
Oplegnotitie nota bodembeheer

In de voorliggende nota is het te voeren gemeentelijke grond- en baggerstromenbeleid weergegeven
en zijn regels en procedures voor dit beleid geformuleerd. Het beleid is gezamenlijk opgesteld met de
andere ODRU-gemeenten. Hierdoor is sprake van een regionaal beleid, met eenduidige regels voor
het  grondverzet  in  het  hele  werkgebied  van  de  ODRU.  Dit  maakt  het  uitwisselen  van  grond  en
baggerspecie op een eenvoudige en kostenefficiënte wijze mogelijk. Omdat er na vaststelling sprake
is van eenduidige regels voor de hele regio,  wordt verwacht dat dit  zal  leiden tot meer spontaan
naleefgedrag van de regels door de spelers in het veld en minder fouten in de uitvoering. 
Doordat er minder onderzoek nodig is naar de kwaliteit van de grond worden tevens besparingen op
kosten en tijd verwacht.

De vrijkomende grond en baggerspecie willen we liefst  zo dicht mogelijk  bij  de plaats waar deze
materialen vrijkomen hergebruiken. Hierdoor hoeft er minder materiaal gestort te worden en blijven de
transportafstanden  beperkt.  Voor  Oudewater  geldt  dat  de  gemeente  grenst  aan  veel  andere
gemeenten die niet behoren tot het werkgebied van de ODRU en dus tot de gemeenten die deze nota
bodembeheer  vaststellen.  Om  die  reden  wordt  in  het  voorstel  uitbreiding  van  het  eigen
bodembeheergebied  of  het  accepteren  van  bodemkwaliteitskaarten  van  andere  gemeenten  als
bewijsmiddel  voor  het  toepassen  van  grond  gedelegeerd  aan  het  college.  Voordat  hiervoor  een
collegevoorstel  wordt  ingediend,  zal  de  ODRU  nagaan  of  de  Nota  bodembeheer  en  de
bodemkwaliteitkaart van die betreffende gemeente aan de eisen voldoen die zijn aangegeven in par.
11.2.3 en 11.2.4 van de nieuwe Nota bodembeheer werkgebied ODRU. 

Door hergebruik van vrijkomende grond en baggerspecie zijn er minder primaire grondstoffen (zoals
zand uit zandwinputten) nodig van elders. 
Bovendien willen we dat de kwaliteit van de bodem aansluit bij het gewenste bodemgebruik. Voor de
meeste toepassingen is in dit beleid daarom de functie leidend gemaakt bij de eis die geldt voor het
toepassen van grond en baggerspecie. Dat vergroot de mogelijkheden om grond en baggerspecie her
te  gebruiken  en  zorgt  er  tevens  voor  dat  de  meest  kwetsbare  bodemfuncties,  zoals
kinderspeelplaatsen, (moes)tuinen en natuurgebied, beschermd blijven. 

Doordat  voor  sommige  toepassingen  lokale  regels  in  het  beleid  zijn  opgenomen  in  plaats  van
landelijke,  kan  beter  worden  aangesloten  op  de  maatschappelijke  opgaven  en  ambities  van  de
gemeente op het gebied van bouwen, duurzaamheid en circulaire economie. Grond is in Nederland de
grootste  circulaire  materialenstroom  die  voor  hergebruik  in  aanmerking  komt.  Omdat  de
mogelijkheden voor het toepassen van klasse Industrie-grond, waar dit milieuhygiënisch verantwoord
is, in het voorliggende beleid aanzienlijk verruimd zijn ten opzichte van het vorige beleid, wordt met
vaststelling van dit beleid tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de maatschappelijke opgave
om uiteindelijk te komen tot een circulaire economie. 
Doordat het beleid ook betrekking heeft op nieuwe stoffen, zoals PFAS, en rekening houdt met de
nieuwe  inzichten  over  blootstellingsrisico’s  van  lood  bij  jonge  kinderen,  is  het  grond-  en
baggerstromenbeleid ook klaar voor de toekomst.
  
Doel van het beleid is: hergebruiksmogelijkheden van grond vergroten en met name hergebruik van
gebiedseigen grond stimuleren en faciliteren op een duurzame en milieuverantwoorde wijze. Motto
van het beleid is dan ook: “streng waar het moet en soepel waar het kan”. 

Het gebiedsspecifieke beleid gaat  uit  van de gebiedseigen kenmerken en eigenschappen van de
bodem. Door  dit  als  uitgangspunt  te  nemen voor  het  grondverzet,  ontstaat  maximale ruimte voor
hergebruik van grond en worden tegelijk kwetsbare functies beschermd. Het beleid gaat uit van het
stand-still  principe op het  schaalniveau van het  “bodembeheergebied ODRU”.  Dit  houdt in dat  de
bodemkwaliteit binnen dit gebied per saldo niet verslechtert en waar mogelijk verbetert.
  
Ten  opzichte  van  de  vorige  nota  heeft  de  “Nota  bodembeheer  werkgebied  ODRU”  de  volgende
wijzigingen ondergaan (alleen de belangrijkste beleidsthema’s zijn in het overzicht opgenomen): 



Beleidsthema Voortzetting
huidige beleid

Aanpassing 
beleid

Nieuw
beleid

Maximum toegestane hoeveelheid 
bodemvreemd materiaal in toe te 
passen grond differentiëren naar 
bodemgebruik



Toepassen van uitsluitend  schone 
grond op plaatsen waar kinderen 
spelen



Verscherpte lood-eis bij toepassen van 
grond in tuinen 
Toepassen van klasse Industrie-grond 
op bedrijfs-en industrieterreinen 
Uitwisselen van grond tussen 
(spoor)wegbermen 
Uitwisselen van grond tussen 
(voormalige) boomgaardpercelen in 
het buitengebied



Lokale regels voor de tijdelijke opslag 
van grond en baggerspecie 
voorafgaande aan de toepassing



Lokale toetsingswaarden voor 
hergebruiken van gebiedseigen grond 
binnen dezelfde zone zonder 
bodemkwaliteitskaart



Toepassing en hergebruik PFAS-
houdende grond 
Delegeren van bevoegdheden tot 
nemen van besluiten met een 
uitvoerend karakter aan het college



Bij de meeste toepassingen de functie 
leidend maken voor het bepalen van 
de geldende toepassingseis



Praktische regels voor het grondverzet 
bij aanleg en onderhoud van kabels en 
leidingen




