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Aan de Gemeenteraad
Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan hoofdstuk 5 van de Nota Bodembeheer. De Nota
bodembeheer wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders met uitzondering
van hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Wij komen hier
verderop op terug.
De Nota is samen met nog 17 andere gemeenten opgesteld. Kostenbesparing en afstemming van het
te voeren beleid binnen de Regio zijn hiervoor de belangrijkste reden geweest. In bepaalde gevallen
worden in de verordening verwijzingen naar andere gemeenten gedaan. Deze zijn voor ons minder
relevant tenzij overtollige grond uit onze gemeente naar een andere gemeente wordt gebracht. In dat
geval is duidelijk aan welke voorwaarden wij moeten voldoen. Het is niet uitgesloten dat licht
verontreinigde grond uit onze gemeente kan worden verwerkt in een geluidswal binnen de Regio. In
dat geval komt het gezamenlijk beleid van pas.
De Nota is ervoor bedoeld om de werkwijze van de gemeente te beschrijven bij het omgaan met het
Besluit bodemkwaliteit. Het besluit bodemkwaliteit is in de plaats gekomen van het
Bouwstoffenbesluit. Het besluit regelt op welke wijze, waar en onder welke voorwaarden vrijkomende
grond elders kan worden gebruikt. Een van de gevolgen van het Besluit bodemkwaliteit is dat
gemeenten gebruik kunnen maken van een grotere beleidsvrijheid. De gemeenten moeten aangeven
hoe zij hier invulling aan geven.
In de Nota is een uitvoerige beschrijving gegeven van aanleiding, doel en werkwijze. Wij willen hier
kortheidshalve naar verwijzen.
Op grond van het Besluit bodemkwaliteit kan worden gekozen uit het generieke kader en uit het
gebiedsspecifieke kader. Het generieke kader houdt in dat gekozen wordt voor het volgen van het
landelijk beleid waarbij het maken van een bodemfunctiekaart een verplichting is. Een
bodemfunctiekaart is een kaart die het gebruik van percelen aangeeft waarbij er slechts drie
mogelijkheden zijn, namelijk natuur/landbouw, wonen of industrie. Uitgangspunt van het generieke
kader is dat de kwaliteit van de toe te passen grond moet aansluiten bij de functie die de ontvangende
bodem heeft. Ook mag de kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechteren.
Generiek beleid wordt over het algemeen gekozen door gemeenten die relatief schoon zijn en waar
weinig grondverzet plaatsvindt.
Een bodemfunctiekaart wordt door het college vastgesteld.
Wanneer wordt afgeweken van het generieke beleid is er sprake van gebiedsspecifiek beleid. In dat
geval moet de gemeenteraad voor deze afwijking een besluit nemen.
In het overleg is gebleken dat het toch wenselijk is om voor enkele gevallen af te wijken van het
generieke beleid en hiervoor afzonderlijke beleidsruimte in te vullen. Het gaat echter om kleine
afwijkingen van het generieke beleid. Met name gaat het dan om grond uit wegbermen, grond die bij
het leggen van kabels en leidingen vrijkomt en het toepassen van baggerspecie.
Deze grond kan soms licht verontreinigd zijn en zou dan wellicht afgevoerd moeten worden.
In de nota is ervoor gekozen om de vrijkomende grond na ontgraving opnieuw toe te passen zonder
hoge onderzoekskosten. Het gaat meestal om zeer lichte verontreiniging maar formeel betekent dit

dat deze grond de aanduiding “klasse industrie” heeft en niet “klasse wonen”. Datzelfde geldt voor
kabels en leidingen en eventuele baggerspecie.
Wij vinden het verantwoord om deze werkwijze toe te passen omdat het slechts om lichte
verontreiniging gaat en omdat het om kleine hoeveelheden gaat. De kosten die gemaakt moeten
worden om deze grond af te voeren en te vervangen door schone grond staan in geen enkele
verhouding tot elkaar.
Het gevolg is dat de gemeenteraad een formeel besluit moet nemen over hoofdstuk 5
(Gebiedsspecifiek beleid) dat de rest van de nota door het college van burgemeester en wethouders
moet worden vastgesteld.
Voorstel:
Onder verwijzing naar de voor u ter inzage gelegde Nota bodembeheer wordt voorstel om hoofdstuk 5
van de Nota bodembeheer vast te stellen.
Na vaststelling door de raad zal het college de overige hoofdstukken van de Nota vaststellen zodat
afkondiging van beide besluiten tegelijk kan plaatsvinden.
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