Nummer:

176-272

Portefeuillehouder:

drs. A.M.H. van de Weijenberg

Onderwerp:

gebiedsspecifiek

grond- en baggerstromenbeleid

De raad van de gemeente Waterland,
gelezen het voorstel van burgemeester

en wethouders van 27 maart 2019;

overwegende dat het wenselijk is het gebiedsspecifiek
grond- en baggerstromenbeleid
te actualiseren
conform de door LievenseCSO milieu B.V. in opdracht van Omgevingsdienst
IJmond opgestelde 'Nota
bodembeheer regio Waterland 2018-2028' d.d. 22 mei 2018;
gelet op artikel 44 en 47 van het Besluit bodemkwaliteit,

BESLUIT:
van het navolgende ontwerpbesluit kennis te geven, dit ontwerpbesluit ter inzage te leggen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en dit ontwerpbesluit als vastgesteld te beschouwen
indien geen zienswijzen worden ingediend:
Artikel1 Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de nota: de als bijlage bij dit besluit gevoegde door LievenseCSO Milieu B.V. in opdracht van
Omgevingsdienst IJmond opgestelde 'Nota bodembeheer Regio Waterland 2018-2028' d.d. 22 mei
2018;
b. bodembeheergebied: bodembeheergebied als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit;
c. lokale maximale waarden: lokale maximale waarden voor de bodem, waarop of waarin grond of baggerspecie wordt toegepast als bedoeld in artikel44, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit;
d. percentage bodemvreemd materiaal: percentage bodemvreemd materiaal als bedoeld in artikel 44,
eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit.
Artikel 2 Aanwijzing bodembeheergebied
Als bodembeheergebied wordt aangewezen het grondgebied van de gemeenten Beemster, EdamVolendam Landsmeer, Oostzaan, \Vaterland en Wormerland, zoals weergegeven in kaartbijlagen 1 tot en
met 7 van de nota.
Artikel 3 Vaststelling lokale maximale waarden en percentage bodemvreemd materiaal
Als lokale maximale waarden en percentage bodemvreemd materiaal worden vastgesteld de waarden zoals
opgenomen in de nota.
Artikel4 Intrekking raadsbesluit
Het Besluit gebiedsspecifiek grond- en baggerstromenbeleid gemeente Waterland 2015 (besluit van de
raad van de gemeente \Vaterlandvan 3 september 2015, nt. 176-143) wordt ingetrokken.
Artikel 5 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gebiedsspecifiek grond- en baggerstromenbeleid gemeente Waterland 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente \V'aterland,
gehouden op 16 mei 2019.
De raad voornoemd,

~~.~~
mw. L.M.B.e. Kroon
voorzitter

