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Onderwerp
Vaststelling Nota bodembeheer regio IJmond

Besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2017

b e s l u i t:

De Nota bodembeheer regio IJmond inclusief de bijbehorende bodemkwaliteitskaart (2016020488)
en de Rapportage actualisatie bodemkwaliteitskaart’ (2016019857) voor het grondgebied van
Bloemendaal vast te stellen, en daarmee regels vast te stellen voor:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het uitbreiden van het gemeentelijke beheergebied met het grondgebied van de
gemeenten die onderdeel uitmaken van het beheergebied IJmond. Hierdoor ontstaat het
beheergebied dat het gemeentelijke grondgebied omvat van de gemeenten Beverwijk,
Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede,
Noordwijkerhout, Uitgeest, Velsen en Zandvoort;
Het versoepelen van de regels voor het toepassen van industriegrond binnen de
verschillende gemeentes;
Het versoepelen van de regels voor het toepassen van grond en bagger in onverharde
wegbermen die in het beheer zijn van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
Het versoepelen van de regels voor het toepassen van grond en baggerspecie in kades;
Het mogelijk accepteren van de bodemkwaliteitskaart van andere gemeenten;
Het versoepelen van de regels bij reparatiewerkzaamheden aan kabels, leidingen en
riolering;
Het vaststellen van strengere eisen bij het toepassen van grond met bodemvreemd
materiaal.
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Voorgesteld besluit
De Nota bodembeheer regio IJmond inclusief de bijbehorende bodemkwaliteitskaart (2016020488)
en de Rapportage actualisatie bodemkwaliteitskaart’ (2016019857) voor het grondgebied van
Bloemendaal vast te stellen, en daarmee regels vast te stellen voor:
1.
Het uitbreiden van het gemeentelijke beheergebied met het grondgebied van de
gemeenten die onderdeel uitmaken van het beheergebied IJmond. Hierdoor ontstaat het
beheergebied dat het gemeentelijke grondgebied omvat van de gemeenten Beverwijk,
Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Noordwijkerhout,
Uitgeest, Velsen en Zandvoort;
2.
Het versoepelen van de regels voor het toepassen van industriegrond binnen de
verschillende gemeentes;
3.
Het versoepelen van de regels voor het toepassen van grond en bagger in onverharde
wegbermen die in het beheer zijn van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
4.
Het versoepelen van de regels voor het toepassen van grond en baggerspecie in kades;
5.
Het mogelijk accepteren van de bodemkwaliteitskaart van andere gemeenten;
6.
Het versoepelen van de regels bij reparatiewerkzaamheden aan kabels, leidingen en
riolering;
7.
Het vaststellen van strengere eisen bij het toepassen van grond met bodemvreemd
materiaal.
Aanleiding en beoogd effect
De wet- en regelgeving voor het ontgraven en toepassen van grond en baggerspecie is geregeld in het
Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit heeft als doel om te voorkomen dat het toepassen van grond en
baggerspecie de ontvangende bodem verontreinigt en risico's vormt voor het (toekomstige) bodemgebruik.
Hierdoor is het hergebruik van grond gehouden aan strenge regelgeving en er ontstaan hoge kosten voor
onderzoek en afvoer van grond voor de gemeentelijke civiele afdelingen en derden die handelingen met
grond verrichten.
Gebied specifiek beleid
Het Besluit bodemkwaliteit biedt de gemeente de wettelijke ruimte om gebied specifiek beleid vast te
stellen. Bij gebied specifieke beleid kan meer rekening worden gehouden met de lokale situatie en kan
duurzaam bodembeheer vorm geven worden. In het beleid kunnen ook meer mogelijkheden worden
gecreëerd voor lokaal en regionaal grondverzet.
Het gebied specifieke beleid dient in een Nota bodembeheer te worden opgenomen. Hierin wordt het te
voeren gemeentelijke grond- en baggerstromenbeleid weergegeven en zijn regels en procedures voor dit
beleid geformuleerd. Bij de Nota hoort tevens een bodemkwaliteitskaart. In een bodemkwaliteitskaart
worden gebieden weergegeven in zones met verschillende bodemkwaliteit. Door het vaststellen van deze
kaart kan in bepaalde gevallen vrijstelling worden gegeven voor grondonderzoek bij grondverzet.*
Hergebruik van licht verontreinigde grond als bodem wordt hiermee mogelijk gemaakt. In het verleden is in
het kader van de vervallen Vrijstellingsregeling grondverzet op een gelijkwaardige wijze met grond- en
baggerstromen omgegaan.
Gelet op de beperkte mogelijkheden van het generieke beleid en de hiermee gepaard gaande onderzoeksen afvoerkosten heeft de Omgevingsdienst in overleg met de civiele afdelingen van de gemeenten een
Nota bodembeheer regio IJmond inclusief een bodemkwaliteitskaart (2016020488) opgesteld.
De Nota bodembeheer regio IJmond is opgesteld binnen de mogelijkheden van het Besluit bodemkwaliteit
en richt zich op de volgende aspecten (in de nota wordt dit verder geconcretiseerd):
1. Het uitbreiden van het gemeentelijke beheergebied met het grondgebied van de gemeenten die
onderdeel uitmaken van het beheergebied IJmond. Hierdoor ontstaat het beheergebied dat het
gemeentelijke grondgebied omvat van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede &
Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Noordwijkerhout, Uitgeest, Velsen en Zandvoort;
2. Het versoepelen van de regels voor het toepassen van industriegrond binnen de verschillende
gemeentes;
3. Het versoepelen van de regels voor het toepassen van grond en bagger in onverharde wegbermen die in
het beheer zijn van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
4. Het versoepelen van de regels voor het toepassen van grond en baggerspecie in kades;
5. Het mogelijk accepteren van de bodemkwaliteitskaart van andere gemeenten;
6. Het versoepelen van de regels bij reparatiewerkzaamheden aan kabels, leidingen en riolering;
7. Het vaststellen van strengere eisen bij het toepassen van grond met bodemvreemd materiaal.
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Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid
Vaststelling bodemkwaliteitskaart 2007 van 26 juni 2007.
Motivering voorgesteld besluit
Het college heeft op 28 juni 2016 ingestemd met de ontwerp Nota bodembeheer regio IJmond en de nota
ter visie gelegd voor inspraak conform de Algemene wet bestuursrecht afdeling 3.4. Er zijn geen zienswijzen
ingediend waardoor er geen aanleiding is om de nota aan te passen. Conform artikel 44 van het Besluit
bodemkwaliteit is het aan de gemeenteraad om de Nota bodembeheer vast te stellen.
Het gebied specifieke beleid in de Nota bodembeheer leidt niet tot meer risico’s dan het generieke beleid van
het Besluit bodemkwaliteit. Het stand-still principe blijft van toepassing. Schone grond moet schoon blijven.
De meldingsplicht voor grondverzet blijft van kracht en Omgevingsdienst IJmond houdt (regulier) toezicht
op de grondstromen.
Politieke keuzeruimte
Indien de Raad overgaat tot vaststelling van de Nota bodembeheer dan betekent dit, dat:
- De gemeente duurzaam bodembeheerbeleid in uitvoering brengt dat praktisch uitvoerbaar,
milieuhygiënisch verantwoord en transparant is;
- Meer vrij grond- en baggerverzet kunnen plaatsvinden;
- Tijd en geld bespaard kan worden bij projecten waar grondverzet plaats gaat vinden omdat geen
onderzoek hoeft plaats te vinden naar de kwaliteit van de toe te passen grond (zie ook het
onderdeel financiën in dit voorstel);
- 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;
- Uitstoot van uitlaatgassen en gebruik van energie worden beperkt (grond hoeft minder ver te
worden getransporteerd, geen extra productie door grondverwerker).

Middelen
N.v.t.
Participatie
N.v.t.
Communicatie
Na vaststelling van de Nota bodembeheer door de raad en de bekendmaking van het raadsbesluit zal een
regionaal communicatietraject worden gestart. Doelgroepen bij de communicatie zijn zowel intern (de
gemeentelijke organisatie zelf) als extern. De doelgroepen worden actief benaderd en ook zet de
gemeente/Omgevingsdienst informatiebronnen in die de doelgroepen zelf kunnen raadplegen.
Samenwerking
De ontwerp ‘Nota bodembeheer regio IJmond’ is, zoals de naam al aangeeft, een product dat voortkomt uit
regionale samenwerking.
De ontwerp ‘Nota bodembeheer regio IJmond’ wordt aan de gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland
aangeboden voor vaststelling. Na vaststelling is uitwisseling van grondstromen tussen de gemeenten in deze
regio mogelijk op basis van de Nota bodembeheer en de bijbehorende bodemkwaliteitskaarten.

Vervolgproces
Na vaststelling van de nota door de gemeenteraad wordt een regionaal communicatietraject gestart richting
zowel de eigen gemeentelijke afdelingen, waterschap alsook richting bodemonderzoeksbureaus,
grondbanken en andere marktpartijen.

Bijlagen
Bodemkwaliteitskaart (2016019857) en de Rapportage actualisatie bodemkwaliteitskaart’ (20160020488).
Achterliggende documenten
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Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie
De voorzitter concludeert dat het onderwerp als hamerpunt naar de Raad van 30 maart 2017
gestuurd wordt

