
De BUS-regeling is vooralsnog beperkt tot landbodems.

Voor bepaald categorien saerningen van gevallen van ernstige bodemverontreiniging is een 
vereenvoudigde procedure mogelijk (zie artikel 39-b lid 1 Wbb jo 3.3.1 onder d van Besluit Uniforme 
Saneringen, oftewel BUS). Verder zie het beleidsblad BUS.

De saneerder is vrij om te kiezen voor de procedure van het saneringsplan of als de sanering onder de 
BUS-criteria valt, voor het doen van een BUS-melding. Wanneer de saneerder een BUS-melding doet, 
heeft het bevoegd gezag geen mogelijkheid om de melding niet te accepteren (tenzij de melding niet in 
overeenstemming is met BUS). Het bevoegd gezag heeft ook geen mogelijkheid om de melding als 
een saneringsplan te beschouwen in de zin van art. 39 Wbb.

Bij een sanering onder het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) is een saneringsonderzoek en een 
saneringsplan niet noodzakelijk. Een melding via een standaard meldingsformulier volstaat. Binnen vijf 
weken en in sommige gevallen zelfs binnen vijf werkdagen (tijdelijke uitplaatsing van grond) na de 
melding kunt u starten met saneren.

Het standaard meldingsformulier vindt u op de site van VROM. De melding moet u richten aan het 
bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Gedeputeerde Staten of de bevoegd 
gezag gemeente). De melding moet aan een aantal administratieve voorwaarden voldoen. Graag 
aandacht voor een aantal technisch voorwaarden, deze vormen namelijk vaak een knelpunt bij de 
beoordeling van uw melding.

Extra aandachtspunten
Graag aandacht voor onderstaande technische voorwaarden.

· Een verontreiniging met zware metalen in grond en grondwater kan niet onder BUS worden 
gesaneerd. 

· Uw melding heeft alleen betrekking op één of meerdere percelen van dezelfde eigenaar. Als 
de verontreiniging perceeloverschrijdend wordt aangepakt bestaat de mogelijkheid om 
gecombineerd een BUS-melding in te dienen.

· De terugsaneerwaarden bij de categorie immobiel zijn de bodemgebruikswaarden (BGW’s). 
Het is vooralsnog niet mogelijk om de achtergrondwaarden, zoals vastgesteld zijn in een 
BKK, te gebruiken als terugsaneerwaarde. In de loop van 2008 worden de BGW's 
vervangen door de bodemkwaliteitsklasse per bodemfunctie die in het Besluit 
Bodemkwaliteit en de Handreiking worden onderscheiden.

· Bij de categorie immobiel, saneringsaanpak “open ontgraving” (met aanvullaag), is een 
nader onderzoek noodzakelijk waarbij de verontreiniging verticaal wordt afgeperkt. Een 
nader onderzoek is bij de saneringsaanpak “aanbrengen isolatielaag” (eventueel 
gecombineerd met open ontgraving) niet noodzakelijk. 

· Bij de categorie immobiel, saneringsaanpak “aanbrengen isolatielaag” (eventueel 
gecombineerd met open ontgraving) is het mogelijk om grond te herschikken binnen de 
saneringslocatie. Bij de saneringsaanpak “open ontgraving” is dit niet toegestaan en moet de 
ontgraven grond worden afgevoerd van de locatie. 

· Bij de categorie mobiel moet de verontreiniging door een nader onderzoek afgeperkt zijn, 
waarbij het volume verontreinigd grond en grondwater niet groter is dan 500 m3. 

· De categorie “tijdelijke uitplaatsing” kan onder voorwaarden binnen 5 dagen starten. Deze 
voorwaarden staan in de regeling. 

· Bij asbestverdachte terreindelen en - grondmonsters moet specifiek onderzoek naar asbest 

uitgevoerd worden.

Voor de complete voorwaarden voor een BUS-melding en BUS-sanering zie het beleidsblad BUS.
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