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Onderwerp 

 

Nota bodembeheer Limburg Noord 2020 - 2029 en bijbehorende bodemkwaliteitskaart. 

 

Voorstel 

 

De nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de bijbehorende 

Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart vast te stellen. 

 

Inleiding 

 

De bodem is belangrijk. We wonen en leven erop, we drinken eruit en we eten ervan. Om 

bij het gebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen de bodem optimaal te 

beschermen en tegelijk ook optimaal te kunnen gebruiken geldt er het Besluit 

bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit staan de eisen voor het ontgraven en 

toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Het Besluit bodemkwaliteit biedt ook 

de mogelijkheid voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart. Een 

bodemkwaliteitskaart heeft als doel om een actueel en dekkend beeld te geven van de 

gebiedseigen bodemkwaliteit van het betreffende grondgebied en is onder voorwaarden 

een erkend bewijsmiddel bij het toepassen van grond (voor vrijkomende grond en 

ontvangende bodem). Het doel van de bodemfunctieklassenkaart is een toetsingskader om 

te kunnen beoordelen aan welke kwaliteit (wonen, industrie of overig) her te gebruiken 

grond en bagger moet voldoen. Daarnaast is de bodemfunctieklassenkaart van belang 

voor de bepaling van terugsaneerwaarden bij bodemsaneringen (o.a. in het kader van het 

Besluit Uniforme Saneringen). 

  

De Noord- en Midden-Limburgse gemeenten hebben in het verleden apart of gezamenlijk 

met meerdere gemeenten een bodemkwaliteitskaart opgesteld, waarvan de geldigheid 

verliep en die voor evaluatie aan de orde was. Zo is ook de geldigheid van de 

bodemkwaliteitskaart van Weert verlopen. Ook werd de ontwikkeling rondom de 

aanstaande Omgevingswet gezien als aanleiding om het bestaande beleid binnen deze 

gemeenten tegen het licht te houden. Zo ontstond een natuurlijk moment om te bezien of 

samenwerking met meerdere gemeenten mogelijk was. Hiervoor is aansluiting gezocht bij 

het werkgebied van de RUD Limburg Noord. Zo is er een gezamenlijke nota bodembeheer 

en bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassekaart voor alle 15 Noord- en 

Midden-Limburgse gemeenten tot stand gekomen. 

  

De vastgestelde bodemkwaliteitskaart kan onder voorwaarden en in combinatie met een 

vooronderzoek gebruikt worden als milieuhygiënische verklaring (bewijsmiddel) bij 

grondverzet, ruimtelijke initiatieven, bouwplannen en saneringen. Voor meer 

gedetailleerde informatie wordt kortheidshalve verwezen naar de bijlagen. De nota 

bodembeheer wordt vastgesteld voor een periode van 10 jaar. De bodemkwaliteitskaart is 

opgesteld volgens de “Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten” en wordt voor een periode van 

maximaal 5 jaar vastgesteld. Hierna dient de bodemkwaliteitskaart te worden 
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geëvalueerd. Dit zijn wettelijk vastgestelde maximale termijnen en deze worden door alle 

15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten aangehouden. 

 

Beoogd effect/doel 

 

Het stellen van een kader voor het duurzaam en efficiënt hergebruiken van grond binnen 

de regio en het verankeren van een eenduidig bodembeleid in de regio. 

 

Argumenten  

 

De nota legt beleid, regels en richtlijnen vast voor het (her)gebruik van grond 

De nota bevat beleid, regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van 

projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van 

de bodem. Middels deze nota wordt het in Limburg gehanteerde meersporenbeleid 

verankerd. De vier sporen van het meersporenbeleid zijn: grondverzet, ruimtelijke 

ontwikkeling, bouwen en bodemsanering. De filosofie achter het meersporenbeleid is dat 

de bodemkwaliteit zoveel mogelijk integraal wordt beoordeeld: “Onze opvatting over de 

kwaliteit van de bodem die we geschikt vinden voor een bepaald gebruik wordt niet anders 

doordat er een ander wettelijk regime geldt.”. Het meersporenbeleid zorgt ervoor dat de 

bodemkwaliteit zo eenduidig mogelijk wordt beoordeeld. 

  

Kader voor duurzaam en efficiënt hergebruik van grond 

De omgevingswet die in 2022 wordt ingevoerd richt zich op het duurzaam en efficiënt 

gebruik van de bodem en de ondergrond. Met de nota wordt hierop ingespeeld. Door niet 

per gemeente naar de bodem te kijken, maar in de grotere regio, vinden grondstromen 

efficiënter hun weg. Dit levert bijkomstige voordelen op: minder transport, bijdragen aan 

een circulaire economie en verbeteren van de omgevingskwaliteit. 

  

Vermindering van administratieve en financiële lasten 

Met het oog op het verminderen van de regeldruk en de administratieve lasten biedt de 

nota de mogelijkheid om -onder voorwaarden- de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel 

te gebruiken bij grondverzet binnen de regio, ruimtelijke initiatieven en bouwplannen. 

Hierdoor is het in veel gevallen niet nodig om (partijen) grond te onderzoeken door middel 

van een partijkeuring of verkennend bodemonderzoek. 

 

Aflopen geldigheid Bodemkwaliteitskaart 

In 2013 is door de Raad van de gemeente Weert een gemeentelijke nota bodembeheer en 

bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Zoals in de inleiding is aangegeven is er nu voor 

gekozen om met alle Noord- en Midden-Limburgse gemeenten één nieuwe nota 

bodembeheer en bodemkwaliteitskaart op te stellen. 

  

PFAS 

Op 13 december 2019 heeft de minister van Milieu en Wonen een besluit gepubliceerd 

waarin de mogelijkheid wordt geboden om gebiedsspecifiek beleid dat betrekking heeft op 

PFAS door het college te laten vaststellen. Om te komen tot een zo snel mogelijke 

vaststelling van de bodemkwaliteitskaart inclusief PFAS wordt voorgesteld om: 

•          De regionale nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart door de Raad te laten 

vaststellen. Vaststelling door de Raad is noodzakelijk in verband met de 

verruiming van het beheergebied (verruiming van gemeente naar de regio Noord- 

en Midden-Limburg). 

 

Kanttekeningen en risico’s  

 

Vooronderzoek blijft altijd noodzakelijk 

De bodemkwaliteitskaart geeft de globale kwaliteit van de bodem in een gebied weer. Dit 

is minder nauwkeurig dan een partijkeuring van een partij grond of een bodemonderzoek 
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conform NEN 5740. Grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart mag daarom alleen 

plaatsvinden op locaties die niet verdacht zijn voor het voorkomen van 

bodemverontreiniging. Om te voorkomen dat verontreinigde grond wordt afgegraven en 

ongewenst wordt toegepast moet voorafgaand aan het grondverzet altijd een 

vooronderzoek (conform NEN 5725) worden uitgevoerd. 

  

De Nota bodembeheer en (water)bodemkwaliteitskaart Plangebied Ooijen-Wanssum blijft 

van kracht 

Voor een bepaald gebied kan er op enig moment maar één bodemkwaliteitskaart van 

toepassing zijn. De Nota bodembeheer en (water)bodemkwaliteitskaart Plangebied Ooijen-

Wanssum blijft onverminderd van kracht voor dat gebied. Het deel van de 

(water)bodemkwaliteitskaart Plangebied Ooijen-Wanssum dat betrekking heeft op de 

landbodem is wel integraal opgenomen in de bodemkwaliteitskaart Limburg Noord. Zie 

verder ook pagina 15 van de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029. 

  

PFAS is nog geen onderdeel van Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en 

bodemkwaliteitskaart 

Met het voorliggend collegevoorstel verzoeken we u om één voor de regio Noord- en 

Midden Limburg dekkende nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart vast te stellen. Het 

traject om te komen tot een regionaal dekkende nota en kaart is in 2015 opgestart. Vlak 

voor het “Tijdelijk handelingskader PFAS” in werking trad (per 8 juli 2019) zijn de 

regionale nota en bodemkwaliteitskaart opgeleverd. De stof PFAS is om die reden dan ook 

niet opgenomen in de nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart die nu ter vaststelling 

voorligt.  

In de regio zijn inmiddels activiteiten opgestart om de bodemkwaliteitskaart aan te vullen 

met PFAS. Op basis van de resultaten van de bodemkwaliteitskaart zal moeten worden 

getoetst of: 

• de toetsingsnormen uit het Tijdelijke handelingskader voldoende ruimte bieden om 

PFAS houdende grond te kunnen hergebruiken; 

• er redenen zijn om lokale maximale waarden (LMW’s) vast te stellen. Het 

vaststellen van lokale maximale waarden kan zinvol zijn in de gevallen dat:  

• De achtergrondwaarden in de regio niet voldoen aan de toetsingsnorm; 

• De achtergrondwaarden in de regio veel lager zijn dan de toetsingsnorm. 

Dit geldt alleen voor de gebieden met de bodemfunctie Wonen en 

bodemfunctie Industrie. 

Op basis van de bodemkwaliteitskaart PFAS kan pas een beslissing worden genomen of 

gebiedsspecifiek beleid (het vaststellen van LMW’s) wenselijk is. Op grond van artikel 44 

van het Besluit bodemkwaliteit is het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voorbehouden 

aan de Raad. Om die reden is het op route brengen van de regionale nota en de 

bodemkwaliteitskaart in eerste instantie uitgesteld. Dit omdat dan twee keer op relatief 

korte termijn een raadsbesluit met betrekking tot de nota bodembeheer en 

bodemkwaliteitskaart genomen zou moeten worden. Dit is nu echter niet meer het geval, 

omdat de minister van Milieu en Wonen op 13 december een besluit heeft gepubliceerd 

waarin de mogelijkheid wordt geboden om gebiedsspecifiek beleid dat betrekking heeft op 

PFAS door het college te laten vaststellen. 

 

Financiële gevolgen 

 

Het instemmen met de adviespunten in deze nota heeft geen financiële gevolgen. De 

kosten van het benodigde aanvullende onderzoek in het kader van de uitbreiding van de 

bodemkwaliteitskaart met de stoffengroep PFAS, kan gedekt worden uit het reguliere 

budget (grootboeknummer 7230000 (milieubeleid), kostencategorie 6343100 

(onderhoud)). 

 

Duurzaamheid 
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Zie punt 1.2 en 1.3 van de argumenten. 

 

Uitvoering/evaluatie  

  

n.v.t. 

  

Communicatie/participatie  

  

Wij hebben op 11 maart 2020 ter openbare kennis gebracht dat met ingang van 12 maart 

2020 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 22 april 2020 bij de informatie- en 

servicebalie in het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt de ontwerpnota 

bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart en 

Bodemfunctieklassenkaart en dat gedurende dit tijdvak eenieder schriftelijk of mondeling 

zienswijzen kenbaar kan maken bij de gemeenteraad. 

  

De bekendmaking is gepubliceerd in het Gemeenteblad en in de Staatscourant (via 

www.officielebekendmakingen.nl). 

  

Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

  

Vanuit de intergemeentelijke projectgroep die deze documenten heeft opgeleverd, is er 

ook een werkgroep Communicatie opgericht. Deze werkgroep verzorgt de communicatie 

om de documenten onder de aandacht te brengen van alle gebruikers ervan (extern en 

intern). Verder zal de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de bijbehorende 

Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart digitaal worden ontsloten via een 

webpagina. 

 

Advies raadscommissie  

 

De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, 

als hamerstuk. 

 

Bijlagen  

 

Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029, met in de bijlagen o.a.: 

• Bodemfunctieklassekaart; 

• Bodemkwaliteitskaart; 

• Nota bodembeheer voorlegblad. 

 

 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
C.C. Leppink-Schuitema 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1030761  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020 

 

 

 

 besluit:  

 

De ontwerpnota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de bijbehorende 

Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart vast te stellen. 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2020. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
C.C. Leppink-Schuitema 

 


