
Vragen en toezeggingen Commissies 13-01-2020 

 

Vragenhalfuur 

Vuurwerk 

Burgemeester Westmaas zegt toe dat hij in gesprek gaat met onder andere de dorpen en 

wijken om signalen en suggesties op te halen, waarna er in september (wellicht) nieuw 

beleid c.q. nieuwe afspraken in de raad besproken kunnen worden, zodat ruim voor het 

volgende oud-en-nieuw voor ieder duidelijk is wat er rond de komende jaarwisseling wel 

en niet kan m.b.t. vuurwerk. 

Reactie college/tijdpad: 

 

 

Commissie Woonomgeving 

Afwijken bodembeheer voor provinciale wegbermen 

Wethouder Simonse zegt toe dat er voor de raadsvergadering van 27 januari 2020 

antwoord komt op de vraag of vervuilde grond vanuit de andere gemeenten in Flevoland 

naar Noordoostpolder kan komen. Daarnaast zal inzichtelijk gemaakt worden wat de 

risico’s (op termijn) kunnen zijn.  

Reactie college/tijdpad: 

Op de voorgestelde afwijking om in bermen van provinciale wegen in 

Noordoostpolder grond met een kwaliteitsklasse ‘industrie’ toe te staan, zijn de 

voorwaarden van de hardheidsclausule uit de Nota bodembeheer van 

toepassing. 

In deze hardheidsclausule staat onder andere: 

 

 het gaat om hergebruik van binnen de gemeentegrenzen vrijkomende 

grond; 

 er mag geen verslechtering van de gemiddelde bodemkwaliteit optreden. 

 

Risico’s 

De grond van provinciale wegbermen in Noordoostpolder heeft nu al de 

kwaliteitsklasse industrie. Door het toevoegen van grond met de 

kwaliteitsklasse industrie veranderen de bodemkwaliteit en daarmee de risico’s 

dus niet. 

Zoals in het raadsvoorstel aangegeven kleven aan het (her)gebruik van de 

grond met de kwaliteitsklasse industrie in provinciale wegbermen geen humane 

of ecologische risico’s. Een van de bijlagen bij het raadsvoorstel bevat de 

risicobeoordeling uit de bodemkwaliteitskaart.  

 

Onderstaande tabel, afkomstig uit de Nota bodembeheer, geeft een beeld waar 

grond van de verschillende bodemfunctieklassen toepasbaar is.  

 

Bodemfuncties 

 

Bodemfunctieklassen 

 

1. Moes- en volkstuinen 

2. Natuur 

3. Landbouw 

 

Landbouw/Natuur 

 

4. Wonen met tuin 

5. Plaatsen waar kinderen spelen 

6. Groen met natuurwaarden 

 

Wonen* 

 

7. Ander groen, bebouwing, 

infrastructuur en industrie 

 

Industrie** 

 



    
* De bodemfunctieklasse 'wonen' omvat die bodemfuncties waarbij sprake is van veel 
bodemcontact en een beperkte gewasconsumptie. Komt meer dan 10% van de totale 
gewasconsumptie uit de eigen tuin, dan geldt de functieklasse 'landbouw/natuur'. 

** Onder de bodemfunctieklasse 'industrie' vallen de bodemfuncties waarbij sprake is van weinig 
bodemcontact en geen gewasconsumptie. 

 

Commissie Samenlevingszaken 

Financiële grip in het sociaal domein 

Wethouder Uitdewilligen zegt toe scenario 4 ‘bezuinigen om binnen de oorspronkelijke 

kaders (huidige rijksontvangsten te blijven)’ op hoofdlijnen uit te werken.  

Reactie college/tijdpad: 

Bij de uitwerking van de scenario’s wordt scenario 4 op hoofdlijnen uitgewerkt. 

Dit wordt onderdeel van de notitie financiële grip (deel 2) dat geagendeerd 

staat voor de commissie SLZ op 6 april en de raad op 20 april 2020.  

 
 

 

 


