

n) 

Lozingenbesluit ontheffing Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

 §2.4.5 

Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

PMV Melding voor transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving materiaal  

GS   §2.2.5 en 2.5.2.1  

Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

E: Tunnel boren transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond 

PMV Melding voor transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving materiaal 

GS   §2.2.5 en 2.5.2  
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Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

E: Tunnel boren Beperkte 

hergebruikmogelijkhed

en van slibkoek 

PMV Melding voor transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving materiaal  

GS   §2.2.5.en 2.5.2.1  

Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

E: Tunnel boren vrijkomen van 

verontreinigde grond 

waardoor verwerking 

noodzakelijk is  

eventueel vrijkomen 

van grond vermengd 

met kalkcement (zoals 

toegepast bij 

botlekspoortunnel om 

slappe ondergrond 

waardoor heen geboord 

werd te verstevigen) 

PMV Melding voor transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving materiaal  

GS   §2.2.5.en 2.5.2.1  

Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van grond, 

gescheiden naar 

korrelgrootte, 

vermengd met resten 

bentoniet en/of andere 

hulpstoffen  

Vrijkomend slibkoek 

PMV Melding voor transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving materiaal  

GS   §2.2.5.en 2.5.2.1  

Afd. 3.5 Awb: 6 mnd 

met mogelijkheid 

verlenging termijn 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

PMV Melding voor transport. 

Beschikken over 

begeleidingsbrief en 

omschrijving materiaal  

GS   §2.2.5 en 2.5.2.1  
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Dezelfde termijnen 

gelden als bij de 

aanvraag van een Wm-

vergunning: 6 mnd. 

(mits verlenging 

termijn o.g.v. 3:29 Awb) 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

-Afvalstof toegepast in 

de inrichting? Wm-

verg. vereist. Minder 

dan 50m³ of toepassing 

buiten inrichting? (voor 

inrichtingen, als het 

gaat om een afvalstof 

niet zijnde een 

bouwstof) 

ontheffing o.g.v. art. 

10.47 lid 2 Wm 

GS  §2.2.2.6. 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur 

A: Aanleg toe- en 

afritten 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur. 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur 

Dit is een ‘gewoon’ 

bouwproject. Zie 

hiervoor de reeds 

bestaande literatuur 

 Zie ‘Infrastructuur. 

Praktische handleiding 

bestuurlijke en 

juridische procedures 

bij aanleg en 

reconstructie’.  

geen onderdeel van dit 

onderzoek 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

aanvoer van 

bestortingsmateriaal 

met een hoge dichtheid 

Slechts aanvoer als 

milieueffect? Dan 

wetgeving m.b.t. 

vervoer van toepassing: 

vervoer nat materieel de 

Scheepvaartverkeerswe

t en droog materieel de 

Wegenverkeerswet. 

geen onderdeel van dit 

onderzoek 

geen onderdeel van dit 

onderzoek 

 geen onderdeel van dit 

onderzoek 

Melden 1 jaar of 5 of 2 

dagen voor gebruik. Zie 

schema § 2.5.8. 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

Bouwstoffenbesluit (als 

het een bouwstof 

betreft) en Ivb cat. 28.3, 

onder c.  

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van werk 

waarin bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbeheerd

er: zie § 2.5.3. 

 § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  
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Melden 1 jaar of 5 of 2 

dagen voor gebruik. Zie 

schema § 2.5.8. 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

Bouwstoffenbesluit (als 

het een bouwstof 

betreft) en Ivb cat. 28.3, 

onder c.  

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van werk 

waarin bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbeheerd

er: zie § 2.5.3.  

 § 2.5.2.1, §2.5.3, §2.5.5, 

§2.5.9, §2.5.10, §2.5.11  

Melding: 8 weken 

voordat een begin 

wordt gemaakt met de 

lozing Vergunning: 

redelijke termijn, max. 

8 weken na aanvraag 

besluit 

D: 

Grondwateronttrekking 

afvoeren en lozen 

(vervuild) grondwater 

Wet op de 

waterhuishouding: 

Uitvoeringsbesluit 

registratie/ 

melding/vergunning 

Het Rijk  §2.6.3 

Melding: 8 weken 

voordat een begin 

wordt gemaakt met de 

lozing Vergunning: 

redelijke termijn, max. 

8 weken na aanvraag 

besluit 

E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: 

onttrokken aan 

oppervlaktewater 

Wwh en 

Uitvoeringsregeling 

waterhuishouding   

registratie/ 

melding/vergunning  

Het Rijk   §2.6.3 

Melding: geen termijn 

Vergunning: 6 mnd, 

met eventueel 

mogelijkheid 

verlenging 

D: 

Grondwateronttrekking 

verlagen 

grondwaterstand / 

stijghoogte in de 

omgeving met als 

mogelijke gevolg 

zetting van bebouwing 

en infrastructuur 

Grondwaterwet  Registratie/ melding 

vergunning 

GS   § 2.6.2 

n.v.t. B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

Wbb en PMV Sanerings-

onderzoekbevel en 

saneringsbevel  

GS en PS  § 2.4.7 



 

 

2 1 8  

Termijn Processtap Milieueffecten Wettelijke regeling Instrument Bevoegd gezag  Verwijzing naar 

Kennisdocument 

n.v.t. B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

Wgh  geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen  

B&W  § 2.7.2 

n.v.t. B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

Geen Wm-inrichting? 

Dan mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverordenin

g, of de provinciale 

verordening 

regels GS en PS  §2.7.3.1 

n.v.t. C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

Wgh   geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen  

B&W  § 2.7.2 

n.v.t. D: 

Grondwateronttrekking 

verspreiding van geluid Wgh  geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

bestemmingen  

B&W  § 2.8.3 

n.v.t. E: Tunnel boren vrijkomen van grote 

hoeveelheden grond 

waarvoor 

afzetmogelijkheden 

dienen te worden 

gezocht (logistiek) 

n.v.t. Let op de 

uitzondering in art. 4 

Besluit stortplaatsen en 

stortverboden 

afvalstoffen! 

n.v.t. n.v.t.  n.v.t. §2.2.2.3 

n.v.t. G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

Wbb: zorgplicht art. 13 Algemene plicht om 

verontreiniging te 

voorkomen. 

n.v.t.  §2.4.2 

n.v.t. G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van geluid Wgh  geluidszones voor 

geluidsgevoelige 

B&W  § 2.7.2 
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bestemmingen 

Nbw 1963 mnd, met 

mogelijkheid 

verlenging 3 mnd  

D: 

Grondwateronttrekking 

verdroging van natuur- 

en landbouwgronden 

Natuurbeschermingswe

t (indien in/nabij 

natuurmonument)  Let 

op directe werking 

Vogel- en 

Habitatrichtlijn 

Nbw-vergunning En 

mogelijk directe 

werking art.4 

Vogelrichtlijn/art. 6 

Habitatrichtlijn. Let op 

m.b.t. Nbw 1998. Ook 

Wm-verg vereist? Dan 

treedt Wm-verg. in de 

plaats van Nbw-verg. 

Nbw 196Min. LNV   §2.8.8 Directe werking: 

§2.8.3-2.8.6 

Nbw 1993 weken, met 

mogelijkheid 

verlenging 13 weken 

D: 

Grondwateronttrekking 

verdroging van natuur- 

en landbouwgronden 

Natuurbeschermingswe

t (indien in/nabij 

natuurmonument)  Let 

op directe werking 

Vogel- en 

Habitatrichtlijn 

Nbw-vergunning En 

mogelijk directe 

werking art.4 

Vogelrichtlijn/art. 6 

Habitatrichtlijn. Let op 

m.b.t. Nbw 1998. Ook 

Wm-verg vereist? Dan 

treedt Wm-verg. in de 

plaats van Nbw-verg. 

Nbw 199GS  §2.8.8 Directe werking: 

§2.8.3-2.8.6 

onverwijld B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

Wbb en PMV Bevel tot staken van 

handelingen bij 

ongewoon voorval   

GS en PS  § 2.4.7 

onverwijld B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

Wbb en PMV Dezelfde instrumenten 

die gelden voor GS en 

PS 

M.b.t. waterbodems van regionale wateren: 

Regionale waterkwaliteitsbeheerder (dat zijn 

voornamelijk water- en zuiveringsschappen) 

§ 2.4.6 
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onverwijld B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

Wbb en PMV Dezelfde instrumenten 

die gelden voor GS en 

PS  

Minister van V&W (bij 

Rijkswateren) 

 § 2.4.6 

onverwijld B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

Wbb en PMV Gedoogbevel GS en PS  § 2.4.7 

onverwijld B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

Wbb en PMV Idem, behalve 

bevoegdheden in het 

kader van ongewone 

voorvallen 

M.b.t. waterbodems van 

rijkswateren: Minister 

van V&W 

 § 2.4.6 

onverwijld B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

Wbb en PMV Stakingsbevel GS en PS  § 2.4.7 

onverwijld E: Tunnel boren inkalven 

ondergrond/instorting

en (calamiteit) 

Wbb bij geval van 

ernstige verontreiniging 

bij ongewoon voorval 

Stakingsbevel/onderzo

ek en mogelijk nemen 

van maatregelen 

GS  §2.4.7.4. 

redelijke termijn, in 

ieder geval besluit 

binnen 8 weken na 

aanvraag Idem. 

E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: Wordt het 

proceswater geloosd? 

Wwh; 

registratie/melding/ver

gunning 

Registratie/ melding 

vergunning Registratie/ 

melding vergunning 

Min. VROM GS  §2.6.3 

redelijke termijn, in 

ieder geval besluit 

binnen 8 weken na 

aanvraag Idem. 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

Lozing van 

verontreinigt water 

(eventueel met 

conditioneringmiddele

n) 

Wwh; 

registratie/melding/ver

gunning 

Registratie/ melding 

vergunning Registratie/ 

melding vergunning 

Min. VROM GS  §2.6.3 
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tenminste 5 dagen voor 

de grond wordt 

gebruikt 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van grond, 

gescheiden naar 

korrelgrootte, 

vermengd met resten 

bentoniet en/of andere 

hulpstoffen  

Vrijkomend slibkoek 

Vrijstellingsregeling 

grondverzet 

melding door eigenaar 

of erfpachter van de 

bodem waarop de grond 

wordt gebruikt 

Bodemkwaliteitskaart: 

idem Melding: aan 

B&W van gemeente 

waar bodem wordt 

gebruikt 

 §2.5.6 

tenminste 5 dagen voor 

de grond wordt 

gebruikt 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

Vrijstellingsregeling 

grondverzet 

melding door eigenaar 

of erfpachter van de 

bodem waarop de grond 

wordt gebruikt 

Bodemkwaliteitskaart: 

idem Melding: aan 

B&W van gemeente 

waar bodem wordt 

gebruikt 

 §2.5.6 

uiterlijk 13 weken na 

nader onderzoek of 

melding 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

Wbb en PMV Beschikking ernstige 

verontreiniging en 

saneringsnoodzaak 

GS en PS  § 2.4.7 

Zie betreffende PV D: 

Grondwateronttrekking 

afvoeren en lozen 

(vervuild) grondwater 

Wet op de 

waterhuishouding: 

Provinciale verordening 

(PV) 

registratie/ 

melding/vergunning 

GS en PS  §2.6.3 

Zie betreffende PV E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: 

onttrokken aan 

oppervlaktewater 

Wwh en provinciale 

verordening 

registratie/ 

melding/vergunning 

GS en PS  §2.6.3 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

Wet milieugevaarlijke 

stoffen en op grond 

daarvan de besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

 §2.2.6 
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Zie de desbetreffende 

besluiten 

E: Tunnel boren gebruik en achterblijven 

van minerale 

oliecomponenten (zoals 

door gebruik van vet bij 

de boorkop) in de grond 

en in het grondwater  

morsingen en/of 

lekkage van olie, 

brandstoffen en 

hulpstoffen 

Wet milieugevaarlijke 

stoffen en op grond 

daarvan de besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

 §2.2.6 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

Verontreiniging van de 

omgeving door gebruik 

van de installaties (zoals 

lekkage hydraulische 

systemen) 

Wet milieugevaarlijke 

stoffen en op grond 

daarvan de besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

Zie de desbetreffende 

besluiten 

 §2.2.6 

zie desbetreffende 

keurverordening. geen 

termijn? dan afd. 4.1.1 

Awb v.t.: max. 8 weken 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

horizontale en verticale 

gronddeformaties en 

verstoren 

geohydrologie en 

geologische opbouw 

Keurverordening ontheffing Bestuur waterschap  §2.6.3 

Zie rij B, milieueffect 1 G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

beïnvloeding omgeving 

wegens het ontgraven 

van grond ten behoeve 

van het aanbrengen van 

bestortingsmaterialen 

Wbb en PMV (indien er 

bij ontgraven sprake is 

van verontreinigde 

grond): Zie rij B, 

milieueffect 1 

Zie rij B, milieueffect 1 Zie rij B, milieueffect 1  Zie rij B, milieueffect 1 

Zie rij B, milieueffect 3 E: Tunnel boren verspreiding van geluid  

(hinder door trillingen) 

Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3  Zie rij B, milieueffect 3 

Zie rij B, milieueffect 3 F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3 Zie rij B, milieueffect 3  Zie rij B, milieueffect 3 
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Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

achterblijven van 

materiaal in de 

ondergrond (zoals 

damwanden, 

grondankers, 

geïnjecteerde grond, 

cement en bentoniet)  

achterblijven van 

puingranulaat  

morsingen/lekkage van 

olie en brandstoffen 

Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

 Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

D: 

Grondwateronttrekking 

achterblijven van 

materiaal in de 

ondergrond (zoals 

geïnjecteerde cement of 

cement-bentoniet 

mengsel) 

Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

 Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

E: Tunnel boren achterblijven van 

materiaal (grout, 

tunnellining) en 

materieel (verloren 

TBM of onderdelen 

daarvan) in de 

ondergrond 

Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

 Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

E: Tunnel boren eventueel aanbrengen 

van grote hoeveelheden 

vrijkomende grond 

(met eventueel 

additieven) in 

watergangen met 

mogelijk effect op het 

aquatisch milieu 

Wbb Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

 Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 
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Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

E: Tunnel boren gebruik en achterblijven 

van minerale 

oliecomponenten (zoals 

door gebruik van vet bij 

de boorkop) in de grond 

en in het grondwater  

morsingen en/of 

lekkage van olie, 

brandstoffen en 

hulpstoffen 

Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

 Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

Verontreiniging van de 

omgeving door gebruik 

van de installaties (zoals 

lekkage hydraulische 

systemen) 

Wbb en PMV Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

 Zie rij B, milieueffect 

Wbb en PMV 

Zie rij C milieueffect 1 E: Tunnel boren doorboren en/of 

verstoren van 

waterafsluitende lagen 

(verstoren 

geohydrologie) 

Zie rij C milieueffect 1 Zie rij C milieueffect 1 Zie rij C milieueffect 1  Zie rij C milieueffect 1 

zie rij C milieueffect 3 G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

afvoer van baggerspecie 

(veelal verontreinigd) 

Afvalstof? Dan Wm van 

toepassing: zie rij C 

milieueffect 3 

zie rij C milieueffect 3 zie rij C milieueffect 3  zie rij C milieueffect 3 

zie rij C milieueffect 3  E: Tunnel boren vrijkomen van 

verontreinigde grond 

waardoor verwerking 

noodzakelijk is  

eventueel vrijkomen 

van grond vermengd 

met kalkcement (zoals 

toegepast bij 

botlekspoortunnel om 

Wm:zie rij C 

milieueffect 3  

zie rij C milieueffect 3  zie rij C milieueffect 3   zie rij C milieueffect 3  
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slappe ondergrond 

waardoor heen geboord 

werd te verstevigen) 

Zie rij C, milieueffect 3 F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van grond, 

gescheiden naar 

korrelgrootte, 

vermengd met resten 

bentoniet en/of andere 

hulpstoffen  

Vrijkomend slibkoek 

Afvalstof? Wm van 

toepassing: Zie rij C, 

milieueffect 3  

Zie rij C, milieueffect 3 Zie rij C, milieueffect 3  Zie rij C, milieueffect 3 

Zie rij C, milieueffect 3 G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

Afvalstof? Dan Wm van 

toepassing: Zie rij C, 

milieueffect 3. 

Zie rij C, milieueffect 3 Zie rij C, milieueffect 3  Zie rij C, milieueffect 3 

Zie rij C, milieueffect 3  E: Tunnel boren Beperkte 

hergebruikmogelijkhed

en van slibkoek 

Wm:Zie rij C, 

milieueffect 3  

Zie rij C, milieueffect 3  Zie rij C, milieueffect 3   Zie rij C, milieueffect 3  

Zie rij E milieueffect 9 G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

aanvoeren en 

verwerken van 

aanvulgrond 

bijvoorbeeld ter plaatse 

van watergangen 

Zie rij E milieueffect 9 Zie rij E milieueffect 9 Zie rij E milieueffect 9  Zie rij E milieueffect 9 

Zie rij E, milieueffect 2 F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

Lozing van 

verontreinigt water 

(eventueel met 

conditioneringmiddele

n)  

Wvo  Zie rij E, milieueffect 2 Zie rij E, milieueffect 2  Zie rij E, milieueffect 2 
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Zie schema § 2.5.8. E: Tunnel boren Beperkte 

hergebruikmogelijkhed

en van slibkoek 

Bouwstoffenbesluit (als 

het een bouwstof 

betreft) en Ivb cat. 28.3, 

onder c.  

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van werk 

waarin bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbeheerd

er: zie § 2.5.3.  

 § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  

Zie schema § 2.5.8. E: Tunnel boren vrijkomen van 

verontreinigde grond 

waardoor verwerking 

noodzakelijk is  

eventueel vrijkomen 

van grond vermengd 

met kalkcement (zoals 

toegepast bij 

botlekspoortunnel om 

slappe ondergrond 

waardoor heen geboord 

werd te verstevigen) 

Bouwstoffenbesluit (als 

het een bouwstof 

betreft) en Ivb cat. 28.3, 

onder c.  

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van werk 

waarin bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbeheerd

er: zie § 2.5.3.  

 § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  

Zie schema § 2.5.8. F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van grond, 

gescheiden naar 

korrelgrootte, 

vermengd met resten 

bentoniet en/of andere 

hulpstoffen  

Vrijkomend slibkoek 

Bouwstoffenbesluit (als 

het een bouwstof 

betreft) en Ivb cat. 28.3, 

onder c.  

Melding toepassing 

bouwstof in werk 

Afhankelijk van werk 

waarin bouwstof wordt 

gebruikt: B&W, GS, 

minister of 

waterkwaliteitsbeheerd

er: zie § 2.5.3.  

 § 2.5.2.1, 2.5.3, 2.5.5, 

2.5.9, 2.5.10, 2.5.11  

Zie 

vergunningverlening 

Wm: 6 mnd met 

mogelijke verlenging 

G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

afvoer van baggerspecie 

(veelal verontreinigd) 

Is er sprake van een 

inrichting 

overeenkomstig de Wm 

en Ivb? Dan Wm-

vergunning waarin 

mogelijk voorschriften 

m.b.t. afvoer  

Voorschriften Bevoegde gezag van 

Wm-vergunning 

(B&W of GS ) 

 §2.2.2.5 en §2.2.2.6 
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Zie Wm-vergunning (6 

mnd met mogelijkheid 

verlenging) 

C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

Wvo  Vergunning  Waterkwaliteitsbeheerd

er (waterschap of 

hoogheemraadschap) 

 §2.2.2.6 en §2.3.3 (voor 

coördinatie met Wm-

verg. §2.3.4) 

Zie Wm-vergunning (6 

mnd met mogelijkheid 

verlenging) 

D: 

Grondwateronttrekking 

afvoeren en lozen 

(vervuild) grondwater 

Wvo vergunning (let op: 

melding o.g.v. 

Uitvoeringsbesluit 

waterhuishouding 

wordt gelijkgesteld met 

Wvo-

vergunningaanvraag. 

Waterkwaliteitsbeheerd

er (waterschap of 

hoogheemraadschap) 

 §2.2.2.6 en §2.3.3 (voor 

coördinatie met Wm-

verg. §2.3.4) 

Zie Wm-vergunning (6 

mnd met mogelijkheid 

verlenging) 

E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: Wordt het 

proceswater geloosd? 

Wvo  vergunning (let op: 

melding o.g.v. 

Uitvoeringsbesluit 

waterhuishouding 

wordt gelijkgesteld met 

Wvo-

vergunningaanvraag) 

Waterkwaliteitsbeheerd

er (waterschap of 

hoogheemraadschap) 

 §2.3.3 (voor coördinatie 

met Wm-verg. §2.3.4)  

Zo spoedig mogelijk  B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verslechtering bodem- 

en waterkwaliteit door 

morsingen en/of 

lekkage van brand- en 

vloeistoffen 

Wbb en PMV Melding 

verontreiniging of 

aantasting  

GS en PS  § 2.4.7 

 B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

Verkeersbewegingen Circulaire inzake 

geluidhinder 

veroorzaakt door 

wegverkeer van en naar 

inrichting (indirecte 

geluidhinder) 

Beleid   §2.7.3. 

 B: Aanvoer, gebruik en 

afvoer van materieel 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

Circulaire Bouwlawaai 

en Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door het 

Beleid    § 2.7.3 
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Termijn Processtap Milieueffecten Wettelijke regeling Instrument Bevoegd gezag  Verwijzing naar 

Kennisdocument 

wegverkeer 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

Stortverbod (Besluit 

Stortverbod 

afvalstoffen)? Afvoer 

afvalstof aan bedrijf dat 

beschikt over Wm-verg. 

voor bewerken, 

verwerken of 

verbranden van deze 

afvalstof.  

Algeheel verbod   §2.2.5, § 2.4.7.2 en 

§2.5.2.4. 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

Circulaire Bouwlawaai 

en Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door het 

wegverkeer 

Beleidsregels   §2.7.3 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

lozing van vervuild 

grondwater. 

Wvo Heffing Afhankelijk van 

beheerder 

oppervlaktewater : rijk, 

provincie of waterschap 

 §2.3.6 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

verspreiding van 

geluid/ trillingen 

Geen Wm-inrichting? 

Dan mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverordenin

g, of de provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.1 
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Termijn Processtap Milieueffecten Wettelijke regeling Instrument Bevoegd gezag  Verwijzing naar 

Kennisdocument 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

Afvalstof toegepast in 

de inrichting? Wm-

verg. vereist. Minder 

dan 50m³ of toepassing 

buiten inrichting? (voor 

inrichtingen, als het 

gaat om een afvalstof 

niet zijnde een 

bouwstof) 

-Verbod o.g.v. art. 10.2 

Wm, mits:  

  §2.2.5, § 2.4.7.2 en 

§2.5.2.4. 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

Afvalstof toegepast in 

de inrichting? Wm-

verg. vereist. Minder 

dan 50m³ of toepassing 

buiten inrichting? (voor 

inrichtingen, als het 

gaat om een afvalstof 

niet zijnde een 

bouwstof) 

vrijstelling o.g.v. 

Besluit vrijstelling 

stortverbod buiten 

inrichtingen  

  §2.2.5, § 2.4.7.2 en 

§2.5.2.4. 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

Afvalstof? Zo ja dan 

Wm van toepassing: 

    

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

afvoer en verwerken 

van (verontreinigde) 

grond; 

Mogelijke toepassing 

Vrijstellingsregelingen 

samenstellings- en 

immissiewaarden en 

grondverzet 

 B&W en mogelijk GS  §2.5.6 

 C: Voorbereiding 

tunnel boren 

Voor milieueffecten op 

oppervlaktewater/grondwater/water/waterhuis

houding: zie Grondwateronttrekking 

    

 D: 

Grondwateronttrekking 

afvoeren en lozen 

(vervuild) grondwater 

Wvo heffing Afhankelijk van 

beheerder 

oppervlaktewater : rijk, 

 §2.3.6 
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Termijn Processtap Milieueffecten Wettelijke regeling Instrument Bevoegd gezag  Verwijzing naar 

Kennisdocument 

provincie of waterschap 

 D: 

Grondwateronttrekking 

verspreiding van geluid Geen Wm-inrichting? 

Dan mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverordenin

g, of de provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.2. 

 D: 

Grondwateronttrekking 

verspreiding van geluid Circulaire Bouwlawaai 

en Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door het 

wegverkeer 

Regels m.b.t. 

bouwlawaai en 

wegverkeer 

  §2.7.3.1 

 D: 

Grondwateronttrekking 

verdroging van natuur- 

en landbouwgronden 

PMV Regels voor 

Milieubeschermingsgeb

ieden 

   

 D: 

Grondwateronttrekking 

afvoeren en lozen 

(vervuild) grondwater 

     

 D: 

Grondwateronttrekking 

verlagen 

grondwaterstand / 

stijghoogte in de 

omgeving met als 

mogelijke gevolg 

zetting van bebouwing 

en infrastructuur 

Burgerlijk Wetboek 

(aansprakelijkheid voor 

schade, geen onderdeel 

van dit onderzoek) 

    

 E: Tunnel boren gebruik van 

proceswater: Wordt het 

proceswater geloosd? 

Wvo  heffing Afhankelijk van 

beheerder 

oppervlaktewater : rijk, 

provincie of waterschap 

 §2.3.6 
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Termijn Processtap Milieueffecten Wettelijke regeling Instrument Bevoegd gezag  Verwijzing naar 

Kennisdocument 

 E: Tunnel boren verspreiding van geluid  

(hinder door trillingen) 

Geen Wm-inrichting? 

Dan mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverordenin

g, of de provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.2 

 E: Tunnel boren eventueel aanbrengen 

van grote hoeveelheden 

vrijkomende grond 

(met eventueel 

additieven) in 

watergangen met 

mogelijk effect op het 

aquatisch milieu 

PMV Regels m.b.t. 

milieubeschermingsgeb

ieden en 

bodembescherming 

GS  §2.6.3 

 E: Tunnel boren eventueel aanbrengen 

van grote hoeveelheden 

vrijkomende grond 

(met eventueel 

additieven) in 

watergangen met 

mogelijk effect op het 

aquatisch milieu 

Keurverordening Verbods- en 

gebodsbepalingen met 

mogelijkheid 

ontheffing 

Bestuur waterschap  §2.6.3 

 E: Tunnel boren Beperkte 

hergebruikmogelijkhed

en van slibkoek 

Mogelijke toepassing 

Vrijstellingsbesluiten 

 B&W en mogelijk GS  §2.5.6 
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Kennisdocument 

 E: Tunnel boren eventueel aanbrengen 

van grote hoeveelheden 

vrijkomende grond 

(met eventueel 

additieven) in 

watergangen met 

mogelijk effect op het 

aquatisch milieu 

Wm-vergunning: het is mogelijk indien er ook 

een Wm-vergunning is verleend voor de 

inrichting dat daarin hiervoor specifieke 

voorschriften/beperkingen zijn gesteld. 

   

 E: Tunnel boren transport van grote 

hoeveelheden 

vrijkomende grond: 

verkeersbewegingen 

Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door 

wegverkeer van en naar inrichting (indirecte 

geluidhinder) 

   

 E: Tunnel boren vrijkomen van 

verontreinigde grond 

waardoor verwerking 

noodzakelijk is  

eventueel vrijkomen 

van grond vermengd 

met kalkcement (zoals 

toegepast bij 

botlekspoortunnel om 

slappe ondergrond 

waardoor heen geboord 

werd te verstevigen) 

Mogelijke toepassing 

Vrijstellingsbesluiten 

 B&W en mogelijk GS  §2.5.6 

 F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

vrijkomen van grond, 

gescheiden naar 

korrelgrootte, 

vermengd met resten 

bentoniet en/of andere 

hulpstoffen  

Vrijkomend slibkoek 

Mogelijke toepassing:  

Vrijstellingsregeling 

samenstellings- en 

immissiewaarden  

regeling: vrijstelling 

van Bsb. 

Bodemkwaliteitskaart 

verplicht 

Bodemkwaliteitskaart moet worden opgesteld 

door B&W of GS (indien in beleid GS daartoe 

wordt aangewezen) 

§2.5.6 
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Termijn Processtap Milieueffecten Wettelijke regeling Instrument Bevoegd gezag  Verwijzing naar 

Kennisdocument 

 F: Grondscheiding en 

verwerking 

deelstromen 

verspreiding van geluid 

en trillingen 

Geen Wm-inrichting? 

Dan mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverordenin

g, of de provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.1 

 G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van geluid Circulaire Bouwlawaai 

en Circulaire 

geluidhinder 

veroorzaakt door het 

wegverkeer 

Beleidsregels   §2.7.3 

 G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

ongewenste 

verspreiding van 

baggerspecie en 

daardoor beïnvloeding 

van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater 

Mogelijke toepassing:  

Vrijstellingsregeling 

samenstellings- en 

immissiewaarden  

regeling: vrijstelling 

van Bsb. 

Bodemkwaliteitskaart 

verplicht 

Bodemkwaliteitskaart moet worden opgesteld 

door B&W of GS (indien in beleid GS daartoe 

wordt aangewezen) 

§2.5.6 

 G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

verspreiding van geluid Geen Wm-inrichting? 

Dan mogelijk kunnen 

regels gelden m.b.t. 

geluid in de 

gemeentelijke 

bouwverordening of 

geluidhinderverordenin

g, of de provinciale 

verordening 

regels   §2.7.3.1 
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Kennisdocument 

 G: Bestortingslaag 

boven tunnel 

beïnvloeding omgeving 

wegens het ontgraven 

van grond ten behoeve 

van het aanbrengen van 

bestortingsmaterialen 

Ontgrondingenwet     Zie de uitgave van het 

Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat, 

‘Infrastructuur. 

Praktische handleiding 

bestuurlijke en 

juridische procedures 

bij aanleg en 

reconstructie’, p. 170-

176. 
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BIJLAGE 6 

T I J D S B A L K  M E T  T E R M I J N E N  P E R  W E T T E L I J K E  R E G E L I N G  
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Onder- Milieu- Bevoegd gezag Instrument Termijn          

Deel Effect   T min T max 0     6   

A nvt nvt nvt nvt nvt         

              

B 1 B&W of GS Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

  GS en PS Beschikking ernstige verontreiniging of 

saneringsnoodzaak 

uiterlijk 13 wk na 

NO of melding 

         

 2 B&W of GS Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 3 B&W of GS Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 4 B&W of GS Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 5 B&W of GS Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

              

C 1 Bestuur Waterschap ontheffing Kleurverordening (zie desbetreffende 

kleurverordening) 

geen termijn? dan afd. 4.1.1 Awb v.t.: 

max. 8 weken 

        

  Nbw 1967: Minister van 

LNV 

Vergunning Natuurbeschermingswet 3 mnd 6 mnd         

  Nbw 1998: GS of 

Minister van LNV 

Vergunning Natuurbeschermingswet 13 wk 26 wk         

 3 *GS Ontheffing o.g.v. art. 10.47 lid 2 Wmvoor toepassing 

afvalstof in de inrichting 

6 mnd (mits verlenging termijn 

o.g.v. 3:29 Awb) 

     --------------------->  

  B&W of GS of minister 

of WKB 

Melding toepassing bouwstof in werk in het kader 

van het Bouwstoffenbesluit 

Melden 1 jaar of 5 of 2 dagen voor 

gebruik 

        

  GS Melding in het kader van de PMV voor transport  6 mnd --->       --------------------->  

 4 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 5 WKB Vergunning Wvo 6 mnd --->       --------------------->  

  Wm-vergunning 

verlener 

Ontheffing Lozningsbesluit 6 mnd --->       --------------------->  

 6 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 7 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 8 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 9 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  
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Onder- Milieu- Bevoegd gezag Instrument Termijn          

Deel Effect   T min T max 0     6   

              

D 1 WKB * Vergunning Wvo (let op: melding o.g.v. 

Uitvoeringsbesluit waterhuishouding wordt 

gelijkgesteld met Wvo-vergunningaanvraag) 

6 mnd --->       --------------------->  

  Wm-vergunning 

verlener 

Ontheffing Lozningsbesluit 6 mnd --->       --------------------->  

  Het Rijk * registratie/ melding/vergunning 

Uitvoeringsbesluit 

* Melding: 8 weken voordat een begin 

wordt gemaakt met de lozing 

        

  GS of PS * registratie/ melding/vergunning Provinciale 

verordening 

* Zie betreffende 

PV 

         

    * Vergunning: redelijke termijn, max. 

8 weken na aanvraag besluit 

        

 2 GS * registratie/ melding/vergunning Grondwaterwet * Melding geen 

termijn 

         

    * Vergunning 6 

mnd 

--->       --------------------->  

 3 Nbw 1967: Minister van 

LNV 

Vergunning Natuurbeschermingswet (let op directe 

werking Vogel- en Habitatrichtlijn) 

3 mnd 6 mnd         

  Nbw 1998: GS of 

Minister van LNV 

Vergunning Natuurbeschermingswet (let op directe 

werking Vogel- en Habitatrichtlijn) 

13 wk 26 wk         

 4 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 5 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 6 B&W geluidzones voor gevoelige bestemmingen in het 

kader van de Wgh 

n.v.t.          

  B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

              

E 1 * Het Rijk * registratie/ melding/vergunning Wwh en 

Uitvoeringsregeling waterhuishouding 

* Melding: 8 weken voordat een begin 

wordt gemaakt met de lozing 

        

    * Vergunning: redelijke termijn, max. 

8 wk na aanvraag besluit 

        

  GS of PS * registratie/ melding/vergunning Wwh en * Zie betreffende          
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Onder- Milieu- Bevoegd gezag Instrument Termijn          

Deel Effect   T min T max 0     6   

Uitvoeringsregeling waterhuishouding PV 

 2 WKB * vergunning Wvo (let op: melding o.g.v. 

Uitvoeringsbesluit waterhuishouding wordt 

gelijkgesteld met Wvo-vergunningaanvraag) 

6 mnd --->       --------------------->  

  Wm-vergunning 

verlener 

Ontheffing Lozingsbesluit 6 mnd --->       --------------------->  

  * Min VROM of GS * registratie/ melding/vergunning Wwh  * Redelijke termijn, in ieder geval 

besluit 8 wk na aanvraag 

        

 3 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 4 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 5 B&W of GS of minister 

of WKB 

Melding toepassing bouwstof in werk in het kader 

van het Bouwstoffenbesluit 

Zie schema § 2.5.8.          

  GS * melding voor transport in het kader van de PMV 6 mnd --->       --------------------->  

 7 GS * melding voor transport in het kader van de PMV 6 mnd --->       --------------------->  

 8 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 10 B&W of GS of minister 

of WKB 

Melding toepassing bouwstof in werk in het kader 

van het Bouwstoffenbesluit 

Zie schema § 2.5.8.          

  GS * melding voor transport in het kader van de PMV 6 mnd --->       --------------------->  

 11 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 12 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 14 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 16 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 17 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

              

F 1 Wm-vergunning 

verlener 

Ontheffing Lozingsbesluit 6 mnd --->       --------------------->  

  * Min VROM of GS * registratie/ melding/vergunning Wwh  * Redelijke termijn, in ieder geval 

besluit 8 wk na aanvraag 

        

 2 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 3 B&W of GS of minister 

of WKB 

Melding toepassing bouwstof in werk in het kader 

van het Bouwstoffenbesluit 

Zie schema § 2.5.8.          
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Onder- Milieu- Bevoegd gezag Instrument Termijn          

Deel Effect   T min T max 0     6   

  GS * melding voor transport in het kader van de PMV 6 mnd --->       --------------------->  

  B&W waar bodem 

gebruikt wordt 

melding door eigenaar of erfpachter van de bodem 

waarop de grond wordt gebruikt Vrijstellingsregeling 

grondverzet 

tenminste 5 dg 

voor gebruik van 

grond 

         

 4 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 5 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 6 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

              

G 1 B&W of GS of minister 

of WKB 

Melding toepassing bouwstof in werk in het kader 

van het Bouwstoffenbesluit 

Melden 1 jaar of 5 of 2 dagen voor 

gebruik 

        

  GS * melding voor transport in het kader van de PMV 6 mnd --->       --------------------->  

  B&W waar bodem 

gebruikt wordt 

melding door eigenaar of erfpachter van de bodem 

waarop de grond wordt gebruikt Vrijstellingsregeling 

grondverzet 

tenminste 5 dg 

voor gebruik van 

grond 

         

 5 Wm-vergunning 

verlener 

Voorschrift in Wm-vergunning 6 mnd --->       --------------------->  

 6 B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  

 7 B&W geluidzones voor gevoelige bestemmingen in het 

kader van de Wgh 

n.v.t.          

  B&W of GS  Vergunning Wm en Ivb (voor inrichtingen) 6 mnd --->       --------------------->  
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BIJLAGE 7 

C O N T R A C T V O R M E N   

 
In de bouw hebben zich naast het traditionele contract de laatste decennia 

verschillende ‘nieuwe’ contractsvormen ontwikkeld. De contracten hebben 

veelal gemeen dat er sprake is van een zekere integratie van ontwerp en 

uitvoering, zoals bouwteam, D&C en turnkey. De integratie kan ook meer 

inhouden, zoals financiering, exploitatie en onderhoud (denk aan DBM 

(Design Build Maintain), DBFM (Design Build Finance Maintain), BOT (Build 

Operate Transfer), DBOT (Design Build Operate Transfer), Alliantie). 

Enkele voorbeelden van contractsvormen zijn in Bijlage 7 schematisch 

weergegeven aan de hand van het door te lopen proces. 

Figuur 8: Voorbeelden van verschillende contracten in relatie tot het 
tunnelboorproces 

 
Onderstaand wordt nader ingegaan op de contractsvormen Traditioneel en 

D&C. 
 
Traditioneel 

Bij een traditioneel bouwcontract is de opdrachtgever verantwoordelijk voor 

het ontwerp en is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering. 

Deze contractvorm is interessant voor opdrachtgevers die de projecten in 

eigen hand willen houden. De verschillende stappen van het proces die 

achtereenvolgens doorlopen worden zijn voor dit project: Het VO+, het DO, 

het uitvoeringsontwerp —in dit geval besteksontwerp met bestek-, de 

aanbesteding & gunning en de uitvoering. Het deel uitvoering is hierbij voor 

rekening van de opdrachtnemer. 

De ontwerprisico’s bij deze contractvorm zijn voor de opdrachtgever: 
- Voor fouten/hiaten in het ontwerp is de opdrachtgever aansprakelijk . 

Voor de opdrachtnemer bestaat wel een waarschuwingsplicht: zijn de 

fouten in het ontwerp overduidelijke en buitengewoon ernstig dan is de 

aannemer verplicht de opdrachtgever te waarschuwen 
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- De opdrachtnemer is aansprakelijk voor uitvoeringsfouten, maar 

directiefouten van de opdrachtgever verminderen de schadeplicht van 

de opdrachtnemer. 
 
Design&Contract 

Bij een D&C aanbesteding komt een deel van het ontwerp voor rekening van 

de opdrachtnemer. De specifieke voordelen van D&C zijn: 
- Door optimale afstemming tussen ontwerp en uitvoering kunnen lagere 

kosten of kortere doorlooptijden gerealiseerd worden. Opdrachtgever 

behoudt beinvloedingsmogelijkheden tijdens ontwerp en uitvoering; 

- Betere coördinatie bouwproces door integratie van ontwerp en 

uitvoering; 

- Vrijheid voor creatieve oplossingen; 

- Ontwerprisico verschuift naar opdrachtnemer. 
 
De nadelen die aan deze aanbestedingsvorm kleven zijn de volgende: 

- De standaard regelingen sluiten niet aan bij D&C (bijvoorbeeld UAR); 

- Opdracht voor een vaste prijs (risico’s worden afgeprijsd); 

- Beperkt aantal opdrachtgevers en aannemers kan D&C werken aan; 

- Opdrachtgever heeft minder invloed in bouwproces. 
 
D&C-contracten worden steeds vaker toegepast, maar een eenduidig oordeel 

over deze aanbestedingsvorm is nog niet te geven. Er zijn een groot aantal 

factoren die het uiteindelijke resultaat van een project beïnvloeden. Daarom is 

het voor een opdrachtgever van groot belang dat er een duidelijk beeld bestaat 

van waar het uiteindelijk op te leveren product aan moet voldoen.  

Het instrument hiervoor is het Programma van Eisen. Bij het abstract 

formuleren van deze eisen, ontstaat ruimte voor creatieve oplossingen. 

Tegelijkertijd biedt dit minder richting en houvast. Zo komt het voor dat 

binnen het ontwerp de behoefte bestaat om dit te laten toetsen door de 

opdrachtgever, ook om het ontwerp meer op de behoefte van de 

opdrachtgever te kunnen toesnijden. Aan de andere kant bestaat aan de kant 

van de opdrachtnemer vaak de angst voor “cherry picking”. Dit houdt in dat de 

beste elementen in het aanbiedingsontwerp door de opdrachtgever door 

worden gegeven aan de uiteindelijke aannemer. 
 
D&C aanbestedingen kunnen zelfs op verschillende momenten in het 

tunnelboorproces worden ingegaan Figuur 9 illustreert dit. 
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Figuur 9: schematische weergave verhoudingen in een D&C aanbestedingsvorm 
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BIJLAGE 8 

C O Ö R D I N A T I E  E N  R E L A T I E  T U S S E N  V E R G U N N I N G E N  

Regeling in de Wm 

Voor inrichtingen waarvoor een Wm-vergunning vereist is kunnen daarnaast 

verschillende andere vergunningen vereist zijn. Denk aan de vergunningen op 

grond van de Grondwaterwet, Ontgrondingenwet en Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren, maar ook aan vergunningen op het gebied van ruimtelijke 

ordening zoals de bouwvergunning. Hier wordt ingegaan op de coördinatie 

tussen de Wm-vergunningen en vergunningen op grond van andere 

milieurechtelijke wetgeving, dus niet op coördinatie met bijvoorbeeld de 

bouwvergunning. 

 

In hoofdstuk 14 Wm zijn twee coördinatieregelingen opgenomen, één voor 

procedures waarbij voor de uitvoering van de voorgenomen activiteiten 

behalve de Wm-vergunning andere vergunningen nodig zijn en één voor het 

geval er ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een 

milieuvergunning een MER moet worden opgesteld 

In §14.1 Wm, Coördinatie bij aanvragen om een beschikking, zijn bepalingen 

opgenomen die betrekking hebben op de problematiek van de coördinatie bij 

aanvragen om vergunningen ten behoeve van een zelfde inrichting. Deze 

regeling wordt in de praktijk slechts beperkt toegepast omdat de meeste 

milieuvergunningen zijn geïntegreerd in de Wm. Op de coördinatie van de 

Wm- en Wvo-vergunning is deze afdeling niet van toepassing omdat daarvoor 

een zwaardere coördinatieverplichting geldt.  

 

Voor coördinatie komen die aanvragen in aanmerking die gelijktijdig met de 

aanvraag om een Wm-vergunning de procedure doorlopen. Er dient aan drie 

vereisten te zijn voldaan wil coördinatie mogelijk zijn: 
1. Op ten minste één van de aanvragen moet afdeling 3.5 Awb (openbare 

voorbereidingsprocedure) van toepassing zijn. 

2. De aanvragen moeten betrekking hebben op eenzelfde inrichting. 

3. De aanvragen moeten met elkaar samenhangen. 
 
GS van de provincie waar de inrichting geheel of in hoofdzaak is gelegen 

kunnen ertoe overgaan de coördinatie te bevorderen indien zij bevoegd zijn op 

één van de aanvragen te besluiten, zij zijn daartoe niet verplicht. GS zijn wel 

verplicht de coördinatie te bevorderen indien één van de organen (bevoegd 

gezag) dan wel de aanvrager daarom verzoekt. In verschillende bepalingen in 

hoofdstuk 14 Wm krijgen gedeputeerde staten coördinerende taken 

toebedeeld: 
- Synchronisatie van datum van ontvangst bij meerdere aanvragen: om 

gelijktijdige behandeling van de aanvragen mogelijk te maken kunnen 

GS bepalen dat de datum van ontvangst van alle vergunningaanvragen 

gelijk is aan de laatst binnengekomen aanvraag. (Dit is niet mogelijk 

voor de aanvragen naar aanleiding waarvan reeds een ontwerp van de 

beschikking aan de aanvrager is toegezonden.) 
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- Bevorderen van de onderlinge samenhang: GS zorgen ervoor dat door 

gezamenlijk overleg tussen de verschillende bestuursorganen en 

adviseurs over de verschillende aanvragen, er rekening wordt gehouden 

met de onderlinge samenhang tussen de betrokken aanvragen en dat er 

door de bestuursorganen gelet wordt op de samenhang tussen de 

beschikkingen die op de aanvragen worden gegeven. GS zorgen er verder 

voor dat in de procedures de volgende handelingen gezamenlijk 

plaatsvinden (zie art. 14 lid 3 Wm): 

• de mededeling van de aanvragen 

• de mededeling van de ontwerpbesluiten 

• de mogelijkheid tot het mondeling inbrengen van bedenkingen 

• de bekendmaking van besluiten 

- Vorderen van medewerking: GS kunnen van betrokken bestuursorganen en 
adviseurs medewerking vorderen die voor het welslagen van de coördinatie 
nodig is. De bestuursorganen en adviseurs zijn dan verplicht de van hen 
gevorderde medewerking te verlenen. 

 
Coördinatie Wm- en Wvo-vergunningprocedure 

Gelet op het grote belang van de coördinatie tussen de Wm en Wvo (met name 

de vergunningverlening) wordt hier apart ingegaan op de in de Wm en de Wvo 

opgenomen coördinatie- en afstemmingsregelingen. In de Wm en Wvo zijn in 

art. 8.28-8.34 Wm en art. 7 Wvo verplichte coördinatieregelingen opgenomen. 

De procedure van art. 14 Wm heeft in dit geval een verplicht karakter.25 Deze 

complexe coördinatieconstructie is een uitvloeisel van de keuze om de Wvo-

vergunning niet te integreren in de Wm-vergunning. Het doel van de 

coördinatieregelingen is dan ook dat de bescherming van het oppervlaktewater 

en de overige milieubelangen zo goed mogelijk op elkaar betrokken worden.  
 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke en procedurele 

coördinatie.  
- Procedurele coördinatie houdt in: gezamenlijke bekendmaking van 

aanvragen om vergunningen, ontwerpbesluiten en definitieve 

besluiten; gezamenlijk aan derden de gelegenheid geven tot het 

inbrengen van mondelinge bedenkingen tegen ontwerpbesluiten; dat de 

aanvraag voor de ene vergunning voor activiteiten die tevens onder de 

andere wettelijke regeling vallen niet ontvankelijk moet worden 

verklaard indien niet binnen 6 weken een ontvankelijke aanvraag 

ingevolge de eerste vergunningaanvraag is ingediend. 

- Inhoudelijke coördinatie houdt in: deze coördinatie komt er in feite op 

neer dat het bevoegd gezag elkaar in de gelegenheid stelt te reageren op 

zowel de aanvraag als een ontwerpbeschikking en dat beide 

beschikkingen technisch-inhoudelijk deugdelijk op elkaar worden 

afgestemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Normaliter is coördinatie o.g.v. art. 14 Wm facultatief van aard. In het eerste lid van art. 14 

wordt immers bepaald dat GS de coördinatie kunnen bevorderen.  
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De gecoördineerde procedure is als volgt: 
- Fase van vooroverleg 

Het vooroverleg wordt niet wettelijk geregeld. Het is raadzaam voor de 

initiatiefnemer en de bevoegde bestuursorganen met elkaar in vooroverleg 

te treden. Op deze wijze kan voor alle partijen in een vroeg stadium van de 

procedure duidelijkheid ontstaan over het volgen van de gecoördineerde 

vergunningprocedure.  

Door overleg kan in een kortere tijd gekomen worden tot ontvankelijke 

(gecoördineerde) aanvragen. De aanvrager kan zijn plannen uitgebreider 

toelichten waardoor de bevoegde bestuursorganen meer inzicht verkrijgen 

in de bedrijfssituatie en gegevens die nodig zijn om uiteindelijk een 

beslissing te nemen op de vergunningaanvraag. 

- Vergunningaanvraag/wijziging vergunning 
In art. 8.30 Wm en art. 7b Wvo: de vergunningaanvragen (Wm en Wvo) of 

wijziging van de vergunning moeten door de initiatiefnemer gelijktijdig 

worden ingediend zodat de bevoegde bestuursorganen min of meer 

gelijktijdig over beide aanvragen kunnen beschikken. Alleen dan kunnen 

de bestuursorganen immers zinvol met elkaar overleg plegen en elkaar van 

advies dienen. 

De aanvraag van de Wm-vergunning of wijziging daarvan wordt buiten 

behandeling gelaten indien de aanvraag voor de Wvo-vergunning of 

wijziging daarvan niet binnen 6 weken na het tijdstip van de aanvraag op 

grond van de Wm is ingediend, zie art. 8.30 lid 2 Wm. Een zelfde bepaling 

is opgenomen in art. 7b lid 3 sub a Wvo. De aanvraag van een Wm-

vergunning of wijziging daarvan wordt bovendien buiten behandeling 

gelaten indien de wel tijdig ingediende Wvo-vergunning of wijziging 

daarvan om redenen die in de Wvo liggen buiten behandeling moet 

worden gelaten (bijvoorbeeld omdat niet alle vereiste gegevens door de 

initiatiefnemer zijn verstrekt), zie art. 8.30 lid 3 Wm. Een zelfde bepaling is 

opgenomen in art. 7b lid 3 sub b Wvo. 

- Advies 
Krachtens art. 8.31 Wm en de spiegelbeeldbepaling in de Wvo, art. 7b lid 4, 

dient het bevoegd gezag ter zake van beide vergunningen elkaar over en 

weer te adviseren met het oog op de samenhang tussen de op te stellen 

beschikkingen op de aanvragen. Zo kunnen de vergunningen inhoudelijk 

op elkaar worden afgestemd.  

Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag moet het advies worden 

uitgebracht aan het bevoegd gezag. 

Het adviserende orgaan moet voorts in de gelegenheid worden gesteld 

advies uit te brengen over het ontwerpbesluit. 

De termijn van 8 weken kan worden verlengd met toepassing van art. 3:29 

Awb. Wordt er bij één van de vergunningaanvragen toepassing gegeven 

aan art. 3:29 Awb dan geldt de verlengde termijn automatisch ook voor de 

andere vergunningaanvraag (dit kan worden afgeleid uit art. 13.8 Wm). 

- Bindende aanwijzing door GS 
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Op grond van art. 8.31a Wm en art. 7e Wvo is GS bevoegd tot het geven 

van bindende aanwijzingen bij de afstemming tussen de vergunning 

verleend op basis van de Wm en de Wvo ingeval met betrekking tot de 

Wm-vergunning burgemeester en wethouders het bevoegde gezag zijn. 

Een bindende aanwijzing op grond van deze bepaling mag afwijken van 

instructieregels, gesteld in de provinciale verordening op grond van art. 

8.46 Wm, die gelden ten aanzien van de vergunning. Deze mogelijkheid 

moet bestaan omdat het denkbaar is dat aan een aanwijzing met het oog op 

de samenhang tussen beide vergunningen een andere afweging is 

voorafgegaan dan het geval is geweest bij het opstellen van de 

instructieregels. 

De aanwijzing kan worden gegeven binnen 8 weken na de dag waarop het 

ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Voorafgaande aan de aanwijzing dient 

overleg gepleegd te worden met het bevoegd gezag betreffende de 

beschikking waarop de aanwijzing gericht is. 

Tegen de aanwijzing van GS kan alleen beroep worden ingesteld door het 

bestuursorgaan dat bevoegd gezag is ten aanzien van de beschikking 

waarop de aanwijzing is gericht (art. 20.2 lid 2 en 3 Wm). 

- Motivering van de beschikking 
In art. 8.32 Wm wordt bepaald dat in het besluit op de aanvraag van de 

Wm-vergunning in ieder geval aangegeven moet worden de invloed die de 

samenhang tussen de beschikkingen op grond van de Wm en de Wvo 

hebben gehad op de inhoud van het besluit op de aanvraag van de Wm-

vergunning. In de Wvo is een overeenkomstige (spiegel)bepaling 

opgenomen. 

- Ambtshalve wijziging van de vergunning 
Ingevolge art. 8.33 Wm is de coördinatieverplichting behalve op aanvragen 

om verlening en wijziging van de Wm-vergunning ook van toepassing op 

ambtshalve wijzigingen van de vergunning (art. 8.22 lid 2 en 8.23 Wm). 

Een spiegelbepaling in de Wvo is in art. 7c lid 1opgenomen. 

- Intrekking van de vergunning 
In art. 8.34 Wm wordt aan het bevoegd gezag de bevoegdheid toegekend 

de Wm-vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken indien de Wvo-

vergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. In art. 7c lid 4 Wvo 

wordt hetzelfde geregeld met betrekking tot de Wvo-vergunning: deze 

vergunning kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken wanneer de 

Wm-vergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. 

De vergunning mag niet worden ingetrokken voordat de 

vergunninghouder in de gelegenheid is gesteld gedurende een termijn van 

2 weken schriftelijk of mondeling bedenkingen tegen het besluit tot 

intrekking in te brengen. 

Indien de vergunninghouder recht heeft op een schadevergoeding ten 

gevolge van de intrekking komt deze ten laste van het bevoegd gezag dat 

het besluit tot intrekking neemt. 
 
Relatie Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet 

bodembescherming  

De raakvlakken tussen de Wvo en de Wbb zijn sterk toegenomen door de 

uitbreiding van de Wvo met een saneringsregeling voor de waterbodem. 
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In art. 99 Wbb wordt de werking van de Wbb ten opzichte van de Wvo 

afgebakend. Hierin wordt bepaald dat de artt. 6-11 Wbb niet van toepassing zijn 

op gedragingen, voor zover daaromtrent regels gelden die zijn gesteld bij of 

krachtens de Wvo. In de artt. 6-11 Wbb worden algemene bepalingen gegeven 

ter bescherming van de bodem en bieden de mogelijkheid AmvB’s vast te 

stellen waarin regels kunnen worden gesteld ter bescherming van de bodem. 

Zijn er echter regels gesteld inzake de Wvo, dan gaat de Wvo voor. 

De Wvo is van toepassing op handelingen in de waterbodem die de kwaliteit 

van het oppervlaktewater beïnvloeden. De Wbb is van toepassing op 

handelingen in de waterbodem die gevolgen hebben voor de bodem inclusief 

het grondwater. Deze afbakening blijkt echter niet altijd zo makkelijk gemaakt 

te kunnen worden waardoor ook de vraag naar de toepasselijkheid van de Wbb 

niet altijd duidelijk beantwoord kan worden. Het is immers zeer moeilijk een 

onderscheid te maken tussen genoemde handelingen. 

Is het rijk met betrekking tot het betreffende oppervlaktewater het bevoegd 

gezag ingevolge de Wvo dan is het rijk tevens bevoegd ingevolge de Wbb. Het 

rijk maakt in dat geval uit of naast de vergunning ingevolge de Wvo ook een 

besluit ingevolge de Wbb vereist is. Is een ander bestuursorgaan bevoegd 

ingevolge de Wvo dan heeft de initiatiefnemer met twee verschillende 

bestuursorganen te maken die apart van elkaar respectievelijk de Wvo-

vergunning verlenen en een besluit ingevolge de Wbb geven. 
 
Coördinatie mer-procedure 

In §14.2 Wm, Coördinatie bij het maken van een milieu-effectrapport, geeft 

een regeling als er meer dan één besluit MER-plichtig is en die besluiten steeds 

volgens afdeling 3.5 Awb (uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure) tot 

stand zijn gekomen. Daarbij wordt in deze regeling de mogelijkheid gegeven 

om de samenhang tussen een MER-plichtig besluit en andere besluiten, 

waarop geen MER-plicht rust, al zo goed mogelijk te bevorderen in de 

voorbereidingsfase (in het voorgaande aangeduid als de fase van vooroverleg), 

tijdens welke het MER wordt opgesteld. 

 

Omdat bij een tunnelboorproces de mogelijkheid bestaat dat er naast de 

milieuvergunning een MER moet worden opgesteld wordt hier nader ingegaan 

op de koppeling van beide procedures. In de Wm zijn specifieke bepalingen 

opgenomen voor activiteiten waarvoor een vergunning is verplicht en een 

mer-plicht bestaat. In een schema komt de koppeling tussen de procedures van 

de mer en de milieuvergunning aan de orde. 
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Koppeling tussen de procedures van de mer en de milieuvergunning  

Milieu-effectrapportage Vergunningverlening Wet milieubeheer 

Activiteit Omschrijving Activiteit Omschrijving 

Opstellen startnotitie (mededeling 

aan bevoegd gezag) 

(art. 7.12 lid 1 Wm) 

door: initiatiefnemer 

termijn: geen bepaalde termijn 

 

   

Bekendmaking mededeling 

(art. 7.12 lid 4 Wm) 

door: bevoegd gezag 

termijn: zo spoedig mogelijk na 

ontvangst van de mededeling. 

   

Inspraak/advies 

(art. 7.14 lid 1,2 en 4 Wm) 

door: commissie-mer, adviseurs en 

‘een ieder’ 

termijn: 9 weken 

De commissie-mer en de adviseurs 

wordt de gelegenheid gegeven advies 

uit brengen over het geven van 

richtlijnen inzake het MER. 

 

In het vierde lid van deze bepaling 

wordt verder een ieder in de 

gelegenheid gesteld opmerkingen te 

maken over het geven van de 

richtlijnen 

  

Overleg 

(art. 7.14 lid 3) 

door: initiatiefnemer en bevoegd 

gezag 

termijn: geen bepaalde termijn 

 

Na de termijn van 9 weken 

(inspraak/advies) pleegt het bevoegd 

gezag overleg met degene die de 

activiteit onderneemt over het geven 

van richtlijnen 

Vooroverleg Het vooroverleg wordt hier genoemd maar kan ook in een eerder 

stadium van de procedure plaatsvinden (op z’n vroegst voor het 

opstellen van de startnotitie) 
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Koppeling tussen de procedures van de mer en de milieuvergunning  

Milieu-effectrapportage Vergunningverlening Wet milieubeheer 

Opstellen MER 

(art. 7.10 Wm)  

Indienen MER 

(art. 7.17 Wm) 

door: initiatiefnemer 

termijn: geen bepaalde termijn 

 Opstellen aanvraag 

door: initiatiefnemer 

termijn: geen bepaalde termijn, 

gekoppeld aan opstellen MER 

 

 

Indienen aanvraag 

(zie de tabel 

Milieuvergunningprocedure) 

door: initiatiefnemer 

termijn: geen bepaalde termijn, 

gekoppeld aan indienen MER 

Tijdens het opstellen van het MER zal de initiatiefnemer de 

vergunningaanvraag opstellen. Het MER en de vergunningaanvraag 

dienen immers tegelijk te worden ingediend. De aanvraag moet 

namelijk buiten behandeling worden gelaten indien bij het indienen 

van de aanvraag geen MER is overlegd (art. 7.28 lid 1 Wm). 

 

Gegevens bij de aanvraag: In het MER worden veel gegevens over het 

project verstrekt. De gegevens die de initiatiefnemer voor de aanvraag 

moet overleggen zullen daarmee enige overlap vertonen. In het 

vooroverleg met het bevoegd gezag zal hieraan aandacht besteed moeten 

worden. 

Beoordelen aanvaardbaarheid MER 

(zie tabel 2: Procedure mer)  

Hier zij verwezen naar tabel 

2:Procedure mer, onder ‘Beoordelen 

aanvaardbaarheid MER’ en de 

toelichting daar op 

Beoordelen ontvankelijkheid aanvraag 

(art. 3:18 jo. 4:5 Awb en art. 7.28 Wm) 

 

Hier zij verwezen naar tabel 2:Procedure mer, onder ‘Onvolledige 

aanvraag?’ en de toelichting daarop. 

Daarbij wordt hier gewezen op art. 7.28 Wm. Het bevoegd gezag laat de 

aanvraag buiten behandeling indien: 

* bij het indienen van de aanvraag geen MER is ingediend; 

* indien het MER niet voldoet aan de in art. 7.10 en 7.11 Wm gestelde 

regels dan wel onjuistheden bevat en het bevoegd gezag dat heeft 

medegedeeld aan degene die het rapport opgemaakt heeft; 

* indien ter voorbereiding van meerdere besluiten één MER moet 

worden gemaakt en de aanvragen voor die besluiten (vergunningen) 
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Koppeling tussen de procedures van de mer en de milieuvergunning  

Milieu-effectrapportage Vergunningverlening Wet milieubeheer 

niet tegelijkertijd zijn ingediend (art. 14.5 Wm). 

Bekendmaking MER 

(zie tabel 2: Procedure mer, onder 

‘Openbare kennisgeving en ter 

inzage legging’ 

(art. 7.20 en 7.22 Wm) 

Zie tabel 2: Procedure mer, onder 

‘Openbare kennisgeving en ter inzage 

legging’; de toelichting daarop. 

Bekendmaking aanvraag 

(art. 13.2 Wm jo. art. 7.29 Wm en artt. 

7.31-34 Wm) 

In art. 13.2 Wm wordt in afwijking van de gewone procedureregels 

voor vergunningaanvragen bepaald dat de aanvraag bekend moet 

worden gemaakt. 

In art. 7.29 Wm wordt bepaald dat het MER gelijktijdig moet worden 

bekendgemaakt met de aanvraag voor het besluit waarbij een MER 

moet worden opgesteld (de aanvraag milieuvergunning) 

De artt. 7.30-33 Wm zijn niet van toepassing op het geval de procedure 

mer en de milieuvergunningprocedure worden gekoppeld.26 

  Voor de activiteiten; 

ontwerpbeschikking, Inspraak/advies, 

de beschikking en het beroep zie tabel 

1 Procedure milieuvergunning. 

 

Evaluatie milieugevolgen 

(§ 7.9 Wm) 

   

 

 
26 Zie Th.G. Drupsteen en N.S.J. Koeman (red.), Wet Milieubeheer, serie Tekst en Commentaar, Deventer: Kluwer 1996, p. 119/120. 
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BIJLAGE 9 

I N T E R V I E W S  ( V R A G E N  E N  G E I N T E R V I E W D E  P A R T I J E N )  

V R A G E N L I J S T  I N T E R V I E W S  

 
1. Met welke instanties heeft men te maken gehad i.v.m. Wet en regelgeving 

(welke vergunningen, voor welk onderdeel, zijn door wie verleend (met 

name m.b.t. scheidingsinstallatie en TBM))? Naar welk loket moet men 

voor specifieke vergunningen? (Sommige vergunningen worden op 

gemeenteniveau verstrekt andere zijn provinciaal of landelijk 

ondergebracht). 

 

2. Welke informatie moet bij de aanvraag van vergunningen beschikbaar zijn 

voor het bevoegd gezag? Wat voor knelpunten (bijvoorbeeld: 

beschikbaarheid informatie, benodigde tijd om info te verkrijgen, 

medewerking van de overheid,…) ervaart men tijdens de aanvraag? 

Hoeveel tijd was er nodig om de info te verzamelen? 

 

3. Hoe lang duurt (duren) de vergunningprocedure(s)? Hoe verloopt de 

procedure met het bevoegd gezag? Is er door het bevoegde gezag een 

verlenging van de vergunningstermijn toegepast? Zo ja waarom? 

 

4. Welke bezwaarschriften zijn Ingediend? Welke hiervan zijn op grond 

toegekend en wat zijn de consequenties daarvan geweest voor de 

vergunning? 

 

5. Welke aanvullende eisen zijn bij de vergunningverlening geëist door het 

bevoegd gezag? 

 

6. Heeft ondervraagde verbetervoorstellen om het vergunningstraject te 

optimaliseren? Zo ja welke? 

 

7. Zijn bij de vergunningverlening eisen gesteld, zoals aan: gebruik van 

brandstof, uitstoot van gassen, geluid en trillingen(verkeer), 

grondwateronttrekking, boorvloeistof, conditioneringsmiddel, grout, 

gebruik motoren, lozing(in het kader van WVO),Wm? Zijn er 

bodembeschermende voorzieningen toegepast (vereist) om belasting van 

de bodem-lucht-water (kwaliteit) tegen te gaan? Zo ja welke? 

 

8. Is er sprake van lozing op oppervlaktewater en riolering en wie is het 

bevoegd gezag(waterkwaliteitsbeheerder), zijn er eisen gesteld? 
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9. Handhaving door het bevoegd gezag; Hoe vindt handhaving diverse 

vergunningen plaats door bevoegd gezag? Wat zijn punten waar 

handhavers op moeten letten tijdens uitvoering van het project? Hoe kan 

informatie voor hen eenvoudig toegankelijk gemaakt worden, zodat tijd 

bespaard kan worden? Hoe is de borging en controle op de milieukundige 

randvoorwaarden van de omgang met het vrijkomende materiaal? Worden 

er eisen gesteld door het bevoegd gezag tav. de toxiteit en de 

consequenties van het toevoegen van additieven aan de grond?  

 

10. Vooroverleg: In hoeverre is er vooroverleg (voor aanvraag vergunning) 

gepleegd met overheidsinstanties (gemeente, provincie en rijk)? Heeft dit 

vooroverleg geleid tot een betere doorloop van het boorproces (b.v. 

bereiken meest korte termijn)? 

 

11. Milieu-effectrapportage (MER): Voor welke besluiten moet er een milieu-

effectrapport worden opgesteld? (denk aan b.v. de MER-boorspecie bij 

besluit milieuvergunning) (Hier is minder van belang de MER op grond 

van de Tracéwet, het gaat immers om de milieueffecten).  

 

12. Indien er geen MER-plicht was voor de aannemer: Hoe heeft de 

aannemerscombinatie de diverse milieuaspecten getraceerd (heeft de 

aannemer toch de effecten in kaart gebracht en hoe is dit meegenomen in 

de uitvoering)? 

 

13. Welke milieumaatregelen worden getroffen in geval van calamiteiten 

 

14. Gedogen/wijzigingen/intrekking: Zijn er gedurende het 

bouw/boorproces geregeld gedoogbeschikkingen nodig? Wat is hiervoor 

de reden? Worden er gedurende bouw/boorproces geregeld wijzigingen 

van de verleende vergunning doorgevoerd? Wat is daarvoor (doorgaans) 

de reden? Komt het voor dat een verleende vergunning wordt ingetrokken 

tijdens het bouw/boorproces? Wat is daarvoor de reden? 

 

15. Hoe is er met hergebruik van grond omgegaan, welke varianten zijn onder 

de loep genomen, welke variant heeft de doorslag gegeven en waarom? Is 

het materiaal direct afgevoerd? Heeft er een in-situ partijkeuring 

plaatsgevonden volgens BSB of is e.e.a. indicatief onderzocht? Is er grond 

in depot gezet op locatie en zijn er partijen door middel van een steekproef 

bemonsterd? Welke eisen stelde de acceptant aan de grond? Zijn er 

verschillende locaties waar de hergebruik grond naar toe is gegaan?(Welke 

?) Hoeveel tijd koste het een bestemming te vinden. Van welke 

intermediairs is hierbij gebruik gemaakt (grondbank)? Hoeveel grond van 

bepaalde grondsoorten is vrijgekomen of gaat vrij komen? Welke aspecten 

spelen een rol bij de verwerking van de vrijkomende grond?(beschikbaar 

terrein voor behandeling en opslag, afstanden tot aan- en afvoer routes, 

afstanden tot mogelijke plaatsen van hergebruik) 

 

16. Hoe is er omgegaan met grondstromen in het bijzonder met hergebruik 

van de vrijkomende gronden uit de af en toe ritten? Welke eisen werden 

hieraan gesteld?( is deze grond onderzocht, op welke manier; volgens BSB 

of anders) 
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17. Worden door het stellen van hoge eisen aan het uitgangsmateriaal, 

hoogwaardige toepassingen gerealiseerd ( zoals b.v. Bentoniet 1% bij 

Sophiaspoortunnel)? 

 

18. Welke voorzieningen zijn getroffen (om bentoniet van zand te scheiden) 

een scheidingsinstallatie of andere voorzieningen voor 

conditioneringmiddelen? Zijn er depots aangelegd? Welke processtappen 

zijn hier te onderscheiden en welke kosten? Hoe verhouden zich de 

kosten in relatie tot het gehalte bentoniet dat in de grond achter 

blijft.(hoge kosten - goede scheiding) Het vochtgehalte is ons inziens 

belangrijk, hoe is ontwatering verlopen en tot hoever is ontwaterd? Is er 

gekeken naar het dynamisch gedrag van bentoniet houdende 

grond?(bijvoorbeeld verwerking van grond in spoorweg taluds) Welke 

afwegingen zijn gemaakt bij de keuzen tot scheiden grond/bentoniet? 

Welke eigenschappen(fysisch/chemisch/..) beperken hergebruik? Wat is 

er aan gedaan dit te verbeteren? Welke knelpunten kom je hierbij tegen? 

 

19. Hoe is een en ander contractueel geregeld tussen aannemer en 

opdrachtgever met betrekking tot afvoer en verwerking van grond? Wie 

draagt er zorg voor wat? Is er in het contract van de aannemer een eis 

gesteld aan het maximaal gehalte aan bentoniet en vocht van de 

vrijkomende grond of zijn er andere eisen gesteld mbt. toeslagstoffen? 

 

20. Is er voorafgaand aan het boorproces een opgave geweest van de verwachte 

samenstelling en hoeveelheden vrijkomende grond en bestemming? Sluit 

verwachtingsaspect aan bij praktijk (komt kwaliteit vrijkomende grond 

overeen met wat voorspeld was)? Waar moet in de toekomst meer 

rekening mee worden gehouden? (Is onderzoek van grond voor en tijdens 

boren in overeenstemming met regelgeving ten behoeve van hergebruik) 
 
21. Wat zijn de constructieve kwaliteitseisen(civiel technische eisen) die zijn 

gesteld aan bouwstoffen (vrijkomende grond) vanuit de toepassing in de 

praktijk (vochtgehalte, deeltjesgrootte, verdichtingsgraad etc.)? Welke 

constructieve eisen geven een spanningsveld bij hergebruik en hoe wordt 

hier in de praktijk mee omgegaan? Kan het materiaal dat als product uit 

een scheidingsinstallatie komt volgens het BSB worden toegepast in 

civiele werken?  

 

22. Hoe is men omgegaan met beperkt ruimte beslag en beperkingen vanuit 

bestemmingsplannen. 

 

23. Wordt er rekening gehouden met de risico's die bepaalde toeslagstoffen 

kunnen hebben op latere hoogwaardige toepassingen (heeft aannemer 

proeven gedaan of laten uitvoeren)? Welke maatregelen zijn getroffen om 

dit te compenseren? 

 

24. De slibkoek (restproduct) uit de scheidingsinstallatie: Wat is hiermee 

gebeurd? Wat was de verontreinigingsgraad? (olie vanuit de TBM). 
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RWS Bouwdienst afdeling Tunnelbouw, Tunnel:Tweede Heinenoordtunnel 

(THT) 

Managementgroep Betuweroute, Tunnel: Botlekspoortunnel 

Botlektunnelcombinatie (BTC), Tunnel:Tweede Heinenoord Tunnel en de 
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Combinatie Middelplaat Westerschelde v.o.f., Tunnel: Westerschelde tunnel 

Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Tunnel: Tweede 

Heinenoord Tunnel, de Westerschelde Tunnel en de Botlekspoortunnel 

Managementgroep Betuweroute, Tunnel: Sophiaspoortunnel en tunnel 

Pannerdensch kanaal 

Holland Railconsult, Tunnel: Botlekspoortunnel 

Tubecon, Tunnel: Sophiaspoortunnel 

Adviesbureau Noord-Zuidlijn, Tunnel: Noord-Zuidlijn Amsterdam 

Branche Organisatie Grondbanken (BOG) (Kort telefonisch interview)  

Grondbank Nederland, (Kort telefonisch interview) 
 

 
 
 
De resultaten van de interviews zijn in dit handboek en het Handboek 

Hergebruik grond uit boortunnels verwerkt. 

De inhoudelijk uitgewerkte interviews zijn opgenomen in het werkrapport 

Hergebruik grond uit boortunnels (zie ook voetnoot bij paragraaf 1.4).
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Geïntegreerde contracten 
Auteur Titel 
  
Geïntegreerde contracten en vergunningverlening 
M.A.B. Chao-Duivis en A.Z.R. 

Koning 
Veranderende rollen. Een inleiding in nieuwe 
contractvormen in het bouwrecht, Kluwer-Deventer 

2001, p. 227-247. 
  
Aanbesteding van D&C-contracten 
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Kluwer-Deventer 2001 
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Arthur Andersen, Enterprise 
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Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat 
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ONRI Eerder, anders, sturender  
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Raad voor verkeer en 
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Rijkswaterstaat Steunpunt 

Opdrachtgeverschap 
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afval, 7; 32; 48; 55; 60 
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alara, 18 

amvb, 18; 20; 32; 59; 60; 167 

Amvb, 60 
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beginsel, 16; 17; 18; 21; 36; 57; 85 

Beginsel, 17; 18 
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bentoniet, 14; 33; 49; 60; 72; 79; 82; 

90; 91; 3 

Bentoniet, 3 
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beroep, 21; 23; 28; 30; 48; 51; 52; 
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Beroep, 52 

beroepstermijn, 21; 23; 38; 52 

beschermde dier- en 
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66 

beschermingsgebieden, 66; 67 

besluitvorming, 11; 66 

bestemmingsplan, 34 

Bestortingslaag, 76; 83; 91 

bestortingsmateriaal, 83; 91 

bestuursdwang, 22 

bestuursrecht, 21; 23; 29 

Bevoegd, 47; 49; 51; 53; 54; 58; 70; 

77; 161 

bevoegd gezag, 7; 9; 13; 17; 18; 19; 
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169; 2 

Bevoegd gezag, 47; 49; 51; 53; 54; 

58; 70; 77; 161 

bezwaar, 7; 21; 23; 28; 30; 48 

Bezwaar, 23; 28 

bezwaren, 23 
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bodembeschermende 

voorzieningen, 60; 2 

bodemsanering, 32; 55; 59 

boormachine, 14; 26; 48 

boorproces, 8 

boorspecie, 12; 17; 31; 49; 55; 58; 59; 

60 

bouwkuip, 14; 15; 60 

bouwlawaai, 78 

Bouwlawaai, 64; 65; 70; 73; 78; 84 

bouwput, 17; 36; 66 

bouwstof, 48; 55; 72; 79; 80; 82; 83; 

87; 161; 162 

bouwstoffen, 33; 3 

Bouwstoffen, 26 

bouwstoffenbesluit, 59 

Bouwstoffenbesluit, 7; 16; 26; 33; 

48; 55; 59; 62; 72; 79; 80; 82; 83; 
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bouwvergunning, 23; 29; 36; 48; 

52; 66; 165 
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bronbestrijding, 34; 64; 65 

bronnering, 59 

Bsb, 33; 60; 61; 62; 82; 83; 87 

 

C 

calamiteit, 81; 91 

categorie, 25; 26; 28; 33; 48; 87 

Categorie, 26; 55 

circulaire, 32 

Circulaire, 32; 65; 70; 71; 73; 78; 80; 

84 

Circulaire Bouwlawaai, 65; 70; 73; 

78; 84 

communicatie, 44 

compliance programming, 44 

conditioneringsmiddel, 26; 48; 2 

conditioneringsmiddelen, 14; 60; 

79; 81; 85; 90; 91; 3 

constructiegeluid, 64 

contract, 23; 45; 3 

contractvorm, 40; 43 

controle, 13; 22; 87; 2 

coördinatie, 22; 24; 37; 73; 77; 78; 

165; 166 

Coördinatie, 37; 165; 166; 168 

coördinatieregeling, 29; 58 

 

D 

D&C, 23; 9 

deelstromen, 15; 49; 60; 76; 81; 91 

design & construct, 12 

duurzame, 17 

 

E 

economisch, 16 

eigendomskwestie, 36; 37 

emissie van gassen door gebruik 

van brandstof, 73; 90 

energiegebruik, 27; 71; 73; 80; 81; 

82; 90; 91 

 

F 

fauna, 17 

Ffw, 35 

flora, 17 

Flora, 35; 39 

Flora- en faunawet, 35; 39 

 

G 

gedogen, 21; 22 

Gedogen, 21; 2 

gedoogbeschikking, 21 

gedoogvoorwaarden, 22 

geluid, 18; 34; 64; 66; 70; 71; 73; 78; 

81; 82; 83; 84; 90; 91; 2 

geluidhinder, 17; 18; 24; 34; 64; 65; 

70; 71; 73; 78; 80; 84 

Geluidhinder, 34 

geluidsgevoelige objecten, 34 

geluidsproductie, 34 

geluidswaarden, 34 

gemeente, 17; 22; 23; 47; 49; 51; 82; 

83; 2 

geval van verontreiniging, 74 

gevestigde bedrijfsvoering, 26; 27; 

28; 48 

globale vergunning, 29 

grenswaarden, 18; 64; 65 

gronddeformaties, 71; 90 

gronddepot, 15 

Grondscheiding, 15; 76; 81; 91 

grondstof, 55 

grondwater, 14; 17; 32; 33; 59; 60; 

63; 71; 73; 77; 79; 90; 168 

grondwateronttrekking, 2 

Grondwateronttrekking, 15; 71; 76; 

90 

grondwaterpeil, 17; 66 

grondwaterstand, 14; 17; 60; 63; 77; 

90 

Grondwaterwet, 24; 32; 33; 60; 63; 

73; 77; 161; 165 

gunning, 10; 14; 68 

Gww, 33; 63 

 

H 

handhaven, 7; 22; 49 

heffing, 18; 32; 59; 73; 77; 78 

heffingsysteem, 18 

hergebruik, 7; 8; 13; 16; 33; 49; 3 

Hergebruik, 7; 60; 61; 62 

hergebruikmogelijkheden, 80; 91 

hinder, 57; 64; 81 

Hinder, 64 

hoogheemraadschap, 73; 77; 78 

hulpstoffen, 79; 82; 91 

 

I 

Indeplaatstreding, 38 

infrastructuur, 17; 24; 31; 37; 64; 66; 

77; 90 

Infrastructuur, 30; 36; 70; 84 

inkalven, 60; 81; 91 
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inrichting, 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 

25; 26; 27; 28; 29; 30; 47; 48; 49; 51; 

57; 60; 65; 71; 72; 73; 80; 84; 161; 165 

Inrichting, 26; 48 

inspecteur, 51 

inspecties, 60 

integrale, 24; 26; 27; 28; 29; 47; 48; 

71; 80 

Integrale, 47 

interview, 5 

 

K 

Kaderrichtlijn afvalstoffen, 38 

kalkcement, 60; 79 

kennisdocument, 9; 55; 77 

Kennisdocument, 29; 70 

koelwater, 33; 60 

kringloop, 32; 60 

kwaliteit, 8; 12; 17; 19; 33; 36; 57; 58; 

60; 83; 91; 168; 2; 3 

 

L 

laagfrequent, 64 

lacunes, 44 

leeflaag, 74 

loket, 28; 48; 2 

lozen, 57; 59; 77; 85; 90 

lozing, 32; 57; 58; 73; 74; 77; 78; 90; 

161; 2 

Lozing, 81; 91 

 

M 

melding, 18; 29; 30; 60; 70; 73; 74; 

77; 78; 79; 81; 82; 83; 161; 162 

Melding, 18; 70; 72; 77; 78; 79; 80; 

82; 83; 161; 162 

meldplicht, 74 

mer, 30; 31; 47; 53; 168; 169; 170 

MER, 7; 23; 31; 53; 54; 66; 165; 168; 

169; 170; 2 

mer-verordening, 31 

milieu, 17; 19; 20; 21; 27; 29; 30; 34; 

54; 80; 91 

Milieu, 161 

milieu-effecten, 71; 89; 90 

Milieu-effecten, 70; 77; 90 

milieurechtelijk, 37 

Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, 36; 84; 9 

Mix shield, 14 

Model-keur, 74 

 

N 

naleving, 22 

Natuurbeschermingswet, 35; 39; 

66; 71; 77; 161 

natuurgebied, 66 

nazorg, 87 

Nazorg, 10; 15; 87 

Nbw, 35; 66; 71; 77; 161 

normstelling, 18 

nuttige toepassing, 26; 39 

 

O 

Ogw, 36 

omgevingsgeluiden, 64 

onteigening, 36 

ontwatering, 3 

Oplevering, 10; 15; 86 

oppervlaktedelfstoffen, 36 

oppervlaktewater, 17; 18; 24; 31; 32; 

33; 57; 58; 59; 71; 73; 74; 77; 78; 83; 

90; 91; 166; 168; 2 

opslag, 26; 49; 79; 90; 3 

opslagtank, 60 

opstartfase, 14 

Opstartfase, 10; 69 

overslaghandelingen, 60 

 

P 
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