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Samenvatting:
Voor u ligt de Nota bodembeheer 2019-2024 (Nota) en de Bodemkwaliteitskaart. Deze zijn regionaal
met 15 gemeenten opgesteld. Met een regionale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer wordt
grondverzet binnen de regio uniformer, eenvoudiger en leidt tot minder administratie lasten,
waaronder minder bodemonderzoeken en partijkeuringen. Tevens stimuleert het hergebruik van de
grond binnen de regio.
De Nota bodembeheer 2019-2024 kent twee doelen:
 Het stellen van kaders voor hergebruik;
 Het beleidsmatig verankeren van het meersporenbeleid.
(de aanpak van bodemverontreiniging te combineren met ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied)
Het belang van deze doelen is divers. Ten eerste zal met de invoering van de omgevingswet (2021) het
huidige sectorale beleid plaatsmaken voor een beleid dat toeziet op duurzaam en efficient (her)gebruik.
Voor een efficient hergebruik is het genmakkelijk dat grond relatief eenvoudig over gemeentegrenzen heen
verwerkt kan worden zonder veel extra regels. Door regionaal dezelfde Nota bodembeheer vast te stellen
wordt dat doel bereikt. Bijkomende effecten:
 Verlagen administratieve last;
 Meer mogelijkheden regionaal hergebruik, minder transport;
 Meer mogelijkheden voor hergebruik waardoor minder vaak een beroep op delfstoffen;
 Minder transport.
De Bodemkwaliteitskaart (BKK) geeft de gemiddeld berekende bodemkwaliteit van bepaalde zones in het
beheersgebied (de regio) weer. Met de kaart is het vaak mogelijk om met slechts een verkennend
onderzoek gronden uit te wisselen. In de basis mogen gronden met eenzelfde kwaliteit met elkaar
vermengd worden. Dat betekent dat gronden uit wegberm a mogen worden verwerkt in wegberm b. Zonder
zo’n kaart kan dat niet.
Geen relatie met PFAS Grondverzet is in de belangstelling. Sinds afgelopen zomer moeten gronden die
getransporteerd worden gekeurd zijn op PFAS (De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn
door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen.) PFAS is nauwelijks afbreekbaar en
daardoor gevaarlijk voor onze gezondheid. Regionaal is dit erkend en wordt onderzoek uitgevoerd om de
achtergrondwaarde vast te stellen. Dat onderzoek wordt vertaald in een extra kaartlaag bodemkwaliteit in
de nu vast te stellen bodemkwaliteitskaart. Dit is nu niet opgenomen.
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Voorgesteld besluit:
Vaststellen Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer 2019
Inleiding/probleemstelling:
In het kader van de nieuwe omgevingswet wordt het bodembeheer bij de gemeenten neergelegd. Daarbij is
vooral onderzoek en instemmen met toepassingen van belang. Het verwerken van grond gebeurt vaak
gemeenteoverschrijdend. Daarom heeft de regio samengewerkt in een nota bodembeheer en een
bodemkwaliteitskaart.
De Bodemkwaliteitskaart (BKK) geeft de gemiddeld berekende bodemkwaliteit van bepaalde zones in het
beheersgebied (de regio) weer. De Nota bodembeheer 2019 is grotendeels gebaseerd op wettelijk voorgeschreven beleid.
Met een regionale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer wordt grondverzet binnen de regio
uniformer, eenvoudiger en leidt tot minder administratie lasten, waaronder minder bodemonderzoeken en
partijkeuringen. Tevens stimuleert het hergebruik van de grond binnen de regio.

Relatie met eerdere besluitvorming: -Beoogd resultaat:
Met een regionale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer wordt grondverzet binnen de regio
uniformer en eenvoudiger.

Keuzemogelijkheden:
Wel of niet vaststellen van de Bodemkwaliteitskaart (BKK) en de Nota bodembeleid.
Het niet vaststellen van deze documenten zal leiden tot zwaardere administratieve lasten zowel voor
de gemeente, ondernemers en particulieren. Tevens wordt dan het beheersgebied verkleint tot de
gemeentelijke grenzen. Hierdoor zullen partijen grond vaker bemonsterd en geanalyseerd moeten
worden.

Argumenten:
1. Op 1 juli 2008 is het Besluit Bodemkwaliteit (te noemen Besluit) gefaseerd in werking getreden. Bij het
Besluit hoort ook de Regeling bodemkwaliteit (te noemen Regeling), een technische invulling van het
besluit Bodemkwaliteit. Het Besluit bestaat uit diverse onderdelen. Eén van deze onderdelen is grond &
baggerspecie, waarbij onder andere meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor bodembeleid
bij lokale overheden worden neergelegd. Het Besluit Bodemkwaliteit bevat het juridisch kader. De regels
van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn van toepassing omdat er een toetsingskader
wordt vastgesteld, waarvoor het Besluit deze procedure voorschrijft;
2. In het regionale uitvoeringsprogramma "De duurzaamheidsagenda 2000-2014" is afgesproken dat de
gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant streven naar regionaal beleid op het gebied van bodem. Het
Besluit geeft mogelijkheden om gezamenlijk met gebiedspartners bodembeleid te ontwikkelen. In de
regio Noordoost Brabant willen 15 gemeenten samenwerken om een regionale bodemkwaliteitskaart en
een Nota bodembeheer op te stellen. De deelnemende gemeenten zijn Bernheze, Boekel, Boxmeer,
Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ‘s-Hertogenbosch, Landerd, Meijerijstad, Mill& Sint Hubert, Sint Anthonis,
Sint-Michielsgestel, Vught en Uden;
3. De basis voor de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer is het onderwerp grondverzet. Het
verplaatsen van grond binnen de regio van de deelnemende gemeenten wordt eenvoudiger en
goedkoper. De kaart en Nota hebben alleen betrekking op het grondgebied van de deelnemende
gemeenten;
4. Het doel van de regionale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer is het vastleggen van het
bodembeleid voor de deelnemende gemeenten conform het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling
bodemkwaliteit. Door de regionale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer wordt de regionale
samenwerking op het gebied van bodem verbeterd;
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5. In de Bodemkwaliteitskaart is tekstueel aangegeven welke onderzoek ten grondslag liggen aan het
opstellen van de bodemkwaliteitskaart. Voor gemeente Boekel zijn de onderzoeken vooral afkomstig uit
de in het Bodemregistratiesysteem opgenomen bodemonderzoeken.
6. Grondverzet in de regio wordt uniformer, eenvoudiger en goedkoper. Er zijn minder bodemonderzoeken
en partijkeuringen nodig, waardoor de kosten van grondverzet lager zijn;
7. De Regionale bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeleid dienen door de gemeenteraad te worden
vastgesteld. De regels uit afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn van toepassing.
Kanttekening:
1. Door een zienswijze in 1 van de deelnemende gemeenten kan het zijn dat de kaart stukken in die
betreffende gemeente niet kunnen worden vastgesteld. Dat kan gevolgen hebben voor het regionale
beleid en/of kaart.
2. In de voorliggende bodemkwaliteitskaart is nog geen kaartlaag opgenomen met de zeer zorgwekkende
stof PFAS. Deze kaartlaag is nog in ontwikkeling en wordt in een later stadium toegevoegd middels een
actualisatie van de Bodemkwaliteitskaart. In de tussenliggende tijd wordt ook gewerkt aan een
beleidsregel PFAS om de achtergrondconcentratie norm van 0,1 te kunnen verhogen. Dit zou het
grondverzet binnen de regio weer wat meer lucht moeten geven.
3. De stukken liggen nog tot 10 december ter inzage. Het kan daarom zijn dat ingekomen zienswijzen
gevolgen hebben op onze advisering. Als dat het geval is hoort u dat tijdens de voorbereiding op de
besluitvorming.

Financiële gevolgen en dekking:
De kosten voor het opstellen van de regionale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer worden
naar rato verdeeld over de deelnemende gemeenten.
Voor de gemeente Boekel bedraagt dit circa € 2000,-. Dit bedrag wordt gedekt vanuit het grondbedrijf,
omdat daar kosten voor partijkeuringen bij het bouwrijpmaken van grond worden bespaard. De interne uren
behoren tot de taken van de beleidsadviseur en zijn derhalve niet meegenomen bij de financiën.

Risico’s: -Communicatie:
Na vaststelling door alle deelnemende gemeenten zullen één of meerder regionale
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden. Die zijn voor zowel belanghebbenden van de
gemeenten als voor externen (aannemers, grondroerders, nutsbedrijven) Met de regio wordt afgestemd wie
hier het voortouw in neemt.

Uitvoering en evaluatie:




Publicatie van de stukken in de staatscourant, website en lokale krant;
Beschikbaar stellen van de documenten op de website, zowel de gemeentelijke als die van de ODBN;
BKK opnemen in NedBrowser of andere GIS applicatie;

Voorstel:
De Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2019 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Bijlage 1:
Bijlage 2:

Bodemkwaliteitskaart Regio Noordoost Brabant (BKK), Nota bodembeheer, inclusief
bodemfuctieklassenkaart voor werkgebied ODBN;
Nota bodembeheer 17 juni 2019.
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