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Onderwerp:

Vaststellen regionale nota bodembeheer

Gevraagd besluit:
1. De regionale nota bodembeheer, als beleidskader, vast te stellen en te publiceren.
2. De regionale nota bodembeheer per direct in werking te laten treden

Publiekssamenvatting
Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit Bodemkwaliteit en de
Regeling Bodemkwaliteit. Hierin wordt gestreefd naar zo veel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie,
zodat minder primaire grondstoffen nodig zijn. Om conform het Besluit op een duurzame manier vorm te kunnen
geven aan grond- en baggerverzet dient een gemeente te beschikken over een bodemfunctieklassenkaart,
bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer. De bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart zijn reeds
door het College vastgesteld en de nota bodembeheer dient te worden vastgesteld door de raad.

Inleiding
Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit Bodemkwaliteit en de
Regeling Bodemkwaliteit. Hierin wordt gestreefd naar zo veel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie,
zodat minder primaire grondstoffen nodig zijn. In dit kader is de gemeente Den Helder een project gestart
gezamenlijk met gemeente Schagen en Hollands Kroon onder begeleiding van de Regionale Uitvoeringsdienst
(RUD NHN) om een regionaal bodembeleid vast te stellen. Eerder zijn de regionale bodemfunctieklassenkaart
en regionale bodemkwaliteitskaart door het College vastgesteld. Een bodemfunctieklassenkaart is een
wettelijke verplichting (artikel 55, derde lid van Besluit Bodemkwaliteit) en moet eens in de vijf jaar vastgesteld
worden. Deze geeft de ligging aan van gebieden met de functies wonen, industrie en landbouw/natuur. De
bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer zijn een aanvulling op de bodemfunctieklassenkaart. Een
bodemkwaliteitskaart geeft de actuele kwaliteit van de bodem weer, deze kaart is ingedeeld in zones met
dezelfde gemiddelde kwaliteit. De nota bodembeheer is de uitwerking van het gebiedsspecifieke beleid. Zonder
bodemkwaliteitskaart of vastgestelde nota bodembeheer kan geen gebiedsspecifiek beleid worden toegepast.
Het vaststellen hiervan en eventuele toekomstige wijzigingen moeten, conform artikel 44 van het Besluit
bodemkwaliteit, worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Het nog beter vorm geven van duurzaam bodembeheerbeleid. Door het opstellen van gebiedsspecifiek beleid
kan de gemeente Den Helder de lokale bodemkwaliteit en huidige/toekomstige gebruik en beheer van de
bodem beter op elkaar afstemmen. Hierbij moet worden vastgehouden aan het basisprincipe van het Besluit
Bodemkwaliteit; namelijk dat de grond en/of baggerspecie die wordt toegepast in een gebied altijd geschikt
moet zijn voor de functie die dat gebied heeft. Ook moet gehandeld worden via het ‘standstill’ principe, er mag
nooit méér verontreiniging ontstaan dan voor die tijd in een gebied aanwezig was.
Daarnaast kan worden gestuurd op het beschermingsniveau en toepassingsmogelijkheden voor grond en
baggerspecie binnen (delen van) het beheergebied. Hierdoor kunnen lokaal vrijkomende grondstromen ook
weer worden toegepast en kan hergebruik worden gestimuleerd. Daarnaast kan door het regionale karakter ook
grondstromen uit andere gemeenten worden toegepast omdat hetzelfde toetsingskader wordt gehanteerd.
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Kader
Een wettelijk voorschrift in het Besluit Bodemkwaliteit is dat de gemeente een bodemfunctieklassenkaart van
haar gebied vaststelt (artikel 33, derde lid). Om gebruik te maken van gebiedsspecifiek beleid, dient ook een
bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer te worden opgesteld. Gebiedsspecifiek beleid wordt vastgelegd in
een onderbouwde nota bodembeheer. Deze dient volgens de Algemene wet bestuursrecht zes weken ter
inzage te worden gelegd en hierna te worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Argumenten
- Besluit Bodemkwaliteit
Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit Bodemkwaliteit en de
Regeling Bodemkwaliteit. Hierin wordt gestreefd naar zo veel mogelijk hergebruik van grond en
baggerspecie, zodat minder primaire grondstoffen nodig zijn.
- Wettelijke verplichting
Een bodemfunctieklassenkaart is een wettelijke verplichting (artikel 55, derde lid van Besluit
Bodemkwaliteit) en moet eens in de vijf jaar vastgesteld worden. Deze geeft de ligging aan van
gebieden met de functies wonen, industrie en landbouw/natuur. De bodemkwaliteitskaart en nota
bodembeheer zijn een aanvulling op de bodemfunctieklassenkaart. Een bodemkwaliteitskaart geeft de
actuele kwaliteit van de bodem weer, deze kaart is ingedeeld in zones met dezelfde gemiddelde
kwaliteit.
- Gebiedsspecifiek beleid toepassen
De nota bodembeheer is de uitwerking van het gebiedsspecifieke beleid. Zonder bodemkwaliteitskaart
of vastgestelde nota bodembeheer kan geen gebiedsspecifiek beleid worden toegepast. Het vaststellen
hiervan en eventuele toekomstige wijzigingen moeten, conform artikel 44 van het Besluit
bodemkwaliteit, worden vastgesteld door de gemeenteraad.
- Stimuleren hergebruik van grond en baggerspecie
Het nog beter vorm geven van duurzaam bodembeheerbeleid. Door het opstellen van gebiedsspecifiek
beleid kan de gemeente Den Helder de lokale bodemkwaliteit en huidige/toekomstige gebruik en
beheer van de bodem beter op elkaar afstemmen. Hierbij moet worden vastgehouden aan het
basisprincipe van het Besluit Bodemkwaliteit; namelijk dat de grond en/of baggerspecie die wordt
toegepast in een gebied altijd geschikt moet zijn voor de functie die dat gebied heeft. Ook moet
gehandeld worden via het ‘standstill’ principe, er mag nooit méér verontreiniging ontstaan dan voor die
tijd in een gebied aanwezig was. Daarnaast kan worden gestuurd op het beschermingsniveau en
toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie binnen (delen van) het beheergebied. Hierdoor
kunnen lokaal vrijkomende grondstromen ook weer worden toegepast en kan hergebruik worden
gestimuleerd. Daarnaast kan door het regionale karakter ook grondstromen uit andere gemeenten
worden toegepast omdat hetzelfde toetsingskader wordt gehanteerd.
- Algemene wet bestuursrecht
Een wettelijk voorschrift in het Besluit Bodemkwaliteit is dat de gemeente een
bodemfunctieklassenkaart van haar gebied vaststelt (artikel 33, derde lid). Om gebruik te maken van
gebiedsspecifiek beleid, dient ook een bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer te worden
opgesteld. Gebiedsspecifiek beleid wordt vastgelegd in een onderbouwde nota bodembeheer. Deze
dient volgens de Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te worden gelegd en hierna te
worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Maatschappelijke aspecten
De nota bodembeheer is complementair aan de eerder door het college vastgestelde bodemkwaliteitskaart en
bodemfunctieklassenkaart. Hierin is gedetailleerd beschreven welk gebiedsspecifiek beleid de gemeente Den
Helder hanteert en word gestuurd op hergebruik van grond en baggerspecie.
Draagvlak
Het voorstel is referendabel. Echter leent de aard van het voorstel zich slecht voor een referendum. Dit omdat
het voorstel zes weken ter inzage heeft gelegen, conform de algemene wet bestuursrecht, en heeft ieder
mogelijkheid gehad zijn of haar bezwaar in te dienen.
Duurzaamheid
Door hergebruik van grond en baggerspecie hoeven minder primaire grondstoffen te worden toegepast.

Financiële consequenties
Geen.
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Communicatie
Bij vaststelling zal een persbericht worden verstuurd dat de nota bodembeheer in werking is getreden.
Realisatie
De nota bodembeheer zal in werking treden als gemeentelijk bodembeleid welke wordt gehandhaafd door de
RUD.

Den Helder, 16 juli 2018.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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