
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 31 maart 2020 

Registratienummer : 30355 

Voorstelnummer : 2020/034 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : -3- 

Onderwerp : Actualisatie bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer. 

   

Onderwerp 

Actualisatie bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer. 

 

Beslispunten 

1. De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer vast te stellen; 

2. De actualisatie van de kaart voor opkomende stoffen, zoals PFAS-verbindingen (poly en 

perfluoralkyl verbindingen), te mandateren naar het college. 

 

Inleiding 

Diverse gemeenten in de Regio Rivierenland hanteren sinds 2012 een bodemkwaliteitskaart en Nota 

bodembeheer. Het doel van de kaart en nota is om het hergebruik van grond en bagger, binnen 

beschikbare juridische kaders, makkelijker en goedkoper te maken. Gelet op de ouderdom van de 

documenten was het nodig om de gegevens over de bodemkwaliteit, verschillende bodemfuncties en 

bijbehorende regels te actualiseren.  Om de functies en regels van kracht te laten zijn, worden de kaart 

en de nota ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Besluitgeschiedenis 

In 2012 hebben de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, Tiel 

en Zaltbommel een regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer  vastgesteld.  

 

Op 17 december 2019 heeft het college ingestemd met het ontwerpbesluit van de geactualiseerde 

bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer. Na dit besluit is het ontwerp zes weken ter inzage 

gelegd. Er is vanuit de omgeving geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zienswijze in te 

dienen. 

 

Landelijke besluitvorming kaders FPAS verbindingen 

PFAS-verbindingen zijn sinds de jaren ’70 toegepast, bijvoorbeeld in teflon pannen, bakpapier, tapijten, 

pizzadozen, tapijtenreinigers, vloerwas en textiel. Ze zijn vaak giftig, vermoedelijk kankerverwekkend, 

zeer slecht afbreekbaar en hopen zich op in de voedselketen. Vanuit de bodem kunnen zij uitspoelen 

naar het grond- en oppervlaktewater. 

 

Op 8 juli jl. is het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger’  in 

werking getreden (hierna kader genoemd).  Dit kader heeft consequenties voor iedereen die te maken 

heeft met hergebruik van grond. Dit heeft met name te maken met extra benodigd onderzoek op PFAS 

verbindingen en de  beperking van hergebruiksmogelijkheden van PFAS houdende grond en bagger. 
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Het vermoeden is dat de bodem in de regio diffuus belast is met PFAS verbindingen. De verwachting 

is dat dit met name consequenties heeft voor grond en bagger die men wil hergebruiken in de 

gebieden met de functie  “landbouw en natuur”. Hier geldt nu voor alle PFAS stoffen een zogenaamde 

bepalingsgrens als toepassingsnorm.  

 

Op 28 november jl. is een kamerbrief opgesteld over de aanpassing van het tijdelijke handelingskader 

PFAS. Minister S. van Veldhoven – Van der Meer stelt de achtergrondwaarde uit het tijdelijke 

handelingskader bij met een aanzienlijke verruiming ten opzichte van de eerdere bepalingsgrens.  

De nieuwe achtergrondwaarden voor PFAS voor de land- en waterbodem gaat per direct in. 

 

Beoogd effect 

Met het vaststellen van de geactualiseerd bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer zijn de 

gebiedsindelingen in overeenstemming met de huidige situatie. Het actualiseren houdt in dat gekeken 

wordt of er genoeg nieuwe analyseresultaten beschikbaar zijn, en of deze een zelfde kwaliteitsbeeld 

per deelgebied geven. Deze gegevens zijn bijeengebracht uit actuele bodemonderzoeken van 

nieuwbouw en realisatieprojecten. In het kader van een wijziging van het bestemmingsplan of een 

aanvraag Omgevingsvergunning moet volgens het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) een bodemonderzoek 

worden overlegd.  

 

In de geactualiseerd nota is de mogelijkheid geboden om per deelgebied, onder voorwaarden, 

vrijstelling te verlenen voor het moeten uitvoeren van dit bodemonderzoek.  Dit draagt bij aan het 

bespoedigen van de ruimtelijke procedures en vermindert de onderzoekskosten voor initiatiefnemers. 

De ervaringen met de vorige kaart en nota, van initiatiefnemers en de interne gemeentelijke 

organisaties, zijn meegenomen in de actualisatie. 

 

Argumenten bij het instemmen met de geactualiseerde kaart en nota 

1.1. Het actualiseren van de kaart is een wettelijke verplichting. 

De wettelijke basis voor het hergebruik van grond en bagger is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).   

Hierin is vastgelegd dat de geldigheid van een bodemkwaliteitskaart maximaal vijf jaar is. De huidige 

kaart verliep medio 2017. De kaart is de basis voor de nota, waardoor ook de nota niet meer zou 

gelden. Het actualiseren houdt in dat gekeken wordt of er genoeg nieuwe analyseresultaten 

beschikbaar zijn, en of die hetzelfde kwaliteitsbeeld per deelgebied geven.  

 

1.2. Er zijn minder verschillen in beleid tussen gemeenten. 

De geactualiseerde kaart beslaat nu de gehele regio en is aangevuld met de gemeenten Neder-Betuwe 

en West Maas en Waal. De gemeente Neder-Betuwe was, vanwege ruimtelijke ontwikkelingen, eerder 

een eigen traject gestart. De gemeente West Maas en Waal heeft destijds samen met de MARN 

(Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen) gemeenten een kaart en nota opgesteld. 

 

1.3. De bodemfunctieklassenkaart komt weer overeen met de huidige situatie. 

Op de bodemfunctieklassenkaart uit 2012 waren bestemmingen niet langer in overeenstemming met 

de huidige situatie. De geactualiseerd bodemfunctieklassenkaart is hierop regionaal aangepast.  
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2.1 Het landelijk kader PFAS is met behulp van nader onderzoek toepasbaar op de herziening van de 

bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer 

Om een inschatting te kunnen maken voor de aanwezigheid van PFAS in de regio laat de ODR medio 

april 2020 indicatieve onderzoeken uitvoeren op diverse locaties in het gebied. Indien de concentraties 

onder de normen uit het kader blijven hoeft er geen beleid vastgesteld te worden. Als deze normen wel 

worden overschreden kan de gemeenteraad het college mandateren om de gewijzigde kaart vast te 

stellen. Hiermee wordt een extra gang naar de Raad voorkomen. De gemeenteraad kan besluiten van 

uitvoerend karakter mandateren naar het college, waaronder de actualisatie van de kaart voor PFAS-

verbindingen. Hiervoor geldt dan Hoofdstuk 10, Afdeling 10.1.1, van de Algemene wet bestuursrecht.  

 

Kanttekeningen bij het instemmen met de geactualiseerde kaart en nota 

1.1 De gemeenten hebben individueel de mogelijkheid binnen de grenzen van de nota eigen 

beleidskeuzes te maken.  

Dat geldt bijvoorbeeld voor het verslechteren van de bodemkwaliteit binnen huidige en toekomstige 

woon- en industriegebieden. Maar ook, voor de geldigheidsduur van bodemonderzoeken die worden 

ingediend bij bestemmingsplannen en aanvragen omgevingsvergunningen en voor het verlenen van 

vrijstelling voor bodemonderzoek. Het komt de uitvoerbaarheid en gelijkwaardigheid ten goede 

wanneer gemeenten zoveel mogelijk dezelfde keuzes maken.  

 

2.1 De kaart en de nota moeten mogelijk op termijn nog worden aangevuld met beleid ten aanzien van 

PFAS.  

Indien uit het onderzoek naar PFAS blijkt dat niet wordt voldaan aan de normen uit het tijdelijk 

handelingskader moet alsnog gebiedsspecifiek beleid voor PFAS aan de nota toegevoegd worden.  

De aangepaste kaart en nota moeten dan opnieuw ter vaststelling aan de Raad worden voorgelegd, 

tenzij hiervoor mandaat aan het college wordt gegeven. 

 

Duurzaamheid 

Het probleem is dat hergebruik van grond en bagger duurder en lastiger te realiseren is door een 

mismatch tussen de kwaliteit van vrijkomende grond en de landelijk geldende eisen voor hergebruik 

van grond. Middels een kaart en nota is gebiedsspecifiek beleid gemaakt waardoor dit probleem  

grotendeels opgelost wordt. Het beleid is aangepast, zodat grondverzet nog optimaler kan verlopen. 

 

Financiën 

Het vaststellen van de kaart en nota hebben geen financiële gevolgen. 

 

Uitvoering 

Door het vaststellen van een gebiedsspecifiek grondbeleid is het mogelijk om in de regio makkelijker 

om grondverzet uit te voeren. De bodemkwaliteitskaart is een kaart met zones met ieder een eigen 

gemiddelde chemische bodemkwaliteit. In een aantal zones is de bodem namelijk grootschalig diffuus 

verontreinigd, onder andere ten gevolge van bodemgebruik in het verleden. Binnen een zone is de 

gemiddelde kwaliteit min of meer gelijk, terwijl er tussen zones duidelijke verschillen in kwaliteit zijn. 
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Deze diffuse verontreinigingen beperken de mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende grond. 

Hier biedt de Nota bodembeheer oplossingen voor. 

 

De zones in de bodemkwaliteitskaart geven aan waar gronden van de zelfde kwaliteitsklasse zich in de 

regio bevinden. Deze gronden mogen 1-op-1 met elkaar worden uitgewisseld, ze hebben immers een 

vergelijkbare chemische samenstelling. Daarnaast is het mogelijk om grond te verplaatsen naar een 

kwaliteitsklasse die slechter is.  De zones op de regionale bodemkwaliteitskaart zijn tot stand 

gekomen op basis van verschillen in bodemopbouw, historisch en huidig bodemgebruik, en chemische 

kwaliteit.  

 

De kaart doet alleen een uitspraak over de diffuse bodemkwaliteit van een zone. Deze kaart geldt dus 

niet voor verdachte of verontreinigde locaties. Deze locaties zijn opgenomen in een Bodem Informatie 

Systeem (BIS). Dit BIS dient altijd naast de kaart geraadpleegd te worden. 

 

Planning 

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de interactieve kaart op internet geplaatst. Ook worden er 

voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Er is regionaal afgesproken dat de individuele gemeenten 

streven in 2020  de kaart en nota van kracht te laten worden. Hierdoor ontstaan er minimale  

verschillen in beleidsactualisatie tussen de gemeenten. 

 

Evaluatie 

De effecten van de nota worden gemonitord en bij de volgende actualisatie meegenomen voor 

eventuele aanpassingen of verbeteringen. 

 

Communicatie 

Omdat het actualiseren van een bodemkwaliteitskaart en een Nota bodembeheer direct invloed heeft 

op GWW (Grond-, Wegen- en Waterbouw) -aannemers en loonbedrijven, zal met deze doelgroepen 

gecommuniceerd worden. Hiervoor worden bijeenkomsten georganiseerd waarin duidelijk wordt 

aangegeven wat de afspraken zijn. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor civiele medewerkers van 

gemeenten. De geactualiseerde kaart en de nota zijn uiteindelijk door iedereen in een interactieve 

vorm te raadplegen via een website. 

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 februari 2020, 

 

Besluit: 

 

1. de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer vast te stellen; 

2. de actualisatie van de kaart voor opkomende stoffen, zoals PFAS-verbindingen (poly en 

perfluoralkyl verbindingen), te mandateren naar het college. 

  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 31 maart  2020, nummer 2020/034, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


