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NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 20 augustus 2019
Onderwerp

Nota Bodembeheer
Advies raadscommissie

De fracties van PvdA en SP nemen het voorstel mee terug in afwachting van de
beantwoording op de vragen.
De overige fracties adviseren positief.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit

1.
2.

Aan de Nota bodembeheer een hardheidsclausule toevoegen.
De Nota bodembeheer, zoals door uw raad vastgesteld op 24 mei 2012, voor het
overige niet herzien en daarmee het daarin beschreven beleid continueren voor de
komende tien jaar.

Inleiding

Op 24 mei 2012 stelde de gemeenteraad de Nota bodembeheer vast. In deze nota staat
het gebiedsspecifieke bodembeleid beschreven voor Noordoostpolder en de overige
Flevolandse gemeenten.
De afgelopen jaren zijn gebruikers van het beleid regelmatig bevraagd over hun
ervaringen met het beleid. De resultaten zijn positief: het beleid is duidelijk en goed
werkbaar. Er is de afgelopen jaren veel grond in Flevoland hergebruikt. Dit is aanleiding
het vastgestelde beleid grotendeels ongewijzigd te continueren. Hiermee wordt de
geldigheid met 10 jaar verlengd.
Wel heeft de provincie Flevoland ons verzocht een wijziging door te voeren om een voor
haar ongewenste belemmering voor grondverzet weg te nemen. Voor deze wijziging
doorgevoerd kan worden, moet echter eerst een afwijkingsmogelijkheid in de vorm van
een hardheidsclausule in de Nota bodembeheer opgenomen worden.
Doelstelling

Met het continueren van het beleid voor het hergebruik van grond wordt de
bodemkwaliteit beschermd en grondverzet gefaciliteerd.
Argumenten

1.1 Met een afwijkingsmogelijkheid in de vorm van een hardheidsclausule kan de
gemeenteraad in bijzondere omstandigheden een passend besluit nemen.
Tijdens de uitvoering van het beleid kan een situatie ontstaan, die bij het opstellen van
het beleid niet werd voorzien, en waarbij een strikte toepassing van het beleid zou leiden
tot een ongewenste beperking van hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende grond en
bagger.
Door in de Nota bodembeheer de mogelijkheid op te nemen de omstandigheden te
wegen en in de geest van het beleid, het behoud van de goede bodemkwaliteit in
Noordoostpolder, een passend besluit te nemen kan ook in dergelijke onvoorziene
situaties verantwoord hergebruik van geschikt materiaal mogelijk gemaakt worden.
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Door het toevoegen van een hardheidsclausule aan de Nota bodembeheer ontstaat een
afwijkingsmogelijkheid. De hardheidsclausule is als bijlage opgenomen onder de naam
'Addendum Hardheidsclausule Nota bodembeheer'.
Directe aanleiding voor de hardheidsclausule vormt het verzoek van de provincie
Flevoland (zie bijlage) aan ons om af te wijken van de Lokale maximale waarden voor
bermen van wegen, om een voor haar ongewenste belemmering voor grondverzet weg te
nemen.
Voor hierover nadere besluitvorming kan plaatsvinden, moet eerst een hardheidsclausule
in de Nota bodembeheer opgenomen zijn.
2.1 De gemeenteraad stelt gebiedsspecifiek beleid vast.
In het Besluit bodemkwaliteit is geregeld dat gebiedsspecifiek beleid, zoals de Nota
bodembeheer, moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. De raad moet minstens
één keer per 10 jaar overwegen in hoeverre het beleid herziening behoeft (Besluit
bodemkwaliteit, art 53).
Nu de evaluatie (zie bijlage) over de afgelopen zes jaar geen aanleiding geeft tot
aanpassing, wordt voorgesteld het beleid te continueren en daarmee de looptijd met 10
jaar te verlengen.
2.2 Op het ontwerp van het voorgestelde besluit zijn geen zienswijzen ingediend.
Artikel 49 van het Besluit bodemkwaliteit schrijft voor dat de vaststelling van
gebiedsspecifiek beleid, en daarmee ook de continuering of wijziging hiervan, moet
worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat de stukken, voorafgaand aan
besluitvorming, ter inzage gelegd moeten worden en dat betrokkenen zienswijzen in
kunnen brengen.
De Nota bodembeheer, de hardheidsclausule en overige bijbehorende stukken hebben 6
weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.
Planning/Uitvoering

Nadat de gemeenteraad heeft besloten het beleid uit de Nota bodembeheer te
continueren en een hardheidsclausule op te nemen, wordt het besluit gepubliceerd en
treedt daarna in werking.
Hierna zal een voorstel aan u worden voorgelegd hoe om te gaan met het verzoek van de
provincie Flevoland om de voor haar ongewenste belemmering voor grondverzet weg te
nemen.
Bijlagen:

1.
2.
3.
4.

Nota bodembeheer
Addendum Hardheidsclausule Nota bodembeheer
Evaluatie van de Nota bodembeheer
Verzoek provincie aanpassir
beheer

Portefeuillehouder : J.W. Simonse
Steller
: de heer M J. Ribbink; 06 13 32 95 92;
m.ribbink@noordoostpolder.nl
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019, no.
19.0001384;
gelet op artikel 53 Besluit bodemkwaliteit;
BESLUIT:

1.
2.

Aan de Nota bodembeheer een hardheidsclausule toe te voegen;
De Nota bodembeheer, zoals door uw raad vastgesteld op 24 mei 2012, voor het
overige niet te herzien en daarmee hetdaarin beschreven beleid te continueren
voor de komende tien jaar.
ƒ

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 23 september 2019.
De griffier,
de voorzitter,

