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Onderwerp 
Erkenning bodemkwaliteitskaart wegbermen provincie Flevoland 

Advies raadscommissie 
Hamerstuk 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
Het onder de voorwaarden zoals gesteld in de Nota bodembeheer delegeren van 
de uitvoeringstaak, het erkennen van bodemkwaliteitskaarten van de provincie 
Flevoland, aan het college. 
Kennis nemen van de "Bodemkwaliteitskaart wegbermen van provinciale wegen in 
het buitengebied van Flevoland", vastgesteld op 18 oktober 2016. 

Doelstelling 
Na erkenning van deze bodemkwaliteitskaart is er vaak minder onderzoek nodig bij 
toepassing in de Noordoostpolder van grond uit provinciale wegbermen. 

Inleiding 
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland verzoekt ons (bij brief 
dd. 19 oktober 2016) de in hun opdracht opgestelde bodemkwaliteitskaart wegbermen 
van provinciale wegen in het buitengebied van Flevoland te erkennen als bewijsmiddel 
van de kwaliteit van toe te passen grond afkomstig uit de in de kaart opgenomen 
deelgebieden. 

Op 24 mei 2012 heeft onze gemeenteraad de Nota bodembeheer vastgesteld. Met dit 
besluit is invulling gegeven aan het gebiedsspecifieke beleid rond grondverzet. 

Argumenten 
1.1 Een (water)bodemkwaliteitskaart kan na erkenning dienen als bewijsmiddel voor de 
kwaliteit van toe te passen grond en bagger 
Bij de toepassing van grond en bagger stelt het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) onder 
andere de eis dat aangetoond wordt wat de kwaliteit is van het toe te passen materiaal. 
Een (water)bodemkwaliteitskaart van de herkomstlocatie kan, onder de voorwaarden 
zoals beschreven in het Bbk en onze Nota bodembeheer, dienen als dit bewijsmiddel. In 
die gevallen kan een partijkeuring achterwege blijven. 
Hiervoor moet de (water)bodemkwaliteitskaart van de herkomstlocatie erkend zijn door 
het bevoegd gezag dat toeziet op de toepassing. 

1.2 Beide kaarten zijn tot stand gekomen overeenkomstig de hiervoor geldende 
richtlijnen. 
Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is de procedure gevolgd zoals deze is 
opgenomen in de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten (Ministerie van VROM, 3 september 
2007) en het Wijzigingsblad (januari 2014). Conform het basistakenpakket versie 2.0 
d.d. 30 oktober 2009 houdt de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 
namens de gemeente toezicht op het toepassen en tijdelijk opslaan van grond. De kaart 
is ook door de OFGV getoetst en akkoord bevonden. 
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1.3 De gemeenteraad heeft de bevoegdheid (water)bodemkwaliteitskaarten te erkennen 
gedelegeerd aan het college 
Bij het vaststellen van de Nota bodembeheer op 24 mei 2012 heeft de gemeenteraad 
tevens besloten: 

6. Onder de voorwaarden zoals gesteld in de Nota bodembeheer de volgende 
(uitvoerings)taken te delegeren aan het college: 

b. Het erkennen/accepteren van (water)bodemkwaliteitskaarten van 
gemeenten en/of waterkwaliteitsbeheerders binnen of grenzend aan de 
provincie Flevoland, mits deze kaarten door een ingevolge het Besluit 
Bodemkwaliteit bevoegd gezag is vastgesteld. 

Door het erkennen/accepteren van bodemkwaliteitskaarten opgesteld door de provincie 
Flevoland te delegeren aan het college wordt een eenduidige wijze van erkennen van 
(water)bodemkwaliteitskaarten nagestreefd en bereikt. 

1.4 Erkenning van deze bodemkwaliteitskaart past in de doelstelling als geformuleerd in 
de Nota bodembeheer 
Het doel van de Nota bodembeheer is als volgt geformuleerd: "Het doel van deze Nota 
bodembeheer is dan ook het geven van concrete richtlijnen voor optimaal hergebruik van 
(licht verontreinigde) grond, binnen de wettelijke milieuhygiënische randvoorwaarden." 

Kanttekeningen 
Geen 

Planning/uitvoering 
Door dit besluit wordt hergebruik van grond uit de betreffende gebieden goedkoper 
doordat vaak minder onderzoek nodig is. Dit is voordelig voor de wegbeheerder, in dit 
geval de provincie, of voor de accepterende grondeigenaar als de grond elders wordt 
hergebruikt. 

Het college van de provincie Flevoland wordt per brief op de hoogte gesteld van dit 
besluit. 

Bijlagen 
1. Verzoek erkenning bodemkwaliteitskaart bermen van provinciale wegen 
2. ̂ ^16?^ Erkenning bodemkwaliteitskaart provincie Flevoland 

i burgemeester en wethouders, 
de burgemeester. 

Portefeuillehouder : De heer A. Poppe 
Steller :De heer S. Waninge; 06 48 13 46 34; s.waninge@noordoostpolder.nl 
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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017, no. 485865-1; 

B E S L U I T : 

1. Het onder de voorwaarden zoals gesteld in de Nota bodembeheer delegeren van de 
uitvoeringstaak, het erkennen van bodemkwaliteitskaarten van de provincie 
Flevoland, aan het college. 

2. Kennis nemen van de "Bodemkwaliteitskaart wegbermen van provinciale wegen in 
het buitengebied van Flevoland", vastgesteld op 18 oktober 2016. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 6 juni 2017. 
De griffier, de voorzitter. 


