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Betreft: Zienswijze op plasticnorm in BRL 2065 
 
 
 
Geachte bestuur van de Stichting Beheer BRL 2065, 
 
Met dit schrijven maken ondergeschreven organisaties gebruik van de mogelijkheid hun zienswijze 
kenbaar te maken over de plasticnorm die gehanteerd wordt in BRL 2065. 
 
Eind vorig jaar nam de rijksoverheid een goed besluit door de regels over de aanwezigheid van plastic 
in grond en baggerspecie aan te scherpen in de Regeling bodemkwaliteit. Tot die tijd mochten grond 
en baggerspecie maximaal vermengd zijn met 20 procent “bodemvreemd materiaal” qua gewicht. 
Dat ging meestal om bouwpuin, hout en plastic. Sinds de aanscherping mag er nog “sporadisch” 
plastic in voorkomen. Directe aanleiding was de maatschappelijke ophef over plastic afval op de 
oevers van de Maas dat afkomstig bleek uit bagger waarmee stroomopwaarts zandwinningsputten 
werden opgevuld.  
 
De aanscherping van de Regeling bodemkwaliteit geldt echter niet voor recyclinggranulaat 

(steenachtige afvalstoffen) afkomstig van bouwpuin: dat valt namelijk onder de categorie 

Bouwstoffen binnen dezelfde Regeling bodemkwaliteit.  

Recyclinggranulaat wordt gebruikt voor toepassing in de grond, weg- en waterbouw ter versteviging, 

fundering of opvulling, en ook voor productie van beton. Een van de toepassingen is verharding van 

paden en wegen (onder andere in natuurgebieden). Het materiaal bevat vaak stukjes plastic 

afkomstig van bouwpuin, zoals pluggen, stukje pvc-buis en isolatiemateriaal. Terreinbeheerders 

weten zich met deze situatie geen raad, omdat het volgens de geldende regelgeving niet om afval 

gaat, maar om toepasbare gecertificeerde bouwstoffen. 

Beoordelingsrichtlijn 2506 stelt normen voor de samenstelling van recyclinggranulaat. De norm met 

betrekking tot plastic afval is weergegeven in Tabel 1 van BRL 2506 2. Uit deze tabel blijkt dat tot 1% 

van het massavolume plastic mag zijn. En voor overige drijvende bestanddelen geldt een maximale 

waarde van 10 cm3 per kilo.  

Aangezien volgens uw eigen opgave in Nederland jaarlijks ongeveer 23 miljoen ton puin vrijkomt, 

mag aangenomen worden dat er via toegepast recyclinggranulaat elk jaar miljoenen kilo’s in de 

openbare ruimte terecht komt.  

In het Besluit bodemkwaliteit (art. 7) is de zorgplicht vastgelegd dat niemand de bodem mag 

verontreinigen. De huidige regelgeving gaat ervan uit dat bouwstoffen zich niet met de bodem 

vermengen. Als de functie van een werk verandert, worden de bouwstoffen verwijderd. 

Aangenomen mag echter worden dat althans een deel van het plastic toch wegspoelt of zich met de 

bodem vermengt. Er is geen garantie dat dat niet gebeurt.  

Op dit moment wordt BRL 2506 herzien. Op uw site staat het document met de voorgestelde 

wijzigingen. Tot onze verbazing betreffen deze niet een aanscherping van de plasticnorm.  

Wij verzoeken u BRL 2506 aan te passen op de nieuwe norm in de Regeling bodemkwaliteit die geldt 

voor grond en baggerspecie, te weten dat deze bij toepassing slechts “sporadisch” plastic mogen 



bevatten. Dat betekent: in principe geen plastic. Wij pleiten ervoor dat plastic uit al het 

recyclinggranulaat wordt verwijderd vóór toepassing.  

Vervuiling in het milieu door plastic staat hoog op de politieke agenda, zowel nationaal als Europees. 
De overheid hanteert het uitgangspunt dat verdere vervuiling van rivieren, zeeën en oceanen door 
bronnen van (micro)plastics voorkomen moet worden. Het onlangs met verschillende bedrijven en 
organisaties gesloten Plastic Pact gaat uit van een significante vermindering van de milieudruk door 
plastic. 
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