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Onderwerp: nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio 
Achterhoek 2020 

Portefeuillehouder: wethouder Langeveld  
Datum: 2 maart 2021  

 

 
Kennis te nemen van 
De instemming met het ontwerp van de nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart 
Regio Achterhoek 2020 door het college. 
 
Context 
Bij het tijdelijk opslaan en hergebruiken van grond maken wij gebruik van de 
bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer die in 2012 door de raad van de gemeente 
Doetinchem is vastgesteld.  
De kaart en nota bieden ons het kader om op milieuhygiënisch verantwoorde en 
duurzame wijze met grondstromen om te gaan zonder dat onnodige onderzoekskosten 
worden gemaakt. De kaart en nota gelden uitsluitend voor schone en licht verontreinigde 
grondstromen en dus niet voor locaties die verdacht zijn op bodemverontreiniging.  
Een nadere uitleg van de gebruikte begrippen is opgenomen in bijlage 1 van de nota.  
De landelijke bodemwet- en regelgeving uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit 
bepalen dat zowel de kaart als de nota een beperkte houdbaarheid hebben en dat 
actualisatie periodiek nodig is. In verband hiermee en omdat een inhoudelijke actualisatie 
op een aantal punten nodig was, zijn zowel de kaart als de nota afgelopen jaar 
geactualiseerd. Dit hebben we (wederom) samen met de omliggende gemeenten gedaan 
zodat de bodemregels voor de regio Achterhoek gelden.  
 
Kernboodschap 
De bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer uit 2012 zijn binnen de regio Achterhoek 
geactualiseerd. Hiermee wordt voldaan aan de landelijke wet- en regelgeving uit het 
Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Inhoudelijk heeft op een aantal punten een 
actualisatie plaatsgevonden. De aanpassingen zijn expliciet en op overzichtelijke wijze 
benoemd in de samenvatting van de nota, die in bijlage 1 is toegevoegd.  
Zo is bijvoorbeeld zoveel mogelijk geanticipeerd op de Omgevingswet, die uitgaat van 
duurzaam en efficiënt bodembeheer, en zijn de landelijk geldende regels en normen voor 
PFAS verankerd. Met de inzet van de nota en kaart wordt hergebruik van grond 
gestimuleerd en wordt regionaal invulling gegeven aan een verantwoord, duurzaam en 
(kosten) efficiënt bodembeheer. Niet alleen de gemeente zelf, maar ook alle andere 
partijen die werken met grondstromen hebben baat bij de nota en bodemkwaliteitskaart. 
Dit zijn bijvoorbeeld het waterschap, de Omgevingsdienst Achterhoek, aannemers, 
projectontwikkelaars, adviesbureaus en grondverzetbedrijven. Conform het Besluit 
bodemkwaliteit dienen de nota en kaart vastgesteld te worden door de raad. 
 
Vervolg 
Het Besluit bodemkwaliteit schrijft voor dat een uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd. Na instemming door het college met het 
ontwerp worden de stukken gedurende 6 weken ter inzage gelegd en kunnen zienswijzen 
worden ingebracht. Na de behandeling van eventuele ingebrachte zienswijzen worden 
nota en kaart vervolgens voorgelegd aan de raad voor de formele vaststelling.    
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Na vaststelling door de raad wordt het besluit gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Er is 
dan beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
 
Hierna worden de geldende bodemregels digitaal gepresenteerd op de gemeentelijke 
websites en die van de Omgevingsdienst Achterhoek. De bodemkwaliteitskaarten 
behorende bij de nota bodembeheer zijn na vaststelling ook raadpleegbaar via de 
landelijke website ‘Bodemloket’: http://www.bodemloket.nl/kaart. Dit is een initiatief van 
gemeenten, provincies en het Rijk. Het streven is om het nieuwe bodembeleid uiterlijk in 
juni 2021 vast te stellen en inwerking te hebben.  
 
Bijlagen 

1) Nota bodembeheer Regio Achterhoek 2020 
2) Bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek 2020  

 

http://www.bodemloket.nl/kaart

