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Onderwerp: Nota bodembeheer 

Nummer: Bestuursstukken\3250 

Agendapunt: 4 

 

DB: Ja 

19-1-2021 

BPL: Nee  

 

FAZ: Nee  

 

VVSW: Ja  

3-2-2021 

AB: Ja 

17-2-2021 

 

Opsteller:  

Brenda Boerema-Scheltens, 

0598-693527 

Veiligheid en Voldoende Water 

Opdrachtgever:  

Jan van der Laan 

Portefeuillehouder:  

Tjip Douwstra 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

Provincie Groningen, 

Waterschap Noorderzijlvest, 

Omgevingsdienst Groningen, 

Groninger gemeenten 

Regionaal bodemoverleg waar bodemzaken (incl waterbodem) 

worden afgestemd. 

 

Samenvatting: 

De Nota Bodembeheer is belangrijk voor het uitvoeren van grondverzet. Met deze nota en de kaarten 

kan vrijgekomen grond elders in het gebied worden hergebruikt zonder steeds afzonderlijk gekeurd te 

hoeven worden. Hierdoor kunnen we eenvoudiger werken en bespaart dit tijd en onderzoekskosten. 

De vrijgekomen grond kunnen we ook eenvoudig toepassen in de keringen en zeedijk.  

 

Deze Ontwerp Nota Bodembeheer, het erratum en de bodemkwaliteitskaart hebben in ontwerp 6 

weken ter inzage gelegen. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

 

AB Voorstel: 

De Nota Bodembeheer, het bijbehorende erratum en geactualiseerde bodemkwaliteitskaart (voor de 

regionale keringen en zeedijk) vaststellen. 

 

Bijlagen: Ja 

- rectificatie erratum regionale nota bodembeheer; 

- nota bodembeheer regionale nota bodembeheer provincie Groningen; 

- regionale bodemkwaliteitskaart Groningen incl. kaarten. 
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Ter inzage DB: Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Ter inzage AB (iBabs): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

In 2013 hebben de provincie Groningen, de Groninger gemeenten en de waterschappen 

Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s de Nota Bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaarten 

opgesteld. Als bevoegd gezag voor de waterbodem hebben wij de waterbodemkwaliteitskaart 

vastgesteld. De koppeling met de bodemkwaliteitskaarten is toen niet gemaakt. Nu wordt steeds meer 

het belang van een goede koppeling tussen bodem en waterbodem duidelijk en heeft de vaststelling 

van de Nota Bodembeheer meerwaarde.  

 

De huidige Nota Bodembeheer en de waterbodemkwaliteitskaart zijn 10 jaar (en nog tot 2024) geldig. 

Echter de bodemkwaliteitskaart voor de regionale keringen en de zeedijk heeft slechts een 

geldigheidsduur van 5 jaar en moet net als de bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten worden 

geactualiseerd.  

 

Omdat er de laatste 5 jaar enkele beleidsuitgangspunten zijn gewijzigd op het gebied van bodem is 

besloten om gelijktijdig met de actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten ook de Nota Bodembeheer 

tegen het licht te houden. Doordat de wijziging van beleid en de doorlooptijd tot de Omgevingswet 

(waarschijnlijke datum inwerkingtreding 1-1-2022) beperkt is, kiezen de gezamenlijke partijen er voor 

de aanpassingen in een erratum op te nemen. Bij het invoeren van de Omgevingswet volgt alsnog 

een volledige actualisatie van de Nota Bodembeheer. 

 

 

Nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten 

 

Met het gebruik van de bodemkwaliteitskaart kan onderhoudswerk aan de regionale keringen en 

zeedijk eenvoudiger, sneller en goedkoper worden uitgevoerd. Met behulp van de bodemkwaliteits-

kaart kan bij onderhoudswerken vrijkomende grond elders binnen het gebied worden hergebruikt, 

zonder dat de grond afzonderlijk hoeft te worden gekeurd. De kwaliteit van grond van onverdachte 

locaties kan eenvoudig op de kaart worden afgelezen. Dit bespaart tijd, onnodige onderzoekskosten 

en betekent voor de uitvoerders, teamleiders en projectleiders van ons waterschap eenvoudiger 

werken. Om het verplaatsen en hergebruik van grond in goede banen te leiden, zijn ‘spelregels’ 

opgesteld. Dit beleid is vastgelegd in de Nota Bodembeheer en het bijbehorende erratum. 

 

Voor het herstel en verbeteren van de regionale keringen en de zeedijk wordt regelmatig grond 

verplaatst. Op dit moment worden maatregelen uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 

uitgevoerd en enkele regionale waterkeringen verbeterd. Door het actualiseren van de Nota 

Bodembeheer en de bodemkwaliteitskaarten blijft de regelgeving gecontinueerd om in ons 

beheergebied licht verontreinigde grond toe te passen in de regionale keringen en zeedijk. Door het 

voortzetten van het gebiedsspecifiek bodembeleid kunnen de kosten, die met werkzaamheden van 

bijvoorbeeld het HWBP zijn gemoeid, worden beperkt. 

 

 

Risico’s en kansen 

 

De belangrijkste aanvullingen op het beleid die in het erratum zijn opgenomen, zijn toepassingsregels 

voor PFAS-houdende grond en bagger, zoute bagger en gereinigde grond. Daarnaast zijn nu meer 
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mogelijkheden voor het toepassen van bagger nabij overstortlocaties en wordt ingezet op voorkomen 

en verspreiden van (naast andere “grondgebonden ziekten en plagen”) de Japanse duizendknoop.  

 

 

Duurzaamheidsaspecten 

 

Geen spijtmaatregel  

(gericht op lange termijn, lifecycle-benadering). 

De Nota Bodembeheer is er op gericht om duurzaam om te gaan met grond en bagger voor de lange 

termijn. Om onnodig grondtransport en –afvoer te voorkomen en zoveel mogelijk hergebruik toe te 

staan.  

 

Niet afwentelen tijd/ruimte/anderen 

Door de mogelijkheid van hergebruik van bagger en grond, blijft het materiaal binnen het gebied. Er is 

geen transport naar locaties buiten het gebied.  

 

Natuurlijk gestuurd en functionerend 

(herstel/gebruikmaken van natuurlijke processen, zelfvoorzienend en zelfreinigend). 

n.v.t. 

   

Gezond ecosysteem 

(behartiging ecologische belangen waterbiotoop). 

Het ecosysteem zal door het hergebruik van grond en bagger niet verslechteren omdat het materiaal 

in het gebied blijft waar overwegend dezelfde kwaliteit aanwezig is. In waterkeringen mag grond en 

bagger gebruikt worden van een andere klasse dan het gebied. De waterkeringen worden altijd 

afgedicht met een laag grond die hetzelfde is als de omgeving waardoor er geen risico is voor het 

ecosysteem.  

 

Verantwoord gebruik van (hulp)bronnen 

(verlaging CO2-uitstoot, beperking energiegebruik, duurzame energie-alternatieven, geen gebruik 

schaarse grondstoffen, inzet herbruikbare grondstoffen/materialen). 

Met de in het erratum opgenomen (beleids)wijzigingen wordt het gebruik en toepassen van grond en 

bagger duidelijker en verruimd. Daarmee wordt verantwoord hergebruik van grond en bagger 

gestimuleerd. Door hergebruik van grond en bagger is transport over grote afstanden voor het 

afvoeren en nieuwe grond aanvoeren niet nodig. Hiermee wordt de uitstoot van CO2/ het verbruik van 

energie beperkt.   

 

Afstemmen op gebruikersfuncties 

(faciliteren gebruiksfuncties, geen onevenredige belasting van watersysteem en/of kosten). 

Hergebruik van grond en bagger zorgt dat geen extra hoge kosten nodig zijn voor het afvoeren en/of 

storten. Er is geen extra belasting van het watersysteem omdat het materiaal in het gebied blijft. 

 

Meerwaarde voor andere dan taakbelangen 

n.v.t. 
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Extern betrokkenen/extern overleg 

 

De Groningse gemeenten, Omgevingsdienst Groningen, de waterschappen en de Provincie 

Groningen hebben in goed overleg de Nota Bodembeheer en de bodemkwaliteitskaarten opgesteld. 

Het in de provincie Drenthe vastgestelde bodembeleid (en bijbehorende bodemkwaliteitskaart) komt 

daar vrijwel mee overeen. Hiermee hebben alle betrokken instanties vrijwel hetzelfde beleid waardoor 

de samenwerking makkelijker zal verlopen en partijen grond/bagger eenvoudiger kunnen worden 

uitgewisseld. Samenwerking tussen provincies, gemeenten, omgevingsdienst en waterschappen bij 

grondverzet kan hierdoor worden voortgezet. Door elkaars kaarten te erkennen (d.m.v. vaststelling) 

worden de mogelijkheden voor grondverzet tussen gemeenten, provincies en waterschappen 

verruimd.  

 

 

Wettelijke kader/juridische procedure/inspraak 

 

In artikel 45 en 46 van het besluit bodemkwaliteit is wettelijk vastgelegd dat het algemeen bestuur van 

het waterschap het bevoegde orgaan is voor het toepassen van grond in een 

oppervlaktewaterlichaam (lees in dit geval: primaire en regionale waterkering).  

 

De ontwerp Nota Bodembeheer, het Erratum en de ontwerp bodemkwaliteitskaart hebben gedurende 

een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.  

 

Na vaststelling door het algemeen bestuur wordt het besluit bekend gemaakt en wederom zes weken 

ter inzage gelegd. Daarna is, indien er géén beroep bij de Raad van State wordt ingesteld, het besluit 

onherroepelijk. 

 

 

Uitvoering/tijdspad 

 

Nadat het algemeen bestuur de Nota Bodembeheer, erratum en de bijbehorende 

bodemkwaliteitskaart hebben vastgesteld, gaat de organisatie conform de ‘nieuwe spelregels’ werken. 

 

 

Voorstel  

 

De Nota Bodembeheer, het bijbehorende erratum en geactualiseerde bodemkwaliteitskaart (voor de 

regionale keringen en zeedijk) vaststellen. 

 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


