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Onderwerp
Het vaststellen Addendum Nota bodembeheer regio IJmond inclusief geactualiseerde 
bodemkwaliteitskaart.

Voorgesteld besluit:

1. Het Addendum Nota bodembeheer regio IJmond, inclusief de bijbehorende geactualiseerde 
bodemkwaliteitskaart voor het grondgebied van gemeente Bloemendaal vast te stellen.

2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Grondgebied voor advies aan de raad.

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 februari 2022

besluit:

1. Het Addendum Nota bodembeheer regio IJmond, inclusief de bijbehorende geactualiseerde 
bodemkwaliteitskaart voor het grondgebied van gemeente BJoefnendaal vast te stellen.

De raad voornoemd, d.d. I ju** 'löll

de voorzitter, de griffier,

U-Hgut Qm aldíoord.
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Voorgesteld besluit
Het college stelt de raad voor:
1. Het ontwerp ‘Addendum Nota bodembeheer regio IJmond', inclusief de bijbehorende

geactualiseerde bodemkwaliteitskaart voor het grondgebied van gemeente Bloemendaal vast te 
stellen.

Aanleiding en beoogd effect
Gemeente Bloemendaal heeft het beheer van de bodem geregeld in de Nota bodembeheer Regio 
IJmond inclusief bijbehorende bodemkwaliteitskaarten. De gemeenteraad heeft de Nota bodembeheer 
op 30 maart 2017 vastgesteld. Op grond van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) dient de gemeente elke 
5 jaar de bodemkwaliteitskaart te actualiseren. De gemeente heeft hieraan invulling gegeven door een 
Addendum Nota bodembeheer regio IJmond, inclusief de bijbehorende geactualiseerde 
bodemkwaliteitskaart op te stellen. Het beheer van de bodem zoals is opgenomen in de Nota 
bodembeheer blijft ongewijzigd.

Op 23 september 2021 is het ontwerp Addendum Nota Bodembeheer regio IJmond, inclusief de 
bijbehorende geactualiseerde bodemkwaliteitskaart vrijgegeven voor inspraak. Er zijn geen zienswijze 
binnengekomen.

Beoogd effect
Met het besluit krijgen inwoners inzicht in de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en krijgen zij 
de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Politieke keuzeruimte
n.v.t.

Gedachtengang/ motivering
In het kader van de actualisatie zijn er een aantal wijzigingen uitgevoerd. Hieronder per wijziging de 
motivering waarom dit noodzakelijk is voor een actuele Bodemkwaliteitskaart.

Aanpassing zonekaart zodat deze zijn gelijk getrokken met de functiekaart 
In de Bodemkwaliteitskaart is het gemeentelijk grondgebied ingedeeld in bodemzones waarin een 
bepaalde bodemkwaliteit voorkomt (zonekwaliteit). De bodemzones zijn weergegeven op de 
zonekaart van de bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteit in een zone wordt mede bepaald door het 
(historische) gebruik (functie) van de bodem. Een zone met industrie heeft in het algemeen een 
mindere bodemkwaliteit dan een zone waar gewoond wordt. In landbouw en natuurgebieden komt de 
bodemkwaliteit overeen met de landelijke achtergrondwaarde (nagenoeg schoon).
Het resultaat is dat enkele bodemzones die niet overeen kwamen met de functiekaart hiermee gelijk 
zijn getrokken.

Aanpassing functiekaart op basis van ruimtelijke ontwikkelingen
Het gebruik van het gemeentelijk grondgebied is ingedeeld in drie functies: industriegebieden, 
woongebieden en/of overige gebieden (Landbouw en natuur). Deze functies zijn vastgelegd in de 
functiekaart van de Bodemkwaliteitskaart. Resultaat actualisatie: de functiekaart is voor enkele 
gebieden geactualiseerd omdat de functies (gedeeltelijk) zijn veranderd door ruimtelijke 
ontwikkelingen.

Specifieke regelgeving grondgebruik duingebied vanwege PFAS
In het duingebied vinden we wisselende PFAS-gehaltes in de bodem ten opzichte van het overige 
grondgebied. Om die reden gelden in het duingebied, specifieke regels met betrekking tot hergebruik 
van grond. Namelijk dat er altijd aanvullend onderzoek gedaan moet worden bij hergebruik van grond 
op andere locaties.
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Addendum
De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart is opgenomen in het Rapport Bodemkwaliteitskaart Regio 
IJmond van 22 april 2021 en is onderdeel van het Addendum. Het rapport vervangt het rapport 
Actualisatie bodemkwaliteitskaart, 23 februari 2016.

Bodembeheer
Het beheer van de bodem zoals is opgenomen in de Nota bodembeheer met enkele wijzigingen zoals 
opgenomen in het Addendum Nota bodembeheer regio IJmond.

Omgevingsplan
De bodemkwaliteitskaart zal deel uit maken van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan na de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Middelen
De actualisatie van de Bodemkwaliteitskaart past in de begroting van de ODIJ.

Participatie en Communicatie
De uitgebreide procedure met inspraak is gevoerd overeenkomstig artikel 49 en 51 van het Besluit 
bodemkwaliteit. Na vaststelling van het Addendum door de gemeenteraad zal het raadsbesluit bekend 
worden gemaakt op overheid.nl. Het raadsbesluit staat open voor beroep. Belanghebbende kunnen 
een beroepschrift indienen bij de Raad van State.

Na vaststelling wordt de afdeling ruimtelijk beheer geïnformeerd over de geactualiseerde 
Bodemkwaliteitskaart.

Samenwerking (Heemstede)
Aan het college van burgemeester en wethouders in Heemstede wordt een identiek voorstel 
voorgelegd.

Bijlagen
« Corsanummer 2022000308, Addendum Nota bodembeheer regio IJmond 
» Corsanummer 2021002633, bijbehorende geactualiseerde bodemkwaliteitskaart(22-04-2021)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


