Evaluatie Nota bodembeheer (21-08-2018)

In het document “Voorbereiding evaluatie Nota bodembeheer; Opzetten monitoring”, dat
in december 2012 is voorgelegd aan de Flevolandse Stuurgroep Bodem zijn een aantal
evaluatieonderwerpen geformuleerd. Deze zijn in de laatste vragenronde voorgelegd aan
de partners.
Hieronder vatten we de resultaten samen:
Welke ervaringen hebben samenwerkingspartners (waaronder het Waterschap
Zuiderzeeland) m.b.t. de afzet van vrijkomende grond of bagger
De samenwerkingspartners (waaronder het Waterschap Zuiderzeeland) zijn jaarlijks
bevraagd over dit onderwerp.
Hieruit bleek niet dat ze problemen hebben ervaren met de afzet van vrijkomende grond
of bagger. In de Noordoostpolder vervalt de vrijgekomen baggerspecie uit stedelijk
gebied aan de aannemer, omdat het in stedelijk gebied meestal niet op het aangrenzend
perceel verspreid kan worden en er in de Noordoostpolder geen toepassingslocatie
beschikbaar is. Vanuit de andere gemeenten kan de baggerspecie uit stedelijk gebied
meestal in de Vaartplas worden toegepast.
Wat zijn de effecten van de gestelde normen voor bodemvreemd materiaal
Gemeentelijke projectleiders en beheerders hebben graag grond zonder bijmenging in
hun beheersgebied in verband met onderhoudswerkzaamheden. De lage norm is hier
behulpzaam bij. Het Waterschap geeft desgevraagd aan geen afzettingsproblemen voor
bagger te ervaren als gevolg van deze norm. Er is geen aanleiding de norm aan te
passen.
Wat zijn de effecten van de vastgestelde lokale maximale waarden
Bij twee meldingen is van de LMW (kwaliteit wonen) gebruik gemaakt.
Vijf meldingen of partijen zijn afgewezen omdat de kwaliteit te slecht was voor de
beoogde toepassingslocatie.
De bevraagde gebruikers geven niet aan dat dit een knelpunt in de uitvoering vormt.
Er is niet gebleken dat de chemische kwaliteit van vrijkomend materiaal een structureel
probleem oplevert voor toepassing in de provincie
Wat zijn de effecten van de beschikbaarheid van bodemkwaliteitskaarten
Gebruikers geven aan dat de voorbereiding van projecten eenvoudiger is doordat zeer
grote gebieden onverdacht zijn en de grond uitgewisseld kan worden.
Het gebruik van de BKK bij meldingen neemt jaarlijks toe. De verwachting is dat deze
trend zich alleen maar zal doorzetten, omdat het bestaan van de BKK bekend raakt bij de
gebruikers en gebruikers bekend raken met de praktische en financiële voordelen in het
gebruik van de BKK. De beschikbaarheid van een vastgestelde BKK heeft duidelijk
meerwaarde bij het hergebruik van grond.
Geen van de gemeenten hebben kaarten van buiten de provincie erkend. Daarom moet
grond vanuit andere provincies gekeurd zijn voordat het hier wordt toegepast.
Er zijn 286 partijen grond vanuit andere provincies toegepast. De partijen die als bodem
zijn toegepast waren schoon. In grootschalige bodemtoepassingen (gbt), zoals
bijvoorbeeld de terp bij Almere, is ook grond van slechtere kwaliteit toegepast, maar op
deze toepassingen is het generieke, landelijke beleid van toepassing en heeft het lokale
bestuur geen beleidsruimte. Of er grond vanuit de provincie Flevoland elders is toegepast
is onbekend. De toepassing moet gemeld worden in de gemeente waar de toepassing
plaatsvindt. Bij de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek die binnen het werkgebied van
de OFGV liggen is grond vanuit Flevoland toegepast. Een snelle analyse leverde 20
toepassingen op.
Is er aanleiding het beheergebied aan te passen
Deze vraag hebben we jaarlijks voorgelegd aan de gebruikers. Geen van hen gaf aan dat
ze het beheergebied graag groter wilden hebben.

Toetsing aan algemeen doel
Het algemeen geformuleerde hoofddoel van de Nota bodembeheer luidt:
Het doel van de Nota bodembeheer is dan ook het geven van concrete richtlijnen voor
optimaal hergebruik van (licht verontreinigde) grond, binnen de wettelijke
milieuhygiënische randvoorwaarden.
Gezien de ervaringen van de gebruikers, de samenwerkingspartners en de
toezichthouders en handhavers kunnen we stellen dat het beleid voldoet aan dit doel.
Conclusies evaluatie
Het in de Nota bodembeheer vastgelegde beleid is werkbaar, bevordert samenwerking en
stimuleert hergebruik van grond en bagger in de regio. Het beleid veroorzaakt geen
structurele problemen voor het hergebruik van grondstoffen.
Gezien het bovenstaande is er geen aanleiding tot bijstelling van het beleid.

