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Onderwerp

Regionale Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer actualisatie 2019.

Advies

De geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2019 vast te stellen.

Inleiding

De Bodemkwaliteitskaart (BKK) geeft de gemiddeld berekende bodemkwaliteit van bepaalde zones in
het beheersgebied (de regio) weer.

De Nota bodembeheer is grotendeels gebaseerd op wettelijk voorgeschreven beleid. Op een aantal
onderdelen is de mogelijkheid benut om eigen aanvullend beleid te formuleren.

Het College d.d. 20 augustus 2019 ingestemd met de concepten van Regionale Bodemkwaliteitskaart

en nota bodembeheer actualisatie 2019. Deze concepten hebben gedurende 6 weken (van 28 augustus
2019 tot 10 oktober 2019 ter inzage gelegen. Bij de terinzagelegging zijn geen zienswijzen
ingebracht.

De concepten van de Regionale Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer actualisatie 2019 worden
ongewijzigd ter vaststelling aan u aangeboden.

Beoogd effect

Met een regionale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer wordt grondverzet binnen de regio
uniformer en eenvoudiger.

Duurzaamheid

Bij ontwikkelingen wordt het bodemkwaliteitsniveau van verontreinigde grond naar een

bodemfunctieklasse gebracht -respectievelijk landbouw/natuur, wonen, industrie- waardoor de bodem
langzaam schoner wordt.

Door het regionaal vaststellen van het beleid met betrekking tot grondverzet kunnen transport
bewegingen worden verminderd. Ook het aantal uit te voeren onderzoeken wordt verminderd.

Argumenten
1.1

Op I 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.
1.2
dat

In het regionale uitvoeringsprogramma "De duurzaamheidsagenda 2000-2014" is afgesproken

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
1.3

De basis voor de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer is het onderwerp grondverzet.

Het verplaatsen van grond binnen de regio van de deelnemende gemeenten wordt uniformer en

eenvoudiger. Daarnaast zijn lokale bodemambities en bodemthema's opgenomen. De kaart en Nota
hebben alleen betrekking op het grondgebied van de deelnemende gemeenten.
1.4
het

Het doel van de regionale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer is het vastleggen van

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.
1.5

Grondverzet in de regio wordt goedkoper. Er zijn minder bodemonderzoeken en

1.6

Actualisatie van de vigerende regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer uit 2011

partijkeuringen nodig, waardoor de kosten van grondverzet lager zijn.

zijn noodzakelijk vanwege gewijzigde wet- en regelgeving, voortschrijdende inzichten, gemeentelijke

herindelingen, toegenomen bodemdata, toegevoegde gemeenten en een doorkijk naar de toekomstige
omgevingswet. Door de nieuwe regionale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer vervallen de
huidige bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota van de gemeente Uden.

Kanttekeningen
1.1

Een bodemkwaliteitskaart (BKK) heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Het is mogelijk om de

geldigheidsduur met 5 jaar te verlengen. We verlengen de geldigheidsduur van de vigerende BKK tot de
nieuwe geactualiseerde kaart door de Raad is vastgesteld.
1.2

Een bodembeheersnota heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. De vigerende nota is geldig tot

1.3

In alle deelnemende gemeenten moeten de kaart en de nota ongeveer gelijktijdig worden

1.4

Niet vaststellen lijdt tot meerkosten doordat bij alle grondverzet dan partijkeuringen nodig

1.5

Indien bij andere gemeente zienswijzen worden ingebracht kan dit ertoe leiden dat de

2021. Met het vaststellen van de nieuwe nota blijft 2 jaar onbenut.
vastgesteld.
zijn.

concepten worden gewijzigd en de procedure van vaststelling opnieuw moet worden gevoerd.
2

Financiën

De kosten voor het opstellen van de regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer worden
naar rato verdeeld over de deelnemende gemeenten.

Voor de gemeente Uden bedraagt dit circa € 3000,-. Dit bedrag wordt gedekt vanuit het grondbedrijf,
omdat daar kosten voor partijkeuringen bij het bouwrijp maken van grond worden bespaard.

FCL 47230050, ECL 34799 De interne uren behoren tot de taken van de bodemadviseur en zijn
derhalve niet meegenomen bij de financiën.

Communicatie

Na vaststelling door alle deelnemende gemeenten een of meerder regionale
voorlichtingsbijeenkomsten

organiseren, zowel voor belanghebbenden van de gemeenten als voor externen (aannemers,
grondroerders, nutsbedrijven) De ODBN kan hierin trekker zijn.

Vervolg



Publicatie van de stukken op de website en het gemeenteblad

Beschikbaar stellen van de documenten op de website, zowel de gemeentelijke als die van de
ODBN



BKK opnemen in Geoweb of andere GIS applicatie

Bijlagen
1.

Regionale Bodemkwaliteitskaart ( BKK ) actualisatie 2019 Corsa stuknr. 19.238987

3.

Collegebesluit instemming concept d.d. 20-08-2019. Corsa stuknr. 19.539532

2.

Nota bodembeheer 17 juni 2019. Corsa stuknr. 19.238989

Uden, 15 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Uden
de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers

3

