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Publiekssamenvatting 
Hergebruik van grond en baggerspecie is geregeld in het Besluit bodemkwaliteit en in de Regeling 

bodemkwaliteit. Het Besluit kent een landelijk beleidskader en geeft de mogelijkheid aan gemeenten 

om lokaal gebiedsgericht beleid voor grondverzet vast te stellen. Dit gebiedsgerichte beleid is voor de 

gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen neergelegd in bijgevoegde Nota Bodembeheer.  

Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie, zodat minder 

materiaal hoeft te worden gestort en minder primaire grondstoffen nodig zijn. 

 

 

Gevraagde besluit 
 

1. De nota bodembeheer vast te stellen. 
2. Het gehele grondgebied van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, 

Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggeland, 
Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel aan te wijzen als beheergebied 
waarbinnen grond- en baggerverzet mogelijk is op basis van de nota bodembeheer. 

3. De bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Drechterland, 
Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, 
Texel, Uitgeest en het PWN-werkgebied in de gemeenten Bergen en Castricum te 
accepteren als bewijsmiddel van de chemische kwaliteit van de toe te passen grond vanuit 
deze gemeenten. Zodra de gemeente Langedijk voor haar grondgebied en een 
bodemkwaliteitskaart heeft opgesteld en deze bestuurlijk is vastgesteld, wordt deze ook 
geaccepteerd. 

4. In te stemmen met het mandateren van onderstaande besluiten met een uitvoerend 
karakter aan het college van burgemeester en wethouders: 
• wijzigingen van de bodemfunctieklassenkaart; 
• het toevoegen van aanvullende gegevens aan de bodemkwaliteitskaart die geen 

invloed hebben op het gebiedsspecifiek beleid;  
• het onder voorwaarden accepteren van een bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel 

voor de chemische kwaliteit van de toe te passen grond; 
• het opnieuw bestuurlijk vaststellen van een gewijzigde bodemfunctieklassenkaart en/of 

bodemkwaliteitskaart onder voorwaarde dat de wijzigingen geen invloed hebben op 
het in de nota bodembeheer geformuleerde gemeentelijke gebiedsspecifieke beleid. 

5. De regionale nota bodembeheer per 1 oktober 2018 in werking te laten treden. 

6. De nota bodembeheer te publiceren. 
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Aanleiding 
Elke 5 jaar dient het college bodemkaarten vast te stellen en elke 10 jaar dient het beleid te worden 
geactualiseerd. De geldigheidsduur van de kaarten van Den Helder, Hollands Kroon en Schagen 
verliep dit jaar. Er is voor gekozen om gezamenlijk met deze gemeenten nieuwe kaarten op te stellen 
en de nota bodembeheer te actualiseren. Deze zijn afgestemd op en met het gehele werkgebied 
van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.  

 

 

Belang 
Bij veel bouwprojecten, maar ook bij reguliere graafwerkzaamhden en het uitbaggeren van 
waterwegen komt grond vrij of dient grond te worden aangevoerd. Zonder gebiedsspecifiek beleid is 
hier doorgaans grond van de schoonste klasse, scheiding van grondlagen en afvoer onder strikte 
voorwaarden voor nodig. Dit is gewenst bij bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, maar onwerkbaar bij 
het vervangen van leidingen, werk op industrieterreinen en op of langs wegen (in de berm 
bijvoorbeeld). Meer eenduidigheid in een groter gebied betekent ook dat nodige grond makkelijker 
kan worden aan- of afgevoerd.  

 

 

Centrale vraag 
Welk gebiedsspecifiek beleid ten aanzien van bodem wil de gemeente voeren? 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Zo veel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie, zodat minder materiaal hoeft te worden 
gestort en minder primaire grondstoffen nodig zijn. 

 

 

Kader 
Besluit bodemkwaliteit (m.n. artikel 55)  
Regeling bodemkwaliteit 

 

 

Argumentatie 
 

Beleid 

Een gemeente kan middels het opstellen van gebiedsspecifiek beleid de lokale bodemkwaliteit en 

het huidige / toekomstige gebruik en beheer van de bodem beter op elkaar af stemmen. Hierbij moet 

wel worden vastgehouden aan het basisprincipe van het Besluit; namelijk dat de kwaliteit van de 

grond en/of baggerspecie die wordt toegepast in een gebied altijd geschikt moet zijn voor de functie 

die dat gebied heeft. Ook mag er door het grond- en/of baggerverzet niet méér verontreiniging 

ontstaan dan er voor die tijd in een gebied aanwezig was. 

 

In de nota bodembeheer is het te voeren grondstromenbeleid weergegeven en zijn regels en 

procedures voor dit beleid geformuleerd. Op 3 april 2018 heeft ons college de ontwerpnota 

vrijgegeven voor inzage. Op de publicatie van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.  

 

Voor de inhoud van het (aangepaste) gebiedsspecifiek beleid verwijs ik u kortheidshalve naar de 
bijgevoegde nota. Ten behoeve van de leesbaarheid en behandeling in uw raad is hier een 
bestuurssamenvatting voor gevoegd.  

 

Werkgebied 
Op grond van de nota is het mogelijk het gehele werkgebied van de RUD aan te wijzen. Dit maakt de 
aan- en afvoer van grond en specie werkbaarder en eenduidiger. 

 

Mandateren bevoegdheden 
Het geactualiseerde gebiedsspecifiek beleid en eventuele toekomstige wijzigingen op dit 
gebiedsspecifiek beleid moeten, conform artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit, worden 
vastgesteld door uw raad. U wordt voorgesteld om besluiten met een uitvoerend karakter te 
mandateren aan ons college. Het betreft besluiten tot: 

• wijzigingen van de bodemfunctieklassenkaart; 
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• het toevoegen van aanvullende gegevens aan de bodemkwaliteitskaart die geen invloed 
hebben op het gebiedsspecifiek beleid;  

• het onder voorwaarden accepteren van een bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor de 
chemische kwaliteit van de toe te passen grond; 

• het opnieuw bestuurlijk vaststellen van een gewijzigde bodemfunctieklassenkaart en/of 
bodemkwaliteitskaart onder voorwaarde dat de wijzigingen geen invloed hebben op het in 
de nota bodembeheer geformuleerde gemeentelijke gebiedsspecifieke 
grondstromenbeleid. 

Indien wij gebruik hebben gemaakt van (een van) deze bevoegdheden zullen wij u daar over 
informeren. 
 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Op de ontwerpnota zijn geen zienswijzen binnengekomen. Ook de terinzagelegging in Den Helder en 
Hollands Kroon. De overige regio’s binnen de RUD hebben hun nota al eerder geactualiseerd. De 
gemeente Langedijk heeft ervoor gekozen niet deel te nemen in dit traject. 

 

 

 

Financiële consequenties 
Het vaststellen van dit beleid heeft voor geen financiële gevolgen. 

 

 

Communicatie van het besluit 
Publicatie van het besluit. 

 

 

Realisatie van het besluit 
De praktische uitvoer van deze nota is uitbesteed aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord. 

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

Nota Bodembeheer gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen (bijlage 5 apart 

aangeleverd) 

 


