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Inleiding
Het besluit bodemkwaliteit vormt het beleidskader voor hergebruik van bouwstoffen, grond en
baggerspecie. Het Besluit bodemkwaliteit schrijft voor dat het gemeentelijk beleid beschreven
wordt in een Nota bodembeheer, die samen met een bodemkwaliteitskaart, wordt vastgesteld
door de gemeenteraad. In de Nota moeten de spelregels op het gebied van het toepassen en
hergebruik van grond worden vastgelegd. Het toepassen van grond en baggerspecie is, op grond
van het Besluit bodemkwaliteit, toegestaan indien het een functionele en nuttige toepassing
betreft. In onderstaande tekst wordt nader ingegaan op de regionale Nota bodembeheer en de
bodemkwaliteitskaarten.

Voorstel
1.
2.

3.

De Regionale Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten provincie Groningen
ongewijzigd vast te stellen.
Tot erkenning van de bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten Pekela, Slochteren en
Veendam, Meerstad, Eemshaven en de provinciale bodemkwaliteitskaarten van Drenthe en
Friesland over te gaan.
Het college te mandateren tot besluitvorming voor het wijzigingen met betrekking tot de
beheergebieden.

Beoogd effect
Om regionaal grondverzet zo eenvoudig en duurzaam mogelijk te kunnen maken is het
noodzakelijk om naast de regionale Bodemkwaliteitskaart provincie Groningen ook de
bodemkwaliteitskaarten van gemeenten, die niet hebben geparticipeerd in de regionale
bodemkwaliteitskaart, vast te stellen. Voor het erkennen van bodemkwaliteitskaarten van andere
gemeenten geldt de voorwaarde, dat zowel de bodemfunctiekaart, als de bodemkwaliteitskaart,
moeten zijn opgesteld conform de eisen uit de Regeling bodemkwaliteit en vastgesteld zijn door
het college of de raad van die desbetreffende gemeente. Voorgesteld wordt om de
bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten Pekela, Slochteren en Veendam, Meerstad,
Eemshaven en de provinciale bodemkwaliteitskaarten van Drenthe en Friesland te erkennen.

Op deze wijze is ‘vrij’ grondverzet door de gehele provincie mogelijk is. Hierdoor wordt grondverzet
eenvoudiger, goedkoper, duurzamer en handhaving eenduidiger. Zo kan grond uit de
bodemfunctieklasse wonen in De Marne ook toegepast worden op, bijvoorbeeld, een perceel grond in
Veendam of Winsum met de bodemfunctieklasse wonen. In de Nota bodembeheer is daarom
opgenomen dat de gemeenten over en weer de bodemkwaliteitskaarten erkennen als wettelijk
bewijsmiddel voor het ontgraven en toepassen van grond.
Zienswijzen
Het ontwerp van de Nota Bodembeheer en de bodemkwaliteitskaarten hebben van 19 maart tot
en met 30 april ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Delegatiemandaat
Voor het aanbrengen van wijzigingen in de Nota bodembeheer dient conform het Besluit
bodemkwaliteit altijd de uitgebreide Algemene wet bestuursrecht-procedure gevolgd te worden.
Voorgesteld wordt om wijzigingen van beheergebieden het college te mandateren tot
besluitvorming. Op deze manier hoeft de uitgebreide Awb-procedure niet gevolgd te worden.
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