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Onderwerp Nota bodembeheer Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.l 7 juli 2018, nr. 18.066465 ; 

gezien het advies van de Oordeelsvormende vergadering d.d. 4 september 2018:

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.

Aldus besloten in de vergadering van: 25 september 2018.
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De raad van de gemeente Schagen,

voorzittergriffier,

MevrouwJ.P Kampen-NouwenkW E. Zwagerman
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