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Registratienummer: 1467895

Datum voorstel:

Commissie:

5 maart 2019 Portefeuillehouder: A. Zeeman

26 maart2019 Gemeenteraad 26 maart2019

Samenvatting:
ln samenwerking met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en
Wormerland is de afgelopen periode de Nota bodembeheer regío Waterland 2018-2028 en de
Bodemkwaliteitskaart regio Waterland opgesteld. ln de nota staan de regels op welke wijze er
binnen de regio Waterland moet worden omgegaan met grond. De bodemkwaliteitskaart geeft
samen met de bijbehorende bodemfunctieklassenkaart aan welke grond en bagger mag
worden toegepast zonder verplicht bodemonderzoek. De stukken dienen door de
gemeenteraad te worden vastgesteld.

Met het vaststellen van de Nota en de bodemkwaliteitskaart wordt gefaciliteerd dat veel
grondverzet mag plaatsvinden zonder verplicht bodem(kwaliteits)onderzoek. Als onderdeel
daarvan wordt de bodemkwaliteitskaart van Purmerend erkend als bewijsmateriaal, zodat
onderlinge uitwisseling van grond en opslag in beide gemeenten mogelijk is. Daarmee wordt
tiid en geld bespaard.

Ondenverp:
Actualisatie Nota bodembeheer 2018-2028 en Bodemkwaliteitskaart regio Waterland
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Middenbeemster, 5 maart 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:
Gemeenten zijn op grond van het Besluit bodemkwaliteit wettelijk verplicht om invulling te
geven aan de taken met betrekking tot duurzaam bodembeheer.

Bij graafirverkzaamheden en bij het baggeren van watergangen komt grond en/of
baggerspecie vrij. De vrijkomende grond en baggerspecie wil de gemeente zoveel als
mogelijk hergebruiken zodat minder materiaal wordt gestort en minder primaire grondstoffen
worden gewonnen. Het is niet zonder meer toegestaan om grond en baggerspecie ergens te
ontgraven en op een andere plaats neer te leggen of toe te passen. Voorkomen moet worden
dat het toepassen van grond en baggerspecie de ontvangende bodem verontreinigt en
risico's vormt voor het (toekomstige) bodemgebruik.

ln 2014 heeft de gemeenteraad conform de wettelijke verplichting de Nota bodembeheer
regio Waterland en de Bodemkwaliteitskaart regio Waterland vastgesteld. Beide documenten
zijn de afgelopen periode geactualiseerd en worden u opnieuw ter vaststelling voorgelegd.

Oplossingsrichti ngen :

Om blijvend te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het Besluit bodemkwaliteit is het
noodzakelijk beleid op te stellen en dit periodiek te actualiseren. Met het vaststellen van de
Nota bodembeheer 2018-2028 regio Waterland en de Bodemkwaliteitskaart voldoet de
gemeente Beemster aan de wettelijke verplichtingen.

Het in 2014 vastgestelde gebiedsspecifiek beleid, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de
Nota bodembeheer regio Waterland, wordt voortgezet. Hiermee wordt gefaciliteerd dat:
. de gemeente duurzaam bodembeheerbeleid in uitvoering brengt dat praktisch

uitvoerbaar, milieuhygiënisch verantwoord en transparant is;
. nìêêr vrij grond- en baggervezet kan 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 onderdeelfinanciën in dit voorstel);

. nìêêr toepassingslocaties beschikbaar komen om vrijkomende grond- en
baggerspecie duurzaam te hergebruiken;

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

Met het vaststellen van de Bodemkwaliteitskaart en als onderdeel daarvan de
Bodemfunctieklassenkaart is beschreven waar welke grondibagger mag worden toegepast.
Tevens wordt de bodemkwaliteitskaart van Purmerend erkend, waardoor onderling
grondverzet mogelijk wordt gemaakt zonder extra verplicht bodem(grond)onderzoek.
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Meetbare doelstel lingen :

De bodem in Beemster is oven¡vegend geschikt voor de bodemfunctieklasse 'wonen'. Hierbij
is het uitgangspunt dat de bestaande milieuhygiënische kwaliteit van de bodem behouden
blijft. Met het vaststellen van de kaarten beschikt Beemster over een actueel beleid tot eind
2023.

Financiële consequenties/risico's :

Met dit voorstelworden kosten bespaard op het uitvoeren van bodemonderzoek en
kwaliteitskeuringen van losse partijen grond.

Communicatie:
Na afronding van het besluitvormingstrajectzal een communicatietraject worden gestart.
Doelgroepen bij de communícatie zijn zowel intern (de gemeentelijke organisatie zelf) als
extern (burgers, aannemers, bodembureaus etc.). De doelgroepen worden actief benaderd
en ook worden middelen ingezet die de doelgroepen zefi kunnen raadplegen.

Monitoring/evaluatie:
Vooraf aan het verstrijken van de periode van 5 jaar zullen zowel de Nota bodembeheer en
de Bodemkwaliteitskaart met bijbehorende bodemfunctieklassenkaart worden geëvalueerd.

Beleidskader
Voorbereiding vindt plaats door het college van B en W (art.47 en 55 Besluit bodemkwaliteit),
vaststelling door de raad (art. 44 Besluit bodemkwaliteit).

Voorstel:
Wij stellen u voor de Nota bodembeheer regio Waterland 2018-2028 vast te stellen. Als
onderdeel daarvan zal de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Purmerend geaccepteerd
worden als erkend bewijsmiddel voor toekomstig grondverzet.
Daarnaast stellen wij u voor de Bodemkwaliteitskaart regio Waterland en als onderdeel
daarvan de Bodemfunctíeklassenkaart vast te stellen.

bu ers van Beemster,en

UMþ
A.J.M. van Beek
burgemeester

.C.P. van
secretaris

Bijlage(n): 2
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2019,

met inachtneming van Besluit bodemkwaliteit

BESLUIT

De Nota bodembeheer regio Waterland 2018-2028 en de Bodemkwaliteitskaart regio

Waterland vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 26 maart2919

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


