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Onderwerp: Toepassing IBC-bouwstoffen (in het bijzonder AEC-bodemas in civiel-
technische werken)

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief informeren wij u over het toepassen van IBC-bouwstoffen (lsolatie-,

Beheers- en Controlemaatregelen) in civieltechnische werken (verhogingen en funde-

ringen) in Drenthe.

Aanleiding om te onderzoeken of er in de provincie Drenthe |BC-bouwstoffen in plaats

van zand gebruikt kunnen worden voor ophogingen en funderingen is het project

N391 Emmen-Ter Apel 'Veilig en snel'. Bij dit project wordt de weg verbreed en

worden ongelijkvloerse kruisingen aangelegd.

ln samenwerking met de RUD Drenthe is er door de provincie een analyse opgesteld.

Deze analyse'Toepassing IBC-bouwstoffen' treft u hierbij aan.

ln februari2014 heeft de provincie Drenthe zich aangesloten bijde Green Deal

duurzaam Grond-Weg-Waterbouw (GWW). Ook bijde uitvoering van dagelijkse werk-
zaamheden bevordert zij de aandacht voor milieu en energie, onder andere door op

een rendabele en duurzame wijze grondstoffen toe te passen. Het beperken van het

gebruik van primaire bouwstoffen (zand en grind) en het bevorderen van het gebruik

van secundaire bouwstoffen (lBC/Afval-Energie-Centrale (AEC)-bodemas) bijciviele
technieken ondersteunt het duurzaamheidsbeleid van de provincie,
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IBC-bouwstof is een niet vormgegeven bouwstof, die vanwege de mate van emissie

alleen met IBC-maatregelen mag worden gebruikt en toepassing ervan is geregeld

door middel van het Besluit bodemkwaliteit en de daarbij behorende Regeling bodem-

kwaliteit (december 2OO7).

Voor Drenthe is in deze categorie AEC-bodemas de meest gangbare. Het is een rest-
product dat overblijft bij het verbranden van afval in een AEC.

Het risico dat AEC-bodemas in contact komt met het grondwater wordt geminimali-

seerd door te allen tijde aan alle wettelijke richtlijnen te voldoen, inclusief monitoring

en meting.
AEC-bodem as zal alleen gebruikt worden op locaties waar geen reconstructies in de

toekomst te verwachten zijn, zodal de kans op tussentijdse verwijdering van het mate-

riaal venvaarloosbaar is.

Toepassen van AEC-bodemas brengt geen extra lasten met zich mee en kan binnen

het bestaande budget worden gerealiseerd. Naast de eerdergenoemde duurzaam-
heidsvoordelen levert het toepassen van deze bouwstof ook een financieel voordeel

op. Er wordt bespaard op de toepassing van primaire bouwstoffen als zand en grind.

Daarnaast wordt de provincie door de leverancier gecompenseerd voor het gebruik

van AEC-bodemas.

ln 2017 zal het huidige beheerkostenrapport worden geactualiseerd (in het beheer-

kostenrapport wordt een berekening gemaakt van de jaarlijks benodigde beheer- en

onderhoudskosten). Hierin zullen de extra kosten voor de monitoring en metingen

worden meegenomen. Deze kosten worden geschat op circa € 12.000,-- per jaar.

Wij concluderen dat IBC-bouwstoffen/AEC-bodemas in Drenthe bijcivieltechnische
werken rendabel en verantwoord toe te passen zijn in ophogingen waarbij in de

toekomst geen reconstructies te verwachten zijn. Hiermee beperken wij het gebruik

van primaire bouwstoffen als zand en grind en stimuleren wij het gebruik van secun-

daire bouwstoffen. De provincie geeft op deze wijze invulling aan het bestaande duur-

zaamheidsbeleid en de door haar in februari 2014 ondertekende Green Deal

duurzaam GWW.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris voorzitter

Bijlage: Analyse Toepassing IBC-bouwstoffen

wa/coll.
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1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding  
De provincie Drenthe bevordert de aandacht voor milieu en energie ook bij de uitvoering van 
dagelijkse werkzaamheden. In februari 2014 heeft ze zich aangesloten bij de Greendeal 
duurzaam GWW. Bij een juiste toepassing van IBC-bouwstoffen ondersteunt het gebruik van deze 
bouwstoffen het duurzaamheidsbeleid van de provincie. Voor Drenthe zal in deze categorie AEC-
bodemas de meest gangbare zijn.  
Het samenwerkingsverband Duurzaam GWW heeft werkmethoden ontwikkeld waarmee het voor 
het bedrijfsleven gemakkelijker wordt om bij projecten die te maken hebben met grond-, weg-en 
waterbouw duurzaam en innovatief te werken. 
 
Aanleiding om te onderzoeken of er in de provincie Drenthe voor ophogingen en funderingen IBC- 
bouwstoffen/ AEC-bodemas gebruikt kunnen worden in plaats van zand (AEC-bodemas is een 
secundaire bouwstof en bij correct gebruik duurzamer dan de primaire bouwstof zand) is het 
project N391 Emmen – Ter Apel ‘Veilig en snel’. Bij de aanleg van de N391 in de jaren 1999-2000 
zijn er vanwege budgettaire redenen op het traject gelijkvloerse kruisingen aangelegd. Nu wordt 
de weg verbreed en de kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt.  

 
 
 

1.2 Doelstelling  
Het doel is dat de provincie Drenthe op een rendabele, duurzame en milieuvriendelijke wijze 
grondstoffen toepast. Dit betekent het beperken van het gebruik van primaire bouwstoffen door 
het bevorderen van het gebruik van secundaire bouwstoffen.  

 
Uit onderzoek blijkt dat AEC-bodemas  voor de ophogingen van de ongelijkvloerse kruisingen in 
het project N391 Emmen – Ter Apel ‘Veilig en snel’ een efficiënte en duurzame methode kan zijn. 
 

 
1.3 Onderbouwing 
In deze analyse beschrijven we: 

- wat IBC-bouwstoffen en AEC-bodemas zijn 
- aan welke milieutechnische eisen bij toepassing voldaan moet worden 
- welke risico’s er zijn op gebied van milieu, duurzaamheid, financiën en wet- en 

regelgeving 
- welke voordelen er zijn op gebied van milieu, duurzaamheid, financiën en wet- en 

regelgeving 
- hoe IBC-bouwstoffen op een rendabele, duurzame en milieuvriendelijke wijze bij de bouw 

aan Drentse wegen toegepast kunnen worden 
- hoe AEC-bodemas specifiek in de ophoging van de kruisingen in het project N391 

toegepast kan worden 
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2. BOUWSTOF EN TOEPASSING 
 

2.1 IBC 
 
Bouwstof 
IBC-bouwstof is een niet-vormgegeven bouwstof die vanwege de mate van emissie alleen met 
isolatie-, beheers- en controlemaatregelen mag worden toegepast conform het Besluit van 22 
november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit). (uit 
Green Deal Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas 7/3/2012 

 
2.2 Wet- en regelgeving 

 
De toepassing van IBC-bouwstoffen is geregeld door middel van het Besluit bodemkwaliteit (22 
december 2007) en de daarbij behorende Regeling bodemkwaliteit (13 december 2007). De 
Regeling geeft een technische invulling aan de hoofdregels van het Besluit bodemkwaliteit en 
uitleg over de uitvoering. In de regeling staan onder andere de normen, de wijze waarop kwaliteit 
van bouwstoffen, grond en baggerspecie kan worden bepaald en hoe aan de normen moet 
worden getoetst. Het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit vullen elkaar aan en zijn niet los te 
gebruiken.  
Om de kwaliteit van het hergebruik en de toepassing van grond en secundaire bouwstoffen te 
kunnen garanderen is de Kwalibo-regeling (Kwaliteit van uitvoering bodemwerkzaamheden) van 
toepassing op diverse stappen en handelingen die onder het Besluit bodemkwaliteit vallen. 
Kwalibo richt zich vooral op bodemintermediairs. Dat zijn onder meer adviesbureaus, laboratoria, 
aannemers grondbanken, producenten van bouwstoffen en bedrijven die grond en baggerspecie 
reinigen en verwerken. In de praktijk betekent Kwalibo dat bepaalde werkzaamheden alleen 
mogen worden uitgevoerd door erkende personen en bedrijven. Ook overheden hebben als 
bevoegd gezag te maken met Kwalibo bij handhaving en het afgeven van beschikkingen. 
 

 
2.3 AEC-bodemas 

 
Bouwstof 
AEC- bodemas valt onder de categorie IBC-bouwstoffen. Het bestaat uit niet-brandbare 
materialen en is het restproduct dat overblijft bij het verbranden van afval in een Afval-Energie-
Centrale. De zogenoemde ruwe AEC-bodemas is steenachtig materiaal, dat bestaat uit gesmolten 
en samengeklonterde verbrandingsproducten, zand, steen, glas, porselein en metalen, die zijn 
gemengd met de asresten van verbrande producten. 
In tegenstelling tot zand is AEC-bodemas geen primaire, maar een secundaire grondstof. Gebruik 
ervan is daarom duurzamer en milieuvriendelijker. Immers, toepassen van AEC-bodemas 
bespaart het gebruik van zand en grind.  
  
Toepassing  
AEC-bodemas wordt al meer dan twintig jaar in de grond-, weg- en waterbouw   
gebruikt. Toepassing vindt met name plaats in grootschalige ophogingen, maar ook als fundering 
onder wegen en fly-overs. Het zwarte, zandachtige materiaal wordt als secundaire bouwstof 
ingezet, wat tot besparing van de primaire bouwstoffen zand en grind leidt. Op deze wijze is het 
gebruik duurzaam. Bodemas is onder andere toegepast bij Fly-overs op de N242 bij Alkmaar, de 
aansluiting A9-A5 tussen Haarlem en Badhoevedorp, een 1,2 kilometer lange geluidswand bij De 
Meern en in de taluds van de Fonejachtbrug over het Prinses Margrietkanaal in de N31 tussen 
Drachten en Leeuwarden.  
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3. BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING 
 

De bodem is een bron van drinkwater en voedsel en een woonplaats voor dieren. Tegelijkertijd 
gebruiken we de bodem om op te wonen, te werken en te recreëren en we leggen (water)wegen, 
spoorwegen en geluidswallen aan. Bouwstoffen, grond en baggerspecie willen we daarbij zoveel 
mogelijk hergebruiken, zodat minder materiaal wordt gestort en minder primaire grondstoffen 
worden gewonnen. Het toepassen hiervan mag echter niet leiden tot verontreiniging van de 
onderliggende bodem en het grondwater. Daarom streeft het Besluit bodemkwaliteit naar een 
balans tussen de bescherming van de bodemkwaliteit voor de mens en milieu én ruimte voor 
maatschappelijke ontwikkelingen. Deze balans noemen we duurzaam bodembeheer en het 
Besluit bodemkwaliteit biedt hiervoor de kaders. 
 
De toepassing van IBC-bouwstoffen is gereguleerd binnen het Besluit bodemkwaliteit. Een 
belangrijke randvoorwaarde bij de toepassing van IBC-bouwstoffen is dat er rekening moet 
worden gehouden met een minimale afstand ten opzichte van de maximale grondwaterstand  ter 
plekke van de toepassing.  Deze randvoorwaarde is bedoeld om te voorkomen dat het materiaal 
bij toepassing in direct contact met het grondwater kan komen waardoor een verhoogde kans 
bestaat op uitloging/mobilisatie van in de IBC-bouwstoffen aanwezige verontreinigende 
componenten. Door een minimale afstand aan te houden tussen de IBC-bouwstof en het 
grondwater (droogleggingseis) wordt de kans op uitloging/mobilisatie zodanig beperkt dat er 
sprake is van verwaarloosbare risico’s.  
 
In de Regeling bodemkwaliteit is in paragraaf 3.9.3 een nadere invulling van de droogleggingseis 
beschreven. Er wordt uitgegaan van het ontwerppeil van het grondwater dat wordt gelegd ter 
hoogte van het oorspronkelijke maaiveld (= de maaiveldhoogte ten opzichte van NAP bij de start 
van het werk). De onderzijde van de IBC-bouwstof wordt op een zodanige wijze aangelegd dat 
deze (na de eindzetting) ten minste 0,50 meter boven het ontwerppeil van het grondwater ligt  
(= de oorspronkelijke maaiveldhoogte) en er geen contact is met het grondwater als gevolg van 
capillaire opstijging uit het grondwater.  
In gebieden met een grondwatertrap VII of hoger kan het ontwerppeil wel worden afgeleid van 
grondwaterstanden. Dit zijn situaties waarin het grondwater op ten minste 0,8 meter beneden 
maaiveld staat. In Drenthe komt dat met name voor op de Hondsrug. In de Regeling is een 
methode beschreven waarbij gedurende een relatief korte meetperiode de grondwaterstanden 
tussen de locatie en de dichtstbijzijnde peilbuizen uit het landelijke meetnet worden vergeleken. 
Op basis daarvan kan een ontwerppeil worden afgeleid. Daar komt in Drenthe nog een specifiek 
aandachtspunt bij en dat is de eventuele aanwezigheid van keileemlagen in de ondergrond. In 
keileemgebieden is in het winterhalfjaar vaak sprake van zogenaamde schijngrondwaterspiegels 
die voorkomen boven de regionale grondwaterstand. Voor het afleiden van een ontwerppeil moet 
daarom rekening met het voorkomen van keileem in de ondergrond worden gehouden. 
Uitgangspunt is daarom dat in gebieden met grondwatertrap VII of hoger de onderzijde van de 
IBC-bouwstof niet lager dan de oorspronkelijke maaiveldhoogte mag worden gesitueerd. Te allen 
tijde is een aanvullende beoordeling door een (intern) deskundige nodig ten aanzien van het 
voorkomen van keileem in de ondergrond. Op basis daarvan kan definitief uitsluitsel worden 
gegeven over de mogelijkheden om een IBC-bouwstof direct vanaf het oorspronkelijke maaiveld 
toe te kunnen passen. 
 

 
  



 

5 

4. BEHEERSMAATREGELEN  
 

4.1. Risico’s  
 

• Contact met het grondwater 
Door het uitsluitend toepassen van IBC-bouwstof in ophogingen boven het oorspronkelijke 
maaiveld toe te passen na beoordeling van een (intern) deskundige is dit risico verwaarloosbaar. 
  

• Scheuren in beschermingslaag/folie  
Het risico dat de gebruikte IBC-bouwstoffen in contact komen met het grondwater en het risico dat 
er, bijvoorbeeld bij het plaatsen van borden of palen, scheuren in de beschermingslaag ontstaan 
moeten worden geminimaliseerd door te allen tijde aan het gestelde in de Regeling 
bodemkwaliteit te voldoen, waaronder ook monitoring (na toepassing van IBC-bouwstoffen). 
 

• Tussentijdse verwijdering 
Indien er een reconstructie van de fundering of kruising zou moeten plaatsvinden ontstaat er het 
probleem van tussentijdse verwijdering van de IBC-bouwstoffen. Dit risico is echter 
verwaarloosbaar. In de afgelopen 40 jaar hebben er in de provincie Drenthe slechts een zeer 
beperkt aantal van dit soort reconstructies plaatsgevonden. AEC-bodemas zal ook alleen gebruikt 
worden op locaties waarbij geen reconstructies in de toekomst te verwachten zijn. 
 

• Fluctuatie kostprijs AEC-bodemas 
In de huidige situatie krijgt de ‘gebruiker’ van AEC-bodemas een bijdrage/vergoeding van de 
‘verstrekker’. Bij toename van gebruik van AEC-bodemas/ meer vraag naar AEC-bodemas kan de 
vergoeding dalen.  
 

• Wegvallen prikkel om te innoveren 
Als de provincie op grote schaal IBC-bodemas gaat toepassen bestaat de kans dat de prikkel om 
naar “schonere/duurzamere” oplossingen te zoeken afneemt. 
Daarom heeft de overheid een Green Deal met de afvalsector afgesloten waarin is afgesproken 
dat uiterlijk op 1 januari 2017 minstens de helft van de bodemas wordt toegepast als schone 
bouwstof buiten de huidige IBC-categorie van het Besluit bodemkwaliteit. Daarna wordt bekeken 
of het mogelijk is om de IBC-categorie in 2020 te laten vervallen. Daarvoor is het nodig dat de 
kwaliteit van de bodemas zodanig verbetert, dat een bouwstof ontstaat die zonder 
isolatiemaatregelen kan worden toegepast. In de Green Deal is tevens afgesproken dat de 
afvalenergiecentrales de komende jaren een hoger percentage non-ferrometalen terugwinnen.  

 
4.2 Monitoring  

 
Na toepassing moet het aangelegde werk gemonitord worden door de beheerder, e.e.a. conform 
de Regeling bodemkwaliteit en in overleg met het bevoegd gezag: 

- Controle van de staat en onderhoud van afdichtingen 
- Analyses van het grondwater nemen, om te controleren of er eventuele verontreiniging 

optreedt 
- Controle grondwaterpeil: is er nog voldoende afstand is ten aanzien van de IBC-

bouwstoffen  
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5. Financiën 
 

Het toepassen van AEC-bodemas zal geen extra lasten met zich mee brengen en kan binnen het 
bestaande budget worden gerealiseerd. 
In 2017 zal het huidige beheerkostenrapport worden geactualiseerd (In het beheerkostenrapport 
wordt een berekening gemaakt van de jaarlijks benodigde beheer en onderhoudskosten). Hierin 
zullen de extra kosten voor de monitoring en metingen worden meegenomen. Deze kosten 
worden geschat op ca. €12.000,- per jaar. 

 
 
 

6. CONCLUSIE 
 

IBC bouwstoffen/ AEC-bodemas is in Drenthe bij civieltechnische werken verantwoord toe te 
passen in ophogingen, waarbij in de toekomst geen reconstructies te verwachten zijn. 
We beperken hiermee het gebruik van primaire bouwstoffen en stimuleren het gebruik van 
secundaire bouwstoffen. En met de juiste maatregelen en adequate, conform de Regeling 
Bodemkwaliteit, monitoring is de kans op verontreiniging van de bodem/grondwater te 
verwaarlozen. 
 
Het op deze wijze toepassen van IBC bouwstoffen/AEC-bodemas ondersteunt het bestaande 
duurzaamheidsbeleid van de provincie Drenthe. 

 
 
 
 
 
 


