
Van: Rob van der Werff [mailto:Rob.vanderWerff@flevoland.nl]  

Verzonden: vrijdag 17 mei 2019 10:03 

Aan: Burghoorn, Roelof 
CC: Dries Grift van de 

Onderwerp: Bodemkwaliteitskaart 

 

Geachte heer Burghoorn, 
 
De gemeenschappelijke bodemkwaliteitskaart van de zes Flevolandse gemeenten zijn inmiddels 
vastgesteld door gemeenten Almere, Dronten en Zeewolde. 
Via de interactieve website is de kwaliteit van de bodemkwaliteitszones en de mogelijkheden voor 
hergebruik van de vrijkomende grond te raadplegen. 
  
Bij het raadplegen van deze website is ons gebleken dat de grond die vrijkomt uit de zone B6, 
Bermen provinciale wegen NOP, nergens binnen Flevoland toepasbaar is. 
Deze grond kan zelfs niet worden toegepast binnen de bodemkwaliteitszone waaruit de grond 
vrijkomt. 
  
Dit komt omdat  in paragraaf 4.3 van de Nota bodembeheer voor alle wegbermen de kwaliteit 
Wonen als Lokale Maximale Waarde is vastgelegd.  
Dit ondanks het feit dat de bodemkwaliteit in bijna alle wegbermen in de schoonste 
bodemkwaliteitsklasse vallen (Natuur/Landbouw). 
De overweging achter deze verruiming om ruimte te creëren voor het nuttig hergebruik van licht 
verontreinigde grond.  
  
Voor de zone B6, Bermen provinciale wegen NOP,  met een bodemkwaliteitsklasse Industrie, 
betekent dit beleid echter een ons inziens ongewenste belemmering voor grondverzet. 
Bij het opstellen van de gezamenlijke Bkk is voor de bodemkwaliteitszone B6 een risicobeoordeling 
uitgevoerd. Gezien de functie van de wegbermen is geconstateerd dat alleen ecologische risico’s 
beoordeeld hoeven te worden.  
Geconcludeerd wordt dat vanuit ecologie  er geen beperkingen zijn om grond vanuit deze zone in de 
bermen van de provinciale wegen te hergebruiken. 
  
Om deze belemmering voor het hergebruik van de vrijkomende grond uit de zone B6 weg te nemen 
verzoek ik u om voor deze bodemkwaliteitszone B6 af te wijken van de vastgestelde Lokale 
Maximale waarden Wonen en als Lokale Maximale waarde Industrie te hanteren.  
Voor grond afkomstig van buiten het beheergebied blijven de generieke toepassingsvoorwaarden 
gelden. 
  
Met vriendelijke groeten, 
 
Drs. Rob van der Werff 
Afdelingshoofd Infrastructuur 
Provincie Flevoland 
M    06-18303929 
E      rob.van.der.werff@flevoland.nl 
W    www.flevowegen.nl 
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