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Registratienummer: 
 

RVO12.0193 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder 

Van afdeling: Ruimte, Wonen en 
Ondernemen 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  nota Bodembeheer gemeente Den Helder  Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder     

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

G. de Loos 
(0223) 67 8843 
g.de.loos@denhelder.nl 

Onderwerp:  Vaststellen gebiedsspecifiek gemeentelijk grond- en baggerstromenbeleid. 

 
Gevraagd besluit: 
De nota Bodembeheer gemeente Den Helder vast te stellen. 
 
Publiekssamenvatting 
In 2007 is besloten om het toepassen van grond en bagger op of in de bodem (grondverzet) te faciliteren met 
een Bodemkwaliteitskaart en een nota Bodembeheer. Mede op basis van gewijzigde wetgeving dienen de kaart 
en de nota geactualiseerd te worden. Daartoe is de Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder onlangs 
vastgesteld. De nota Bodembeheer gemeente Den Helder met een gebiedsspecifiek beleid dient in 
overeenstemming met het Besluit bodemkwaliteit vastgesteld te worden door de gemeenteraad. 
 
Inleiding 
De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik van 
grond, baggerspecie en bouwstoffen de bodem optimaal te beschermen en tegelijk optimaal te kunnen 
gebruiken is het Besluit bodemkwaliteit (Besluit) vastgesteld. Het Besluit kent voor de algemene toepassing van 
grond en baggerspecie op of in de bodem een generiek (landelijk geldend) kader en een gebiedsspecifiek 
(lokaal vast te stellen) kader. Voor beide kaders is een bodemkwaliteitskaart met zijn informatie over de lokale 
bodemkwaliteit een belangrijk instrument.  
In 2007 is voor Den Helder een Bodemkwaliteitskaart (Bkk) en een Bodembeheerplan (Bbp) met een 
gebiedspecifiek beleid vastgesteld. Mede op basis van gewijzigde wetgeving dienen deze Bkk en Bbp  
geactualiseerd te worden. 
De geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder hebben wij al vastgesteld. Deze treft u ter 
informatie bijgaand aan. Het Besluit bodemkwaliteit geeft aan dat het gebiedsspecifieke beleid door uw Raad 
dient te worden vastgesteld. In de u ter vaststelling aangeboden nota Bodembeheer gemeente Den Helder is 
het te voeren gebiedsspecifieke beleid voor grond- en baggerstromen binnen onze gemeente weergegeven en 
zijn regels en procedures voor dit beleid geformuleerd.  
 
De gemeente Den Helder verwacht de komende 5 tot 10 jaar een constante stroom grondverzet (tijdelijk 
ontgraven, toepassen en hergebruik van grond) bij locatieontwikkelingsprojecten, herinrichtingprojecten en 
regulier onderhoud aan wegen, rioleringen, kabels, leidingen, wegbermen en groenvoorzieningen. Beleidsmatig 
uitgangspunt in het bodembeheer is dat op een duurzame manier wordt om gegaan met vrijkomende grond en 
baggerspecie. Bijvoorbeeld door vrijkomende grond uit het ene project weer nuttig toepassen in een ander 
project; werk met werk maken.  
 
Beleidsnota Bodembeheer Gemeente Den Helder 
Uit de Bkk blijkt dat, met toepassing van de generieke regels van het Besluit, er gebieden zijn waar 
gebiedseigen grond niet kan worden hergebruikt (zoals in de stedelijk gebieden Binnenstad, De Schooten en 
Nieuw Den Helder en het landelijke gebied). Dit komt omdat de kwaliteit van de grond slechter is dan vanuit de 
functie is vereist. Hierdoor kan veel ontgraven grond niet worden hergebruikt en moet deze grond worden 
afgevoerd naar een erkend verwerker. Ook moet voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld industrieterrein 
Kooypunt, (dure) grond worden aangekocht die wél voldoet aan de huidige bodemkwaliteit van het gebied 
(kwaliteit Landbouw/natuur). Door voor grondverzet gebiedsspecifiek beleid op te stellen kan de gemeente meer 
grond nuttig hergebruiken. Hierdoor hoeft de gemeente geen extra grond aan te kopen. Ook zijn er minder 
kosten omdat vrijgekomen grond niet behoeft te worden afgevoerd en verwerkt. Dit betekent wel dat wordt 
toegestaan dat grond uit de binnenstad op industrieterrein Kooypunt wordt hergebruikt.  
Ook Defensie heeft verzocht voor de gebieden fort Erfprins, Vliegveld De Kooy en het Nieuwe Haventerrein 
gebiedsspecifiek beleid op te stellen, zodat zij binnen deze terreinen vrijkomende grond kunnen hergebruiken.  
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Het gebiedsspecifieke beleid brengt geen humane en/of ecologische risico's met zich mee. In § 4.2 van de nota 
Bodembeheer is dit onderbouwd en beschreven. 
 
Mogelijk zijn tijdens de looptijd van de beleidsnota Bodembeheer aanpassingen noodzakelijk. De aanpassing 
van de nota Bodembeheer is ook een bevoegdheid van uw raad. Na het vaststellen van de nota is er alle reden 
om uw Raad te ontlasten en een aantal besluiten die enkel uitvoerend van karakter zijn, te laten nemen door 
ons college. Voorgesteld wordt om deze bevoegdheid aan ons college te mandateren (art. 10:1 Awb en art. 156 
Gw). Het betreft de volgende uitvoerende besluiten: 
Gezoneerde gebieden 
Een aantal gebieden is nu nog niet in een zone opgenomen. De reden hiervan is dat deze gebieden onderdeel 
uitmaken van aangewezen beschermingsgebieden (zoals het duingebied) en/of van die gebieden geen of te 
weinig bodeminformatie bekend is. Als in de looptijd van de bodemkwaliteitskaart voldoende gegevens 
beschikbaar komen kunnen wij deze gebieden met het mandaat van uw Raad alsnog van een zone te voorzien.  
Verdachte locaties 
Van bodemverontreiniging verdachte locaties maken geen deel uit van de bodemkwaliteitskaart. In de situatie 
dat er op een verdachte locatie een bodemonderzoek is uitgevoerd en de resultaten van het bodemonderzoek 
aangeven dat: 
͌ de grond in dezelfde of een betere bodemkwaliteitsklasse valt als de omliggende zone; 
͌ de vastgestelde verontreiniging niet is gerelateerd aan een puntbron; 
kunnen wij met het mandaat van uw Raad de voormalige verdachte locatie toevoegen aan de 
bodemkwaliteitskaart. Daarna kan de bodemkwaliteitskaart worden gebruikt als bewijsmiddel voor de 
chemische bodemkwaliteit van de onderzochte locatie. 
Uitbreiding beheergebied 
Het beheergebied van de nota bodembeheer is het grondgebied van de gemeente Den Helder. De gemeente 
heeft het voornemen om op het gebied van de bodemtaken aan te sluiten bij de Milieudienst Kop van Noord-
Holland en op termijn bij de RUD op veiligheidsregioniveau. 
Overwogen kan worden om in lijn met deze samenwerking ook de bodemkwaliteitskaart(en) van de gemeenten 
in het werkgebied van de regio te accepteren als bewijsmiddel in het kader van het Besluit. Hiermee worden de 
mogelijkheden vergroot voor het afzetten van vrijkomende grond en om grond van buiten de gemeente Den 
Helder op het gemeentelijke grondgebied toe te passen. 
De acceptatie van andere bodemkwaliteitskaarten kan alleen als: 
͌ De bodemkwaliteitskaart en bijbehorende nota, bestuurlijk is vastgesteld door de Raad van een andere 

gemeente, het algemene bestuur van een Waterschap of de Minister van I&M. 
͌ De eventueel opgenomen Lokale Maximale Waarden (LMW) en gewichtspercentage bodemvreemd 

materiaal voor de vastgestelde bodemkwaliteitszones niet hoger zijn dan de LMW en het vastgestelde 
percentage zoals opgenomen in de nota bodembeheer Den Helder. 

Voor acceptatie van de bodemkwaliteitskaart als wettig bewijsmiddel geldt ook dat: 
۬ de bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten; 
۬ de milieuhygiënische kwaliteit is uitgedrukt op klasseniveau; 
۬ de kwaliteitsklasse is gebaseerd op de gemiddeld gemeten gehalten; 
۬ de bodemkwaliteitskaart niet ouder is dan 5 jaar. 

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen wij met het mandaat van uw Raad besluiten de 
bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten in de regio te accepteren als bewijsmiddel. 
Het voorgaande laat onverlet dat de gemandateerde besluiten bekend gemaakt worden door publicatie in een 
huis- aan huisblad (art. 3:42 Awb).  
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
De gemeente volgt het landelijk generieke beleid. Op de onderstaande aspecten stellen wij voor af te wijken van 
het generieke beleid en hiertoe gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. Het voorgestelde gebiedsspecifieke 
beleid is opgesteld binnen de mogelijkheden van het Besluit bodemkwaliteit en richt zich op de volgende 
aspecten: 

1. Het versoepelen van de regels voor de toetsing van de stofgroep polychloorbifenylen (PCB) aan de 
normen van het Besluit bodemkwaliteit. 

2. Het versoepelen van de regels voor het toepassen van gebiedseigen grond op het Nieuwe 
Haventerrein, Kooypunt en Vliegveld De Kooy. 

3. Het versoepelen van regels bij graafwerkzaamheden voor kabels, leidingen en rioleringen. 
4. Het vaststellen van strengere eisen bij het toepassen van grond met bodemvreemd materiaal. 
5. Het vaststellen van strengere eisen bij het toepassen van grond met asbest bij gevoelig bodemgebruik 

zoals landbouw, natuur (moes)tuinen en onverharde kinderspeelplaatsen die in opdracht van de 
gemeente worden aangelegd of beheerd. 

6. Het versoepelen van de regels voor het uitvoeren van bodemonderzoek bij een 
omgevingsvergunningaanvraag (bouw). 
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Kader 
De gemeente en bedrijven krijgen voortdurend te maken met werkzaamheden op of in de grond en dienen 
daarbij te voldoen aan de Wet Bodembeheer, het Besluit Bodemkwaliteit en de regeling Bodemkwaliteit. 
 
Argumenten 
Vaststelling van het gebiedspecifieke beleid is geen verplichting maar lost wel lokale knelpunten op bij 
grondverzet en levert een kostenreductie op voor gemeente en bedrijven. 
Met het vaststellen van dit gemeentelijke grond- en baggerstromenbeleid wordt gefaciliteerd dat:  de gemeente duurzaam bodembeheerbeleid in uitvoering brengt dat praktisch uitvoerbaar, 

 milieuhygiënisch verantwoord en transparant is;  meer vrij grond- en baggerverzet kan plaatsvinden;  voor de gemeente en bedrijven van Den Helder besparingen kunnen worden gerealiseerd bij 
 projecten waar grondverzet plaats gaat vinden omdat geen onderzoek uitgevoerd hoeft te worden naar 
 de kwaliteit van de toe te passen grond;  meer toepassingslocaties beschikbaar komen om vrijkomende grond- en baggerspecie duurzaam her te 

gebruiken;  de druk op het gebruik van primaire bouwstoffen (bijvoorbeeld zand uit zandwinputten) wordt 
verminderd. 

 
Maatschappelijk draagvlak 
De nota Bodembeheer gemeente Den Helder is in overleg met defensie (DVD), het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en Provincie Noord-Holland opgesteld. De provincie en Rijkswaterstaat hebben voor 
wegen een eigen beleid geformuleerd. Het hoogheemraadschap heeft voor haar beheergebieden 
(waterkeringen, oppervlaktewaterlichamen) ook een eigen beleid opgesteld. In de nota Bodembeheer gemeente 
Den Helder is hiermede rekening gehouden. De Nederlandse Spoorwegen (BSNS) en Landschap Noord-
Holland hebben geen gebruik gemaakt van het aanbod om betrokken te worden bij de opstelling. 
 
Financiële consequenties 
Dit voorstel heeft voor de gemeente geen financiële gevolgen. Met de beoogde effecten, die hiervoor zijn 
benoemd, kunnen besparingen worden gerealiseerd bij:  onderzoekskosten toe te passen grond en baggerspecie;  transport-, reinigings- en/of stortkosten van vrijkomende grond;  aanschafkosten voor de toe te passen primaire bouwstoffen (zand uit zandwinputten);  uitstoot van uitlaatgassen en gebruik van energie (grond hoeft minder ver te worden getransporteerd, 

geen extra productie door grondverwerker). 
 
Communicatie 
Na het vaststellen van het beleid wordt voor de inwerkingtreding (art. 3:40 Awb), het besluit bekend gemaakt op 
de stadspagina en op website van de gemeente (art.3:42 tweede lid). Tevens wordt de nota gedurende zes 
weken ter inzage gelegd. 
Na de vaststelling van het lokale grond- en baggerstromenbeleid door uw Raad en de bekendmaking wordt het 
communicatietraject gestart. Doelgroepen bij de communicatie zijn zowel intern (de gemeentelijke organisatie 
zelf) als extern (andere organisaties en bedrijven). De doelgroepen worden actief benaderd voor het bijwonen 
van informatiebijeenkomsten en ook worden middelen ingezet die doelgroepen zelf kunnen raadplegen 
(interactieve website met heldere informatie over het grondstromenbeleid, mogelijkheden om informatie te 
downloaden en contactgegevens om vragen te stellen).  
 
Realisatie 
Na vaststelling van de nota Bodembeheer gemeente Den Helder door de Raad wordt het beleid 
bekendgemaakt en het communicatietraject gestart. Na de bekendmaking kan van het gebiedspecifieke beleid 
gebruik gemaakt worden. 
 
 
 
Den Helder, 7 juni 2012 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
H. Raasing  
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