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Uitwisseling    
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Onderwerp:  

Bodembeheernota Deel A Algemeen 

 

 

Wij stellen voor:  

- de Bodembeheernota Deel A Algemeen vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

 

Doelstelling:  

Het vaststellen van beleidsregels voor het toepassen van herbruikbare grond of 

baggerspecie op landbodem voor een betere kwaliteit van de bodem. 

 

 

Inleiding: 

De Bodembeheernota is in regionaal verband opgesteld door de Omgevingsdienst 

West-Holland  in samenwerking met de betrokken gemeenten.  

Op 21 januari 2014 hebben wij ermee ingestemd om de Ontwerp Bodembeheernota 

Deel A voor inspraak gedurende 6 weken ter visie te leggen. We hebben u hiervan per 

brief van 3 februari 2014 op de hoogte gesteld.  

 

Het doel van de Bodembeheernota (Deel A) is om de regelgeving rond grondverzet op 

basis van het Besluit Bodemkwaliteit te verduidelijken. In het Besluit bodemkwaliteit 

(Bbk) staan de kwaliteitseisen waaraan bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten 

voldoen. Voor Hillegom is een Gebiedsspecifiek beleid (Deel B) niet nodig. De 

vastgestelde Bodemfunctieklassenkaart van 1 november 2011 biedt voldoende 

duidelijkheid over de bodemkwaliteit in relatie tot de functie van de bodem. Er zijn 

geen redenen om voor een gebiedsspecifiek beleid te kiezen. 

 

De Ontwerpbeheernota Deel A heeft ter visie gelegen in de periode van 6 februari t/m 

19 maart 2014. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. 
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Argumenten: 

1.    We zorgen voor een betere bodemkwaliteit 

Met het toepassen van de beleidsregels streven we naar een betere bodemkwaliteit. 

Bijvoorbeeld de bijmenging van bodemvreemd materiaal in grond en baggerspecie is 

wettelijk gemaximeerd op 20% (= gewichtspercentage). In het Bbk is de mogelijkheid 

voor het stellen van nadere eisen opgenomen. Door het stellen van nadere eisen 

beperken we dit in woongebieden en schonere zones tot <5%. Daarnaast hebben we 

uitvoeringseisen gesteld bij de aanleg van weilanddepots (baggerspecie) etc. 

 

2.   Nadere beschrijving praktische uitvoerbaarheid van de regels 

In de Bodembeheernota zijn de regels verduidelijkt, zodat de uitleg van begrippen en 

regels voor alle partijen helder en éénduidig zijn. 

 

Financiële dekking: 

Het opstellen en uitvoeren van de Bodembeheernota past binnen de begroting van de 

Omgevingsdienst West-Holland. 

 

Participatie:  

We hebben uw raad per brief op de hoogte gesteld van de tervisielegging van de 

ontwerp Bodembeheernota. In alle 11 gemeenten hebben de colleges het ontwerp 

gelijktijdig ter visie gelegd. Dit wijkt af van de ‘Hillegomse’ procedure om het 

ontwerpbeleid eerst aan de gemeenteraad voor te leggen. Het was echter gewenst om 

de procedure en besluitvorming gelijktijdig te laten lopen. Inhoudelijk is de 

bodembeheernota geen politiek belangrijk item.   

Het ontwerp heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen voor het indienen van 

zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. 

 

Na vaststelling van het beleid kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer het beleid in werking treedt, 

start de Omgevingsdienst met een voorlichtingstraject. Variërend van kenbaar maken 

in algemene publicaties in Bedrijf en Milieu en respectievelijk Signaal tot gericht 

voorlichting geven aan bij grondverzet betrokkenen. Voorlichting zal intern 

plaatsvinden voor de betrokken gemeentelijke afdelingen (zoals Openbare Ruimte) en 

extern voor belanghebbende partijen, zoals aannemers, Hoogheemraadschap van 

Rijnland, LTO etcetera.  

 

Urgentie: 

Om de besluitvorming in de 11 gemeenten zoveel mogelijk gelijktijdig te laten 

plaatsvinden is behandeling op korte termijn gewenst.  

 

Kanttekeningen: 

Geen. 
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namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

-Bodembeheernota Omgevingsdienst West-Holland Deel A Algemeen  

Informatie bij: mw. S. Eringa, s.eringa@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 316
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Onderwerp: 

Bodembeheernota Deel A Algemeen 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), 

 

besluit:  

1. De Bodembeheernota Deel A Algemeen vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 mei 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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