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Beantwoording  van het college op de schriftelijke vragen, ex. art. 36 Reglement 
van Orde , van de OK(é) partij van 10 oktober 2016. 
 

Onderstaand treft u de gestelde vragen over de ‘Gemeentelijke bodemtaken bij de aanleg en 
verbreding van de N23’ voorzien van het antwoord van het college. 
 
 
Vraag 1. Het college geeft in de antwoorden aan dat de bodemkwaliteitskaart de 
gemiddelde kwaliteit van de bodem beschrijft tot een diepte van 2meter.  

 Vanaf welk punt wordt deze 2meter aangehouden, van het NAP ,van het maaiveld, 
kortom van welk punt?  
Het betreft hier 2 meter vanaf maaiveld 

 Voldoet de bodemkwaliteitskaart daarmede aan de NEN normeringen hieromtrent?   
De bodemkwaliteitskaart voldoet aan de richtlijnen voor het opstellen van 
bodemkwaliteitskaarten, deze richtlijnen zijn niet vastgelegd in een NEN norm maar in 
de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten van september 2007 van VROM / Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. 

 Hoe wordt in deze de bodem weergegeven van dijklichamen, taluds etc., mede gezien 
de uitloogeffecten hiervan op grondwaterstromen?  
De toegepaste grond in de taluds van het tracé van de N23 zijn grootschalige 
toepassingen zoals bedoeld in artikel 63 van het Besluit bodemkwaliteit. In een 
grootschalige toepassing mag grond met de kwaliteit industrie worden toegepast. Het 
maakt daarbij niet uit wat de lokale bodemkwaliteit is zoals die is vastgelegd in de 
bodemkwaliteitskaart. De kwaliteit van de aan te brengen grond moet worden 
aangetoond door middel van een keuring of een certificaat. Daarmee is de 
bescherming van de onderliggende bodem en het grondwater gewaarborgd.  

 
Vraag 2. Wat is de reden dat de bodemkwaliteitskaart niet actueel is en dat de RUDNHN aan 
nog actualisatie werkt,daar waar het BIS kennelijk wel actueel is, zelfs locatieniveau? 

Bodemkwaliteitskaarten worden vastgesteld voor een periode van 5 jaar. De RUDNHN ziet er 
samen met de gemeenten op toe dat de kaarten tijdig worden geactualiseerd. Voor de 
gemeenten in West-Friesland zullen de geactualiseerde kaarten dit najaar ter vaststelling aan 
de colleges worden voorgelegd.  
Elk nieuw bodemonderzoek wordt geregistreerd in het BIS. De data uit het BIS worden 
gebruikt als basis voor de bodemkwaliteitskaart. 
 
Vraag 3. Kan het college aan geven hoe de informatie over de WBB locaties binnen het  
BIS gevonden kan worden, indien men niet beschikt over de locatiegegevens? 

In het BIS kan niet alleen op locatiegegevens maar ook op de kaart worden gezocht. In het 
bodemloket kan daarnaast ook op kadastraal perceel worden gezocht. 
 
Vraag 4. Het college geeft aan dat de registratie van grondstromen binnen het project 
volledig plaatsvindt door de aannemer.(! ) Welke controle voert de gemeente hierop uit, en 
met welke regelmaat? Zulks in relatie tot de recente opmerkingen van de Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid, die schrijft "Voor gemeenten in de rol van opdrachtgever (en het  
Behelst hier een gezamenlijke verantwoording met de provincie) acht de Raad het niet 
voldoende dat zij volstaan met het neerleggen van de verantwoordelijkheid voor de veilige 
uitvoering van project en bij de uitvoerende bouwpartijen. 

De RUDNHN heeft tot op heden vijf keer de registratie van de aannemer ingezien. Om het 
overzichtelijk te houden wordt dit per wegvak gecontroleerd. Dit is gebeurt op 18 december 
2014, 4 augustus (wegvak 15) en 11 september 2015 (wegvak 16-17),  22 oktober 2015 
(wegvak 18-19)  en 16 maart 2016 (wegvak 20-21). Tijdens deze controles zijn geen 
afwijkingen gevonden.  
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Voor alle duidelijkheid, voor de grondstromen binnen het project geldt geen wettelijke 
meldingsplicht, zoals is toegelicht bij uw eerdere vraag 3 van 18 mei jl.. 
 
Vraag 5. Hoe vindt de controle plaats op het voorkomen van gebruik van grond afkomstig 
van WBB locaties? 

Wbb locaties zijn verontreinigde locaties waar alleen door gecertificeerde aannemers, en 
onder toezicht van gecertificeerde milieukundige begeleiding, mag worden gewerkt. Indien 
de RUDNHN onregelmatigheden constateert wordt hierover een melding (een zogenaamd 
bodemsignaal) ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). ILenT bepaalt 
of de erkenning behouden blijft. 
Na afloop van een sanering moet een verslag worden ingediend bij het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming. Deze taak voert de RUDNHN uit voor de provincie Noord-Holland. In dit 
verslag staat vermeld hoeveel grond met welke kwaliteit van de locatie is afgevoerd naar een 
erkende verwerker. Deze gegevens moeten overeenkomen met de gegevens uit het landelijk 
register LMA (landelijk Meldpunt Afvalstoffen). De RUDNHN controleert deze gegevens op 
basis van de transportgeleidebiljetten (meegeleverd bij het verslag) en de data uit het 
landelijk register LMA. 
Grond die wordt toegepast dient voorafgaande aan de toepassing te worden gemeld bij het 
landelijk meldpunt Bodemkwaliteit. Grond afkomstig van een saneringslocatie voldoet over 
het algemeen niet en mag daardoor niet worden toegepast. 
 
Vraag 6. Het college geeft aan dat van buiten de gemeente aangevoerde grondstoffen door 
de RUDNHN worden gecontroleerd, op basis van door de RUDNHN ingediende meldingen. 
Wat controleert de RUDNHN hier op basis van de bijbehorende stukken? 

Meldingen worden ingediend door degene die grond of bouwstoffen wil toepassen. 
Dergelijke meldingen worden ingediend bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit en 
daarna doorgestuurd naar de RUDNHN. 
Een melding omvat een meldingsformulier en een kwaliteitscertificaat. De RUDNHN 
controleert of deze documenten voldoen aan de wettelijke normen en of de betreffende 
partij wat betreft kwaliteit en hoeveelheid toegepast mag worden op de gemelde locatie, op 
basis van het besluit bodemkwaliteit en eventueel lokaal vastgesteld beleid. 
 
Vraag 7. In het begin van het project werden reeds van buiten de gemeente aangevoerde 
grondstoffen aangevoerd, zonder dat destijds gebruik gemaakt kon worden van de expertise 
van de RUDNHN, zulks omdat hier toe nog geen contractuele basis bestond, hoe garandeert 
het college deze meldingen in het licht van de meldingen bodemkwaliteit? 

In deze periode voerde de gemeente Koggenland de beoordelingen van meldingen zelf uit 

en had hier ook de milieukundige kennis voor in huis. Overigens kon destijds – ook zonder 

contract – collegiaal gebruik worden gemaakt van de expertise van de RUDNHN. In het 

specifieke geval van de N23 gaat het om een in oktober 2014 ingediende melding met 

bijgeleverd certificaat, waarover in september al vooroverleg met de RUDNHN is geweest. Na 

levering van de grond worden grondbewijzen opgesteld om de werkelijke kwaliteit van 

toegepast materiaal aan te tonen. De toetsing daarvan vond na 1 januari 2015 plaats toen 

deze taak aan de RUDNHN is overgedragen. 
 
 
Vraag 8. Aangevoerde grondstromen van buiten worden door de RUDNHN geregistreerd in 
een overzicht. Welke gegevens worden hier geregistreerd en op basis van welke informatie? 
En weder om hoe is de controle op deze gegevensgeregeld? 

De RUDNHN registreert op basis van de ingediende meldingen de volgende gegevens in een 
intern werkdocument: 
Herkomst - Locatie van toepassing (wegvak) – Hoeveelheid – Kwaliteit - Toepassing 
akkoord/niet akkoord.  
Zie verder vraag 6 (controle). 
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Vraag  Het verdrag van Aarhus regelt de toegang van informatie , en de het wegnemen van 
beperkingen hieromtrent. De binnen het bodemloket beschikbare informatie, met de 
noodzaak tot inloggen, en de beperkt eveneens betaalde informatie die dan beschikbaar is, 
lijkt hier niet in overeenstemming mee. Kan het college hieromtrent antwoord geven op de 
volgende vragen? Hoe ziet het college haar rol in de openbaarheid van de 
grondstromenregistratie zowel in passieve als in actieve zin? Het verdrag van Aarhus spreekt 
over de rechten van burgers. Inmiddels blijkt dat het college de burger als zodanig anders 
interpreteert. Kan het college aangeven wie zij als burger beschouwt in deze? 

Het bodemloket is voor iedereen toegankelijk en biedt gratis inzicht of er informatie 
aanwezig is. Inloggen met een account is tegenwoordig zeer gangbaar. Door deze manier 
van werken is het mogelijk om een actueel bodemloket in de lucht te houden, waarmee 
uitvoering wordt gegeven aan het openbaar maken van bodeminformatie zoals bedoeld in 
het verdrag van Aarhus.  
Voor de in vraag 6 bedoelde meldingen en de in vraag 8 bedoelde grondstromenregistratie 
geldt geen actieve informatieverplichting. 
 
Vraag 10. Tot slot heeft de Ok(e) partij nog de behoefte aan de vraag, kan het college 
aangeven of zij vermenging van grond(soorten) ook ziet als een bewerking waardoor 
bouwmateriaal is ontstaan? Zo neen, kan het college dan exact aangeven wat zij verstaat 
onder bewerking? 

Het college ziet het mengen van grond niet als een bewerking waardoor bouwmateriaal is 
ontstaan. 
Onder bewerken wordt verstaan het verrichten van handelingen met de betrokken grond, 
waardoor die qua samenstelling of emissie verandert.  
Op het mengen van grond zijn afhankelijk van de situatie verschillende regels van toepassing. 
 
Partijen grond die tot een nieuwe partij worden samengevoegd. 
Het mengen (samenvoegen) van partijen grond voorafgaand aan een toepassing mag alleen 
plaatsvinden door een gecertificeerde instelling. E.e.a. is geregeld in artikel 4.3.2. van de 
regeling Bodemkwaliteit. Hierin is aangegeven op welke wijze diverse partijen grond mogen 
worden samengevoegd. Deze samengevoegde partij krijgt een nieuw kwaliteitscertificaat en 
kan vervolgens als partij worden toegepast. 
 
Partijen grond in een werk. 
Partijen grond die voldoen aan de normen volgens het Besluit bodemkwaliteit en eventueel 
lokaal vastgesteld beleid mogen zonder restrictie in een werk (eindtoepassing) met elkaar 
worden vermengd. 

  

 

 

 

 

 

De Goorn, 2 november 2016 

Burgemeester en wethouders 

 

 

 

 


