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Voorstel:
1. Vast te stellen het gebiedspecifieke bodembeleid zoals omschreven in de nota bodembeheer en
bodemkwaliteitskaart regio IJsselland.
2. Delegatie te verlenen aan het college voor het erkennen van nota’s bodembeheer en
bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten.

Inleiding:
In de gemeente Dalfsen wordt regelmatig in de bodem gegraven en grond getransporteerd. De
spelregels voor deze activiteiten zijn in 2005 vastgelegd in de Nota Bodembeheer (nota) en
Bodemkwaliteitskaart (kaart). Aanleiding voor een nieuwe nota en kaart zijn de nieuwe landelijke
regels en nieuwe bodemgegevens.
Het doel van de nieuwe nota en kaart is een betrouwbaar, actueel en eenvoudig bodembeleid.
De nota en kaart bevatten een aantal regionale kaders die afwijken van het landelijke beleid. De
gemeenteraad dient deze kaders vast te stellen.
Argumenten:
1.1 De regionale kaders beschermen de bodem beter
De regionale kaders hanteren een nauwkeuriger afbakening van de vervuilde locaties in de oude
dorpskernen. Daarnaast mag de grond bij grondtransport van en naar het openbare gebied minder
bodemvreemd materiaal bevatten (puin). Door deze kaders is de kans op verspreiding van vervuiling
minder.
1.2 De regionale kaders zorgen voor eenvoudiger, goedkoper en duurzamer hergebruik van grond
De regionale kaders hanteren statische rekenregels die beter aansluiten op de regionale situatie.
Hierdoor wordt voorkomen dat de bodem onnodig wordt bestempeld als licht verontreinigd. De
mogelijkheden voor lokaal hergebruik van grond zijn hierdoor groter. Daardoor kan worden bespaard
op transportkosten en gebruik van fossiele brandstof.
1.3 De regionale kaders maken hergebruik van grond binnen de Regio IJsselland eenvoudiger
De nota en kaart zijn het eindresultaat van een samenwerking tussen 11 gemeenten en 2
waterschappen. Alle deelnemers hanteren hierdoor dezelfde kaders. De afstemming van transport en
hergebruik van grond tussen meerdere gemeenten wordt hierdoor eenvoudiger en verzoeken kunnen
sneller worden afgehandeld.
2.1 Delegatie bespaart kosten en tijd
Om grondverzet tussen gemeenten mogelijk te maken, dienen gemeenten onderling elkaars nota en
kaart te erkennen. In 2013 worden de verzoeken van de gemeenten uit de Regio IJsselland verwacht.
Daarna volgen jaarlijks mogelijk enkele verzoeken van andere gemeenten.
Met delegatie aan het college gaat het erkenningproces sneller en kunnen eigenaren en transporteurs
sneller gebruik maken van de voordelen. Ieder verzoek wordt zorgvuldig door de beleidmedewerkers
getoetst.
Risico’s
1.2 De regionale kaders verminderen de mogelijkheden van hergebruik van grond
De regionale kaders verminderen de mogelijkheden van hergebruik van grond uit de oude
dorpskernen en de grond met veel bodemvreemd materiaal. De nadelen zijn beperkt. In de praktijk
wordt deze grond vaak opgeschoond, voordat het wordt afgevoerd. Daarnaast zijn de hoeveelheden
beperkt.
Alternatieven:
1.1 Geen gebiedsspecifiek bodembeleid
De nota en kaart uit 2005 zijn niet meer geldig. De landelijke regels voor grondverzet moeten dan in
de gemeente Dalfsen worden gehanteerd. Iedere partij grond moet worden gekeurd. Dit is kostbaar en
langdurig onderzoek voor een eigenaar. De mogelijkheden voor hergebruik van grond worden dan
minder. Meer afstemming is nodig als grond tussen gemeenten en waterschappen wordt uitgewisseld.
2.1 Geen delegatie aan het college
Ieder verzoek tot erkenning van een nota en kaart moet dan door de gemeenteraad worden
goedgekeurd.

Financiële dekking:
Het opstellen van de Nota Bodembeheer en Bodemkwlaiteitskaart is reeds betaald uit beschikbaar
gesteld krediet (€10.000,-). Door samen te werken met meerdere gemeenten zijn de kosten beperkt
gebleven.
Communicatie:
De nota en kaart worden voornamelijk gebruikt door lokale loon- en grondverzetbedrijven en de
gemeentelijke buitendienst. Tijdens het opstellen van de nota en kaart zijn overleggen gevoerd met
deze partijen. De vernieuwingen zijn gewenst.
Het nieuwe bodembeleid wordt gepresenteerd via een persbericht en krijgt een vaste plaats op onze
website. De grondverzetters worden persoonlijk ingelicht en krijgen een kopie van de nota met kaart
uitgereikt.
Vervolg:
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. Indien geen beroep wordt gedaan,
zal de nota en kaart in werking treden en onherroepelijk zijn.
Bijlagen:
1. Nota Bodembeheer Regio IJsselland (versie 6 februari 2013)
2. Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland (versie 30 januari 2013)
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart

De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013;

besluit:
1. Vaststellen het gebiedspecifieke bodembeleid uit de Nota Bodembeheer.
2. Delegatie te verlenen aan het college voor het erkennen van nota’s en bodemkwaliteitskaarten
van andere gemeenten.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
N.A. IJnema Msc

.

