Stroomschema ontgrondingen
Wordt er bij de aanvraag
van de omgevingsvergunning
gegraven in de land- en/of
waterbodem?*

NEE

Zie ommezijde voor de eisen
voor toepassing of tijdelijke
opslag grond (Stroomschema
Besluit bodemkwaliteit).

JA

Ontgronder neemt contact
op met de FUMO.

Einde.

Geen
ontgrondingsvergunning
van toepassing.

JA

Geldt er een wettelijke
uitzondering op basis
van de Ontgrondingenwet?
De FUMO beoordeelt of hier
sprake van is.
NEE
Geldt er een vrijstelling op
basis van de ontgrondingsverordening Friesland?
De FUMO beoordeelt of hier
sprake van is.

JA

De FUMO
beoordeelt de
noodzaak van
de melding.

NEE

Aanvraag ontgrondingsvergunning is nodig.

Is er sprake
van meer dan
3000 m³
afvoer/depot?

NEE

JA
³

De ontgronder vraagt een
vergunning aan op grond van
de Ongrondingenwet of
verordening Friesland.

Melding is nodig.
De ontgronder
doet melding
bij het bevoegd
gezag.

Geen melding
nodig.

Einde.

*Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Fryslân: www.fryslan.nl/ontgrondingsvergunning/
of op de website van de FUMO: www.fumo.nl.
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Stroomschema Besluit bodemkwaliteit
Wordt er in de
landbodem gegraven?

NEE

JA
Controleer de betreffende
bodemkwaliteitskaart. Is de
bodemkwaliteit bekend? Zie ook
ommezijde voor ontgrondingen.

Wordt er grond/baggerspecie
of een (niet vormgegeven)
bouwstof toegepast?

JA

Grond/
baggerspecie

Zie ommezijde voor
Stroomschema ontgrondingen.

NEE

NEE

Toepassing valt
niet onder Besluit
bodemkwaliteit.
Raadpleeg
andere wet- en
regelgeving.

(Niet)
vormgegeven
bouwstof

JA

U dient de partij grond te keuren
conform de geldende wet- en
regelgeving. Neem bij vragen
contact op met de FUMO.

JA

Wordt de
vrijkomende
grond elders
toegepast?

NEE

Is de kwaliteit hiervan
achtergrondwaarde (schoon)?

Wordt de (niet) vormgegeven
bouwstof hergebruikt?

NEE

JA

Is (mogelijk) meldingsplichtig
volgens Bbk. Doe een melding in
het Meldpunt bodemkwaliteit
(www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).
Neem bij vragen contact op met
de FUMO.

JA

NEE

JA

NEE
Is er een
kwaliteitsverklaring en/of
begeleidingsbrief
aanwezig?

Is meldingsplichting volgens Bbk.
Doe een melding in het Meldpunt
bodemkwaliteit (www.meldpunt
bodemkwaliteit.nl). Neem bij
vragen contact op met de FUMO.
NEE

Einde.

JA
Wordt er meer
toegepast dan
50 m³?

Wordt de vrijkomende grond op
de ontgravingslocatie zeer
korte tijd in depot geplaatst?

Het is verplicht de kwaliteit
van het toe te passen materiaal te
kunnen aantonen. Vraag de
leverancier om een geldige
kwaliteitsverklaring.

Neem contact
op met de
FUMO.

JA

Bewaar deze zorgvuldig
(wettelijk verplicht voor een
periode van 5 jaar).

NEE

Toepassing
is niet
meldingsplichtig

Einde.
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