
Op 15 oktober heeft Duurzaam Natuurlijk Alternatief de volgende vraag gesteld met betrekking tot de 

Nota bodembeheer. 

 

Zowel in het Concept Raadsvoorstel, als in de Nota zelf is sprake van mandatering van wijzigingen in 

de bodemfunctieklassenkaart aan het College van B&W, als uitvoerend van karakter. Graag een 

toelichting waarom e.e.a. als uitvoerend wordt opgevat, en een praktijk voorbeeld. Wijzigingen lijken 

ons primair van principieel politieke aard, omdat de normen i.c. De kwaliteitsklasse, aanmerkelijk 

verschilt per categorie natuur, wonen, industrie. In dit het geval, dan lijkt ons mandatering onwenselijk 

 

Hieronder volgt onze toelichting op de vraag: 

 

De wet- en regelgeving voor het ontgraven en toepassen van grond en baggerspecie is geregeld in het 

Besluit bodemkwaliteit. Dit is het wettelijk, landelijk kader (generiek beleid). In het voorstel aan de 

raad wordt voorgesteld om  dit landelijk, generieke, kader van het Besluit bodemkwaliteit te volgen, 

maar voor een aantal aspecten af te wijken en gebruik te maken van het opstellen van gebiedsspecifiek 

beleid. Het gebiedsspecifiek beleid is opgesteld binnen de kaders van het Besluit bodemkwaliteit.  

 

Mandateren taken van de Gemeenteraad aan het college 

Voorgesteld wordt om als  gemeente Schagen  gebruik te maken van het gebiedsspecifieke kader van 

het Besluit. Daarvoor  moeten de gemeenteraad dit beleid vaststellen. Elke wijziging op dit beleid 

moet ook door de gemeenteraad worden vastgesteld. In de Bodembeheernota kunnen taken van de 

gemeenteraad voor een aantal aspecten van het Besluit worden gedelegeerd aan het college van B&W. 

Wij stellen voor om in de Bodembeheernota op te nemen dat de volgende taken aan het college 

worden gemandateerd: 

 Wijzigingen in de bodemfunctieklassenkaart. De bodemfunctieklassenkaart is een weergave 

van de functies van percelen op basis van de bestemmingsplannen. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt in de bestemming wonen, industrie en overig (landbouw, natuur). Met een 

bestemmingswijziging van bijvoorbeeld overig naar wonen omdat er een woonwijk in het 

buitengebied gerealiseerd wordt, verandert ook de functie van overig naar wonen. Daarop 

moet de functieklassenkaart aangepast worden. De functieklassenkaart is dus enkel een 

weergave van al vastgesteld beleid. 

 Resultaten bodemonderzoek op verdachte locaties (uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart) 

wijzen uit dat er geen verontreiniging als gevolg van de verdachte activiteit aanwezig is. De 

bodemkwaliteitskaart zou alsnog gebruikt kunnen worden. Bodemonderzoek bij verdachte 

locaties heeft geen invloed op de Bodemkwaliteitskaart of Nota bodembeheer. Verdachte 

locaties zijn namelijk  al uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart en hiervoor dient ten aller 

tijde onderzoek uitgevoerd te worden. 

 Uitbreiding van het beheergebied (buiten de gemeente). Het uitbreiden van het beheergebied 

geeft geen inhoudelijke wijziging van de bodemkwaliteitskaart of de nota bodembeheer.  

 

De gemeenteraad blijft beslissingsbevoegd voor kaderstellende wijzigingen in de Nota bodembeheer. 

Het college wordt met de mandatering bevoegd voor uitvoerende zaken die geen inhoudelijke invloed 

hebben op het gebiedsspecifiek beleid. De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de uitvoering van de 

gemandateerde bevoegdheden. 

 


