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1

Inleiding

In januari 2007 heeft de gemeente Haaksbergen aan MWH B.V. opdracht gegeven een bodemkwaliteitskaart op te stellen. De bodemkwaliteitskaart is een instrument om grondverzet binnen de gemeente te faciliteren.

1.1

Doel

De bodemkwaliteitskaart is een instrument bij het toepassen van grond en baggerspecie in het kader
van het Besluit bodemkwaliteit. In de bodemkwaliteitskaart worden de eisen vastgelegd die gelden
voor het toepassen van grond en bagger op de bodem. De kaart kan gebruikt worden:
x bij het toepassen van grond en bagger op de bodem;
x als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de vrijkomende grond.
In de bodemkwaliteitskaart wordt de diffuse bodemkwaliteit binnen de gemeente Haaksbergen vastgelegd en wordt het beleid ten aanzien van het toepassen van grond en bagger toegelicht.

1.2

Beleidskader

De regelgeving met betrekking tot het toepassen van grond en bagger is vastgelegd in het Besluit en
de Regeling bodemkwaliteit (bron 1 en 2). Deze zijn op 1 juli 2008 inwerking getreden voor het toepassen van bouwstoffen en grond en baggerspecie op landbodems. Deze vervangen het Bouwstoffenbesluit en de Ministeriële Vrijstellingsregeling grondverzet.
In het kader van het Besluit bodemkwaliteit moet een keuze gemaakt worden tussen generiek en
gebiedsspecifiek beleid. Onderhavige bodemkwaliteitskaart is opgesteld binnen het generieke kader.
De bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (bron 3). Deze
vervangt de Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten uit 1999.

1.3

Afbakening en geldigheid

De bodemkwaliteitskaart heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Haaksbergen. De gemeente is bevoegd gezag voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem. Waterbodems zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart.
De bodemkwaliteitskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Na vijf jaar moet de bodemkwaliteitskaart herzien worden waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest actuele gegevens. Actualisatie kan eerder noodzakelijk zijn indien veel (> 25%) nieuwe bodemonderzoeksgegevens beschikbaar
komen. De bodemkwaliteitskaart wordt vastgesteld door het bevoegd gezag (het college van Burgemeester en Wethouders). Direct hierna treedt deze inwerking.
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Partijen grond en baggerspecie mogen alleen worden toegepast in het kader van het Besluit indien
sprake is van een nuttige toepassing. Daarnaast mag een partij grond of bagger maximaal 20%
(gewichtsprocent) bodemvreemd materiaal bevatten. Bij meer dan 20% bodemvreemd materiaal valt
de partij niet onder de definitie van grond of baggerspecie en mag de partij niet worden toegepast
als bodem.

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de werkwijze van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart beschreven. Hierbij
wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten en de doorlopen stappen. Hoofdstuk 3 geeft een
toelichting op het bodembeheer op basis van het generieke beleid en de bodemkwaliteitskaart. In dit
hoofdstuk worden de bijzondere gebieden, grondstromenmatrix, bewijsmiddelen en procedures behandeld.
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2

Werkwijze

Ten behoeve van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Haaksbergen zijn
onderstaande stappen doorlopen. Deze stappen volgen uit de ‘Richtlijn bodemkwaliteitskaarten’.
1. opstellen programma van eisen;
2. vaststellen onderscheidende kenmerken;
3. voorbewerken beschikbare informatie;
4. indelen beheergebied in deelgebieden;
5. evaluatie gebiedsindeling;
6. verzamelen aanvullende informatie;
7. karakteriseren bodemkwaliteit;
8. opstellen kaarten.
In onderliggend hoofdstuk zijn bovenstaande stappen beschreven.

2.1

Stap 1: opstellen programma van eisen

In deze stap zijn de beleidsmatige en technisch-inhoudelijke keuzes gemaakt. Hieruit volgen de uitgangspunten die aan de basis van de bodemkwaliteitskaart liggen:
x de kaart is opgesteld binnen het generieke beleidskader;
x de kaart geeft de diffuse bodemkwaliteit weer; lokale verontreinigingen en verdachte locaties zijn
uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart;
x volgens de overgangsregeling is de kaart opgesteld voor tien stoffen uit het ‘oude’ standaard
stoffenpakket (het pakket dat geldig was tot 1 juli 2008). Dit pakket bestaat uit acht metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink), som-PAK en EOX. Minerale olie is niet
meegenomen omdat dit over het algemeen niet als diffuse verontreiniging voorkomt;
x er is onderscheid gemaakt in de dieptetrajecten van 0-0,5 m-mv, 0,5-1,0 m-mv, 1,0-1,5 m-mv en
1,5-2,0 m-mv);
x de wegbermen zijn apart gezoneerd met dieptetrajecten van 0-0,3 m-mv en 0,3-1,0 m-mv;
x per zone en dieptetraject zijn verschillende statistische kentallen berekend (gemiddelde, diverse
percentielwaarden, maximum). De kentallen, met uitzondering van het maximum, zijn omgerekend naar waarden voor een standaardbodem (lutum = 25%, humus = 10%).

2.2

Stap 2: vaststellen onderscheidende kenmerken

In deze stap zijn de onderscheidende kenmerken voor de bodemkwaliteit vastgesteld. Deze onderscheidende kenmerken zijn mogelijk van invloed op de diffuse gebiedseigen bodemkwaliteit en vormen de basis voor de indeling van het beheergebied in deelgebieden.
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De volgende onderscheidende kenmerken worden in de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten genoemd:
x geomorfologie;
x bodemopbouw;
x landgebruik;
x ontwikkeling van woonwijken en gebieden (bebouwingsgeschiedenis);
x huidig bodemgebruik (functie).
Voor deze stap is gebruik gemaakt van informatie uit de voorgaande bodemkwaliteitskaart (bron 4).
Hieruit blijkt dat de bebouwingsgeschiedenis bepalend is voor de diffuse bodemkwaliteit. Kaarten
met de bodemopbouw, bebouwingsgeschiedenis en functie zijn opgenomen in bijlage 1, 2 en 3.
Bebouwingsgeschiedenis
In oude wijken komen bijvoorbeeld vaak verhoogde gehalten metalen (met name lood en zink) en
PAK voor. Verhoogde PAK-gehalten zijn ondermeer te relateren aan het gebruik van brandstof voor
de verwarming van de woningen. Rond 1970 is het grootste deel van de met steenkoolproducten
verwarmde woningen in Nederland overgegaan op gas. De koolresten werden meestal uitgestrooid
in de tuin, maar soms ook verzameld en als wegverharding gebruikt.
Bij de bebouwingsgeschiedenis is onderscheid gemaakt in gebruik (wonen, bedrijven, buitengebied)
en de volgende periodes:
x 1900 tot 1945
x 1945 tot 1970
x 1970 tot 1990
x 1990 tot 2000
x na 2000
Wegbermen
Wegbermen in het buitengebied hebben over het algemeen een andere bodemkwaliteit dan de rest
van het buitengebied. De bermen zijn vaak diffuus licht verontreinigd met metalen, PAK en minerale
olie. De bodemkwaliteit in wegbermen wordt onder andere beïnvloed door de verkeersintensiteit en
het type wegoppervlak (teerhoudend asfalt of niet). Op basis van deze afwijkende bodemkwaliteit zijn
de wegbermen als aparte deelgebieden opgenomen, waarbij onderscheid is gemaakt in bermen van
asfaltwegen, klinkerwegen en onverharde wegen.
Functiekaart
In deze stap is tevens een bodemfunctieklassenkaart (functiekaart) opgesteld volgens de ‘Richtlijn
voor het opstellen kaarten bodemfunctieklassen’ (bijlage J van de Regeling bodemkwaliteit, bron 2).
Op deze kaart is de ligging aangegeven van:
x gebieden met de bodemfunctieklasse Wonen;
x gebieden met de bodemfunctieklasse Industrie;
x overige gebieden, die niet in een bodemfunctieklasse zijn ingedeeld (Overig).
De functiekaart is van belang bij het vaststellen van de toepassingseis (paragraaf 2.8) en is gebaseerd op de kaart met de bebouwingsgeschiedenis, aangevuld met ontwikkelingsgebieden.
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2.3

Stap 3: voorbewerken beschikbare informatie

In deze stap is de informatie die nodig is voor het vaststellen van de gebiedseigen bodemkwaliteit
verzameld en bewerkt (screenen van de dataset).
Conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten is aandacht besteed aan de volgende punten:
x het vaststellen van de gegevens die wel of niet worden meegenomen in de bepaling van de bodemkwaliteit. Hierbij is rekening gehouden met:
x beleidsmatige afwegingen
x uitsluiten van verdachte locaties
x diepte van de monsters
x wijze waarop somparameters zijn gedefinieerd
x ouderdom van analyseresultaten
x plaatsbepaling van de waarnemingen
x het in de bodemkwaliteitskaart opnemen van tenminste de tien stoffen uit het standaard stoffenpakket;
x het verzamelen van gegevens over het gehalte lutum en organische stof;
x het opnemen van informatie over bijzondere omstandigheden.
Screening dataset
Voor de bodemkwaliteitskaart is gebruik gemaakt van de bodemonderzoekgegevens die aanwezig
zijn in het bodeminformatiesysteem van de gemeente Haaksbergen. De dataset is aangeleverd in
februari 2007 en bevat 955 bodemrapporten met 3928 individuele monsters voor grond.
Voor de bodemkwaliteitskaart zijn alle beschikbare onderzoeksgegevens gebruikt, tenzij er een aanleiding is om de betreffende gegevens als niet representatief te beschouwen. Locaties waarvoor dit
geldt zijn als 'vervallen' aangemerkt in het bodeminformatiesysteem, zodat deze niet zijn meegenomen in de zoneringsberekeningen. De criteria op basis waarvan de screening heeft plaatsgevonden
zijn weergegeven in tabel 1.
Tabel 1: overzicht screeningscriteria en aantal uitgesloten rapporten
Screeningscriterium

Aantal uitgesloten rapporten

Bodemonderzoeken voor 1997

483

Bodemonderzoeken niet ingetekend

14

Onderzoeken waar geen grond is bemonsterd

31

Locaties die gesaneerd zijn + voorgaande onderzoeken

24

Locaties met een lokale verontreiniging of calamiteit

9

Locaties met een verdachte aanleiding

2

Bodemonderzoeken zonder relevante analyses

26

Totaal aantal rapporten niet meegenomen in de bodemkwaliteitskaart

589

In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten staat dat de gegevens die gebruikt worden voor de bodemkwaliteitskaart in principe niet ouder mogen zijn dan 5 jaar om te waarborgen dat de gegevens nog
van toepassing zijn. Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart zijn de gegevens vanaf 1997
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meegenomen; er is van uitgegaan dat deze gegevens een betrouwbaar en representatief beeld geven van de diffuse bodemkwaliteit.
Uit tabel 1 blijkt dat op basis van het beoordelen van de onderzoekslocaties 589 bodemrapporten
zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Deze bodemrapporten bevatten 2712 individuele analyses die niet meegenomen zijn in de zoneringsberekening.
Naast de screening van de rapporten is op analyseniveau beoordeeld of de individuele analyses representatief zijn voor de gebiedseigen bodemkwaliteit. Waarnemingen waarvoor er een duidelijke
reden is om deze als niet-representatief te beschouwen zijn in de database aangemerkt als ‘vervallen’ en zijn niet meegenomen in de berekeningen (bijvoorbeeld uitsplitsingen, lokale verontreinigingen). In alle andere gevallen zijn de analyses wel meegenomen. Op basis hiervan zijn nog 51 waarnemingen uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart.
De bodemkwaliteitskaart is opgesteld op basis van 1165 bodemanalyses. Alle rapportnummers die
zijn meegenomen bij de berekeningen voor de bodemkwaliteitskaart, zijn opgenomen in bijlage 6a.
Lijsten van de vervallen rapporten en de vervallen analyses zijn opgenomen in bijlage 6b en 6c.

2.4

Stap 4: indelen beheergebied in deelgebieden

In deze stap is het beheergebied, aan de hand van de in stap 2 vastgestelde onderscheidende kenmerken, ingedeeld in deelgebieden. Deze indeling is gebaseerd op de verwachte diffuse bodemkwaliteit. In stap 2 is vastgesteld dat de bebouwingsgeschiedenis bepalend is voor de bodemkwaliteit.
De deelgebieden op basis waarvan de berekeningen zijn uitgevoerd zijn weergegeven in tabel 2.
Tabel 2: overzicht deelgebieden
Code*

Functie

Periode

Kern

01

Wonen

1900-1945

Haaksbergen

0-0,5 m-mv

72

09

Wonen

1900-1945

St. Isidorushoeve

0-0,5 m-mv

15

03

Wonen

1945-1970

Haaksbergen

0-0,5 m-mv

12

08

Wonen

1970-1990

Buurse

0-0,5 m-mv

6

02

Wonen

1970-1990

Haaksbergen

0-0,5 m-mv

18

05

Wonen

1970-1990

Haaksbergen

0-0,5 m-mv

5

07

Wonen

>2000

Haaksbergen

0-0,5 m-mv

31

11

Wonen

>2000

Haaksbergen

0-0,5 m-mv

6

12

Wonen

>2000

Haaksbergen

0-0,5 m-mv

4

13

Wonen

>2000

Haaksbergen

0-0,5 m-mv

7

04

Bedrijven

1900-1970

Haaksbergen

0-0,5 m-mv

32

06

Bedrijven

1990-2000

Haaksbergen

0-0,5 m-mv

5

10

Bedrijven

>2000

Haaksbergen

0-0,5 m-mv

45

14

Buitengebied

-

-

0-0,5 m-mv

315

-

Wegbermen asfalt

-

-

0-0,3 m-mv

22
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Code*

Functie

Periode

Kern

Dieptetraject

Minimaal aantal waarnemingen**

-

Wegbermen klinkers

-

-

0-0,3 m-mv

23

-

Wegbermen onverhard

-

-

0-0,3 m-mv

5

-

Ondergrond

-

-

0,5-1,0 m-mv

194

-

Ondergrond

-

-

1,0-1,5 m-mv

285

-

1,5-2,0 m-mv

9

*
**

:
:

2.5

Ondergrond
verwijst naar de codes in bijlage 7
aantal na aanvullend onderzoek

Stap 5: evaluatie gebiedsindeling

In deze stap is nagegaan, op basis van de beschikbare meetresultaten, in hoeverre de opdeling in
deelgebieden juist is. Vervolgens zijn deelgebieden samengevoegd tot bodemkwaliteitszones.
Volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten is het noodzakelijk dat:
x voor elke bodemkwaliteitszone van de vastgestelde parameters tenminste 20 waarnemingen
beschikbaar zijn;
x de waarnemingen ruimtelijk voldoende verspreid over de bodemkwaliteitszone liggen, namelijk
dat er:
x voor aaneengesloten bodemkwaliteitszones bij een systematische indeling in 20 vakken, in
tenminste 10 vakken één of meer waarnemingen zijn gedaan;
x voor elk niet-aaneengesloten deel van een bodemkwaliteitszone tenminste 3 waarnemingen
beschikbaar zijn.
x voor de bodemkwaliteitszone waarvoor voldoende informatie beschikbaar is, wordt vastgesteld of
de indeling optimaal is. Hierbij geldt voor zoveel mogelijk van de vastgestelde parameters dat er
geen ruimtelijke structuur aanwezig is in de gehalten of de variabiliteit.
Statistische kentallen
Voor de beschrijving van de bodemkwaliteit is per deelgebied een aantal statistische kentallen berekend (gemiddelde, diverse percentielwaarden, maximum). Met uitzondering van de maximaal gemeten waarden zijn alle statistische kentallen omgerekend naar waarden voor een standaardbodem
(lutum=25% en organische stof=10%). Zoals in de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten is beschreven, is
de diffuse bodemkwaliteit onderverdeeld in de klassen landbouw/natuur (Achtergrondwaarde), Wonen en Industrie. De kwaliteitsklasse is vastgesteld op basis van de rekenkundig gemiddelden. De
statistische kentallen van de deelgebieden zijn opgenomen in bijlage 7a en 7b.
Bodemkwaliteitszones
Met behulp van de indeling in kwaliteitsklassen zijn de deelgebieden vergeleken. In eerste instantie
zijn deelgebieden op basis van gebruik en bebouwingsperiode samengevoegd, waarbij geldt dat per
deelgebied voldoende waarnemingen (meer dan 3) beschikbaar zijn en de bodemkwaliteit vergelijkbaar is. Vervolgens zijn de deelgebieden, op basis van vergelijkbare kwaliteit, samengevoegd tot
bodemkwaliteitszones. De bodemkwaliteitszones zijn weergegeven in tabel 3. Voor twee deelgebieden waren onvoldoende waarnemen beschikbaar om te kunnen worden samengevoegd; hier is aanvullend onderzoek uitgevoerd (zie paragraaf 2.6).
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Tabel 3: overzicht bodemkwaliteitszones
Bodemkwaliteitszone

Dieptetraject

Achtergrondwaarde

0-0,5 m-mv

Minimaal aantal waarnemingen*
624

Achtergrondwaarde
0,5-2,0 m-mv
* : aantal na aanvullend onderzoek

278

De definitieve berekeningen zijn uitgevoerd voor bovenstaande bodemkwaliteitszones. De statistische kentallen zijn opgenomen in bijlage 8a en 8b.

2.6

Stap 6: verzamelen aanvullende informatie

Bij deze stap zijn, voor deelgebieden waarvoor nog onvoldoende informatie beschikbaar was, aanvullende waarnemingen verzameld. Binnen het beheergebied betrof dit twee deelgebieden (zgn. witte vlekken):
x Bedrijven 1990-2000 Haaksbergen (= bedrijventerrein Brammelo);
x Wonen >2000 Haaksbergen (= recreatiegebied De Greune).
Voor zowel de boven- als de ondergrond waren onvoldoende waarnemingen beschikbaar. Het aanvullend bodemonderzoek is uitgevoerd op 23 oktober 2008. De resultaten zijn opgenomen in de dataset en verwerkt in de bodemkwaliteitskaart.

2.7

Stap 7: karakteriseren bodemkwaliteit

In deze stap worden de verzamelde gegevens in samenhang geïnterpreteerd. Het gaat hierbij specifiek om de combinatie van getalsmatige én niet-getalsmatige informatie.
Voor de indeling van de bodemkwaliteitszones in bodemkwaliteitsklassen zijn de rekenkundige gemiddelden getoetst aan de normwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit (zie bijlage 11). Bij de indeling in kwaliteitsklassen wordt onderscheid gemaakt tussen:
x kwaliteitsklasse van de bodem waarop grond of bagger wordt toegepast (ontvangende bodem);
x kwaliteitsklasse van toe te passen grond of baggerspecie op of in de bodem.
Toetsingsregels
Bij de indeling in kwaliteitsklassen gelden onderstaande bijzondere toetsingsregels.
Indeling in klasse AW 2000 (landbouw/natuur)
Voor de indeling van de kwaliteit van zowel de ontvangende bodem als de te ontgraven grond in
klasse AW 2000 geldt:
x voor maximaal twee stoffen (bij meting van tenminste zeven stoffen) mag het gemiddelde hoger
zijn dan de Achtergrondwaarde;
x deze overschrijding mag maximaal tweemaal de Achtergrondwaarde zijn;
x alle gemiddelden zijn lager dan Maximale Waarden voor de klasse Wonen.
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Indeling in klasse Wonen
Voor de indeling van de kwaliteit van de ontvangende bodem in klasse Wonen geldt:
x voor maximaal twee stoffen (bij meting van tenminste zeven stoffen) mag het gemiddelde hoger
zijn dan de Maximale Waarde voor klasse wonen;
x deze overschrijding mag maximaal de Maximale Waarde voor klasse Wonen plus de Achtergrondwaarde zijn;
x alle gemiddelden zijn lager dan Maximale Waarden voor de klasse Industrie.
Voor de indeling van de te ontgraven/toe te passen bodem geldt dat de gemiddelden van alle stoffen
moeten voldoen aan de Maximale Waarden klasse Wonen. De hierboven beschreven toetsingsregel
is hierbij dus niet van toepassing.
Indeling in overige kwaliteitsklassen
Bij de indeling in klasse Industrie moeten de gemiddelde concentraties voldoen aan de Maximale
Waarden voor de kwaliteitsklasse Industrie. Er gelden geen bijzondere toetsingsregels.
In tabel 4 is weergegeven in welke bodemkwaliteitsklasse de twee bodemkwaliteitszones ingedeeld
kunnen worden.
Tabel 4: indeling in bodemkwaliteitsklassen
Zone

Diepte
(m-mv)

Kwaliteitsklasse
As

Cd

Cr

Cu

Hg

Pb

Ni

Zn

PAK ontvangende toe te passen
bodem
grond
1

Achtergrondwaarde

0,0-0,5

-

-

-

-

0,16*

-

-

-

-

AW 2000

Achtergrondwaarde

0,5-2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AW 2000

Achtergrondwaarde

20

0,6

55

40

0,15

50

35

140

1,5

Maximale Waarde klasse Wonen

27

1,2

62

54

0,83

210

39

200

6,8

Maximale Waarde klasse Industrie

76

4,3

180

190

4,8

530

100

720

40

1

*

:
:

klasse landbouw/natuur, kwaliteit voldoet aan de Achtergrondwaarde
hoger dan de Achtergrondwaarde, lager dan twee keer de Achtergrondwaarde

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de bodemkwaliteit in het gehele beheergebied tot 2,0 m-mv voldoet
aan de Achtergrondwaarden.
95-percentielwaarde
De 95-percentielwaarde (P95) is de waarde waarboven 5% en waaronder 95% van de waarnemingen ligt. De 95-percentielwaarde is getoetst aan de interventiewaarden voor de verschillende parameters. Indien de 95-percentielwaarde boven de interventiewaarde ligt, bestaat de kans dat binnen
de zone grond voorkomt waarvan de kwaliteit het saneringscriterium overschrijdt. Voor beide zones
geldt dat de P95 de interventiewaarde niet overschrijdt.
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2.8

Stap 8: opstellen kaarten

In deze stap worden de gegevens die beschikbaar zijn gekomen weergegeven in een ontgravingskaart en een toepassingskaart.
Ontgravingskaart
Op de ontgravingskaart is de kwaliteit van de te ontgraven bodem weergegeven. Dit geeft aan met
welke waarde (klasse) getoetst moet worden aan de toepassingseis. Voor het gehele beheergebied
geldt dat de kwaliteit van de te ontgraven bodem voldoet aan de Achtergrondwaarden.
Bij het opstellen van de ontgravingskaart is onderscheid gemaakt tussen de bovengrond (0-0,5 mmv) en de ondergrond (0,5-2,0 m-mv). De ontgravingskaarten zijn opgenomen in bijlage 4a en 4b.
Toepassingskaart
Op de toepassingskaart is vastgelegd aan welke eisen een partij toe te passen grond of bagger in
een zone moet voldoen. De toepassingseis volgt uit de combinatie van de bodemfunctieklasse en de
bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem, waarbij de strengste eis geldt.
In tabel 5 zijn de verschillende situaties die binnen de gemeente Haaksbergen voorkomen en de
hieruit volgende toepassingseisen gegeven.
Tabel 5: toepassingseis per zone
Bodemfunctieklasse
(ontvangende bodem)

Bodemkwaliteitsklasse
(ontvangende bodem)

Wonen

AW2000 (landbouw / natuur)

Industrie

AW2000 (landbouw / natuur)

Overig (landbouw / natuur)
1
AW2000 (landbouw / natuur) :

Toepassingseis
1

AW2000 (landbouw / natuur)
AW2000 (landbouw / natuur)

AW2000 (landbouw / natuur)
kwaliteit voldoet aan de Achtergrondwaarden

AW2000 (landbouw / natuur)

Uit de tabel blijkt dat binnen de gemeente Haaksbergen op basis van de bodemkwaliteitskaart alleen
grond en baggerspecie mag worden toegepast waarvan de kwaliteit voldoet aan de Achtergrondwaarden.
Bij het opstellen van de toepassingskaart is onderscheid gemaakt tussen de bovengrond (0-0,5 mmv) en de ondergrond (0,5-2,0 m-mv). De toepassingskaarten zijn opgenomen in bijlage 5a en 5b.
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3

Toelichting bodembeheer

De regels voor het toepassen van grond en baggerspecie volgen uit het Besluit bodemkwaliteit. In dit
hoofdstuk wordt het bodembeheer op basis van het generieke beleid en de bodemkwaliteitskaart
toegelicht, waarbij aandacht wordt besteed aan de bijzondere gebieden, grondstromenmatrix, bewijsmiddelen, bijzondere situaties en procedures.

3.1

Bijzondere gebieden

De bodemkwaliteitskaart is een weergave van de algemene diffuse bodemkwaliteit in de verschillende zones. Lokaal kunnen bijzondere situaties aanwezig zijn waardoor de bodemkwaliteit afwijkt van
de bodemkwaliteitskaart of waarvoor afwijkende regels gelden. Hieronder zijn deze bijzondere situaties toegelicht.
(Potentieel) verdachte locaties
Ter plaatse van (potentieel) verdachte locaties wijkt de bodemkwaliteit mogelijk af van de gebiedseigen diffuse bodemkwaliteit. Deze locaties zijn daarom uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Onder (potentieel) verdachte locaties vallen onder andere:
x Stortlocaties;
x saneringslocaties;
x gesaneerde locaties.
Door middel van historisch onderzoek moet nagegaan worden of een locatie (waar grondverzet gaat
plaatsvinden) verdacht is voor bodemverontreiniging. Dit kan met behulp van het bodeminformatiesysteem van de gemeente Haaksbergen.
Grondwaterbeschermings- en grondwaterwingebieden
Grondwaterbeschermings- en grondwaterwingebieden behoren tot de bijzondere beschermingsgebieden zoals opgenomen in de Provinciale Milieuverordening. Binnen de gemeente Haaksbergen
zijn geen grondwaterbeschermings- of wingebieden aanwezig.

3.2

Grondstromenmatrix en bewijsmiddelen

In het generieke kader is er sprake van standstill op klasseniveau, in tegenstelling tot standstill op
locatie- en stofniveau. Dit leidt tot meer mogelijkheden voor hergebruik van grond en baggerspecie,
terwijl de kwaliteit geschikt blijft voor de functies die op de bodem worden uitgeoefend.
Grondstromen
In tabel 6 is de grondstromenmatrix weergegeven. De tabel geeft aan wanneer de kwaliteit van een
partij toe te passen grond voldoet aan de toepassingseis van de ontvangende bodem. Hierbij geldt
dat op een locatie alleen grond mag worden toegepast van gelijke of betere kwaliteit. Binnen de gemeente Haaksbergen zijn, op basis van de bodemkwaliteitskaart, zowel de kwaliteitsklasse als de
toepassingseis ‘Wonen’ en ‘Industrie’ niet aanwezig.
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Tabel 6: grondstromenmatrix

Achtergrondwaarde

Wonen*

Industrie*

Toepassingseis
ontvangende bodem

Achtergrondwaarde

+

+

+

Wonen*

-

+

+

Industrie*

-

-

+

Kwaliteitsklasse te
ontgraven partij

+
*

:
:
:

de kwaliteitsklasse van de te ontgraven partij voldoet aan de toepassingseis van de ontvangende bodem
de kwaliteitsklasse van de te ontgraven partij voldoet niet aan de toepassingseis van de ontvangende bodem
op basis van de bodemkwaliteitskaart zijn er binnen de gemeente Haaksbergen geen gebieden aanwezig waarvoor
de kwaliteitsklasse of toepassingseis ‘Wonen’ of ‘Industrie’ geldt

Milieuhygiënische verklaringen
Het Besluit bodemkwaliteit kent voor de kwaliteit van grond en baggerspecie vijf typen milieuhygiënische verklaringen (bewijsmiddelen):
x Partijkeuring;
x erkende kwaliteitsverklaring;
x fabrikant-eigenverklaring;
x (water)bodemonderzoek;
x (water)bodemkwaliteitskaart.
De bodemkwaliteitskaart maakt in bepaalde gevallen grondverzet zonder aanvullende keuring mogelijk. Voor het gebruik van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel bij het toepassen van grond en
bagger gelden binnen het generieke kader de volgende voorwaarden:
x De locatie van herkomst moet onderdeel uitmaken van de bodemkwaliteitskaart. Dat wil zeggen
dat op basis van historisch onderzoek moet blijken dat de locatie van ontgraven deel uitmaakt
van de diffuse bodemkwaliteit zoals beschreven in de bodemkwaliteitskaart;
x De ontgravingsdiepte moet in overeenstemming zijn met de laagdikte die door de bodemkwaliteitskaart wordt beschreven;
x Indien de toe te passen grond tevens is voorzien van een geldige andere milieuhygiënische verklaring (partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring), dan geldt die andere milieuhygiënische verklaring, omdat die een directere uitspraak doet over de kwaliteit van de betreffende partij grond
of bagger;
x De bodemkwaliteitskaart is binnen het generieke kader uitsluitend geschikt als milieuhygiënische
verklaring voor toepassing in het eigen beheergebied. Voor toepassing vanuit of in een ander
beheergebied dient altijd een andere milieuhygiënische verklaring te worden gebruikt.
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In figuur 1 is een stroomschema weergegeven voor het toepassen van grond. Met behulp van het
schema kan bepaald worden welk bewijsmiddel noodzakelijk is in de verschillende situaties. De bewijsmiddelen worden verderop in dit hoofdstuk toegelicht.
Figuur 1: stroomschema voor het toepassen van grond

Bewijsmiddel A
Bewijsmiddel B
*

:
:
:

**

:
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Partijen grond of baggerspecie met een kwaliteit die voldoet aan de toepassingseis (overeenkomstig
of schoner) mogen in principe zonder aanvullende keuring worden toegepast (bewijsmiddel A). Wel
moet voorafgaand hieraan een historische toets worden uitgevoerd. Partijen waarvan de kwaliteit
niet voldoet aan de toepassingseis van de beoogde toepassingslocatie mogen op basis van de bodemkwaliteitskaart niet worden toegepast. Een aanvullende milieuhygiënische verklaring in de vorm
van een partijkeuring of bodemonderzoek (bewijsmiddel B) is noodzakelijk om de toepassingsmogelijkheden vast te stellen.
Bewijsmiddel A: bodemkwaliteitskaart
Voorwaarde bij gebruik van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel is dat de kwaliteit ter plaatse
van de ontgravingslocatie deel uitmaakt van de diffuse, gebiedseigen bodemkwaliteit. Door middel
van het uitvoeren van een historische toets moet vastgesteld worden dat de locatie van herkomst
niet verdacht is voor bodemverontreiniging. De initiatiefnemer van het grondverzet neemt hiervoor
contact op met de gemeente. De gemeente heeft een checklist voor de historische toets, deze is in
bijlage 9 opgenomen. De initiatiefnemer vult deze checklist in, waarna de gemeente haar bestaande
bronnen (bodeminformatiesysteem, resultaten archiefinventarisatie HBB) naloopt om te kijken of de
locatie van herkomst verdacht is voor bodemverontreiniging.
De resultaten van de historische toets kunnen als volgt worden gebruikt. De locatie van herkomst is:
x niet verdacht: grondverzet met de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel is mogelijk;
x verdacht: bewijsmiddel B is noodzakelijk.
Bewijsmiddel B: partijkeuring of bodemonderzoek
Om een directe uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van een toe te passen partij moet een
partijkeuring of een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd worden. Deze
moeten uitgevoerd worden volgens de BRL SIKB 1000 (partijkeuringen) of de BRL SIKB 2000 (bodemonderzoek) en de bijbehorende protocollen. Voorwaarde bij de acceptatie van deze milieuhygiënische verklaringen is dat het onderzoek uitgevoerd is door een gecertificeerd bedrijf en dat de personen die het uitgevoerd hebben geregistreerd zijn bij SenterNovem.
Alleen de volgende onderzoeksstrategieën uit de NEN 5740 zijn toegestaan bij het gebruik van een
bodemonderzoek als milieuhygiënische verklaring voor de kwaliteit van toe te passen / te ontgraven
grond:
x onderzoeksstrategie voor de toetsing of sprake is van schone bodem (TOETS-S);
x onderzoeksstrategie voor de toetsing of sprake is van schone bodem op grootschalige locaties
(TOETS-S-GR);
x onderzoeksstrategie voor de partijkeuring van niet-schone grond uit diffuus belast gebied met
een heterogene verdeling van de verontreinigende stof (KEU-I-HE).
Deze onderzoeksstrategieën gaan uit van een monstername-intensiteit die in een zelfde orde van
grootte ligt als bij een partijkeuring.
Nadat voor de ontgravingslocatie een partijkeuring of bodemonderzoek is uitgevoerd moeten de resultaten getoetst worden aan de Maximale Waarden voor de verschillende kwaliteitsklassen (bijlage
11). De gemeten concentraties moeten voorafgaand aan de toetsing gecorrigeerd worden naar standaardbodem.
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Bij de indeling in kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde is de bijzondere toetsingsregel van toepassing
(zie paragraaf 2.7). In de Risicotoolbox Bodem (www.risicotoolboxbodem.nl) zijn rekentools opgenomen als hulpmiddel bij de vertaling van (gemiddelde) gehalten naar kwaliteitsklassen. Vervolgens
kan worden vastgesteld of de kwaliteitsklasse voldoet aan de toepassingseis van de beoogde zone
van toepassing. Op basis van de bodemkwaliteitskaart geldt voor de gemeente Haaksbergen dat de
kwaliteit van een toe te passen partij altijd moet voldoen aan de Achtergrondwaarde.

3.3

Bijzondere situaties

Grootschalige toepassingen
Voor grootschalige toepassingen gelden andere regels dan voor regulier grondverzet binnen het generieke kader. De grootschalige toepassing biedt ruimere mogelijkheden voor hergebruik van licht
verontreinigde grond. In dit bijzondere toetsingskader hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit
en functie van de ontvangende bodem. In plaats hiervan moet de kwaliteit van de toe te passen
grond of baggerspecie worden getoetst aan de Emissietoetswaarden of de Maximale Emissiewaarden (bijlage 11). Daarbij moet een grootschalige toepassing afgedekt worden met een leeflaag.
Onder grootschalige toepassingen vallen onder andere de aanleg van wegen, dijken, geluidswallen
en het verondiepen van oppervlaktewater (mits het een bepaald doel dient). Voor grootschalige toepassingen geldt een minimaal volume van 5.000 m3 en een toepassingshoogte van tenminste 2 meter (0,5 meter voor wegen en spoorwegen).
Tijdelijke opslag
Voor tijdelijke opslag van grond en baggerspecie is, onder voorwaarden, geen vergunning op grond
van de Wet milieubeheer of de Wet verontreiniging oppervlaktewateren meer nodig. In tabel 7 zijn de
voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit stelt aan de verschillende vormen van tijdelijke opslag
weergegeven.
Tabel 7: voorwaarden bij tijdelijke opslag
vorm van tijdelijke opslag

voorwaarden
maximale duur opslag

kwaliteitseisen

meldingsplicht

kortdurende opslag

6 maanden

geen**

ja

tijdelijke opslag op
landbodem

3 jaar

kwaliteit moet voldoen aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende
bodem

ja, met voorziene duur van
opslag en eindbestemming

tijdelijke opslag in
oppervlaktewater

10 jaar

kwaliteit moet voldoen aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende
waterbodem

ja, met voorziene duur van
opslag en eindbestemming

weilanddepot*

3 jaar

alleen baggerspecie die voldoet aan
de normen voor verspreiding over
aangrenzende percelen

ja, met voorziene duur van
opslag en eindbestemming

opslag bij tijdelijke uitname looptijd werkzaamheden geen
* : opslag van baggerspecie over aangrenzend perceel
** : kwaliteit mag de maximale waarde van de kwaliteitsklasse Industrie niet overschrijden
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nee

Uit de tabel blijkt dat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie is toegestaan zonder kwaliteitsbepaling, toetsing aan de functie en melding. De voorwaarde hierbij is dat de grond of baggerspecie
niet wordt bewerkt en op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in dezelfde
toepassing wordt teruggebracht. ‘Op of nabij’ houdt in dat de grond of baggerspecie niet precies op
dezelfde plaats moet worden toegepast, maar wel binnen dezelfde toepassing.
Toepassingen in oppervlaktewater
Het generieke toetsingskader voor het toepassen van grond en bagger in oppervlaktewater verschilt
op een aantal punten van dat voor toepassing van grond en bagger op of in de bodem. Bij toepassing in oppervlaktewater wordt alleen getoetst aan de actuele waterbodemkwaliteit en niet aan de
functie. Tevens geldt voor toepassingen in oppervlaktewater een andere normstelling en kwaliteitsklassenindeling.
Stoffen buiten het stoffenpakket
De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de stoffen uit het oude standaard stoffenpakket. In sommige gevallen worden bij een bodemonderzoek of partijkeuring ook andere stoffen geanalyseerd.
Voor veel van deze stoffen zijn in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit Maximale Waarden opgenomen (bijlage 11). Op basis hiervan kan de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij bepaald
worden. Een partij mag toegepast worden op een locatie indien de kwaliteitsklasse voldoet aan de
functieklasse van de ontvangende bodem. Toetsing aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende
bodem vindt voor deze stoffen dus niet plaats.

3.4

Procedures

Meldingen
Voor het toepassen van grond en baggerspecie geldt een meldingsplicht. Hierop is een aantal uitzonderingen:
x toepassing van grond of baggerspecie door particulieren;
x toepassing van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf als de grond of baggerspecie
afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar
gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of baggerspecie wordt toegepast;
x verspreiding van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen;
x toepassing van schone grond of baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3. Voor hoeveelheden vanaf 50 m3 schone grond moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld.
De melding dient tenminste vijf werkdagen van te voren gedaan te worden. Melden kan schriftelijk of
elektronisch via het centrale Meldpunt bodemkwaliteit www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl.
Vervolgens wordt de melding doorgestuurd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beoordeelt
de melding. Indien de melding niet toereikend is of de voorgenomen toepassing niet in overeenstemming is met het lokale beleid, dan wordt dit binnen vijf werkdagen aangegeven.

20

Opgesteld door
Datum

MWH B.V.
7 januari 2009, Definitief

Het meldingsformulier voor de toepassing van grond is opgenomen in bijlage 10 . Bij de melding
moeten de volgende gegevens worden verstrekt:
x naam en adres van degene die van plan is grond of baggerspecie toe te passen;
x datum start en afronding toepassing;
x toepassingslocatie;
x bevoegd gezag op de locatie van toepassing;
x toetsingskader waarbinnen de toepassing wordt uitgevoerd;
x bodemfunctieklasse ter plaatse van de toepassing, als het gaat om een toepassing op de landbodem;
x kwaliteitsklasse van de bodem waarop of waarin de grond of bagger wordt toegepast, als gaat
om een toepassing van grond of bagger volgens het generieke toetsingskader;
x milieuhygiënische verklaring van de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie;
x percentage bodemvreemd materiaal in de toe te passen grond of baggerspecie;
x hoeveelheid toe te passen grond of baggerspecie;
x locatie waarvan de partij toe te passen grond of baggerspecie afkomstig is;
x gemiddelde gehalten van de stoffen die gemeten zijn in de toe te passen partij grond of baggerspecie ten behoeve van het verkrijgen van de milieuhygiënische verklaring;
x bij toepassing in of op de bodem onder oppervlaktewater, de naar standaardbodem gecorrigeerde gemiddelde gehalten van de stoffen die gemeten zijn in de partij grond of baggerspecie ten
behoeve van het verkrijgen van de milieuhygiënische verklaring;
x onderzoeksprotocol en onderzoeksstrategie die zijn gehanteerd, als het gaat om een milieuhygienische verklaring voor een bodemonderzoek;
x maximale waarden die gelden voor de beoogde toepassing.
Toezicht en handhaving
De gemeente Haaksbergen is bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor de
toepassing van grond en bagger binnen haar grondgebied. Dit houdt in dat de gemeente toezicht
houdt op de opdrachtgever (eigenaar/gebruiker van de ontvangende bodem). Voor de keten van
producent tot en met aannemer is de VROM-inspectie bevoegd gezag. Dit betekent dat de gemeente bestuurlijk kan handhaven op:
x de wijze van toepassing;
x de tijdige en correcte melding van de toepassing;
x het gebruik van de juiste kwaliteitsverklaringen voor de toepassing.
Binnen de gemeente Haaksbergen is de afdeling Milieu verantwoordelijk voor het toezicht en de
handhaving van toepassing van grond en bagger. Het toezicht wordt uitgeoefend op een ieder die
grond en/of baggerspecie toepast als bodem. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in toepassingen door of voor de gemeente of door derden.
Zoals aangegeven moet degene die grond als bodem toepast, deze toepassing via het Centrale
meldpunt bodemkwaliteit melden. Dit geldt ook voor de gemeente als partij die bij diverse activiteiten
(bijvoorbeeld bouw- en woonrijpmaken, reconstructies van wegen en beheer en onderhoud van
groen) grond opnieuw toepast. De meldingen worden automatisch doorgestuurd naar de afdeling
Milieu. Naast het controleren van de meldingen zal de afdeling Milieu structureel toezicht uitoefenen
op eventuele onregelmatigheden met grondverzet in de praktijk.
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De handhavers van Bouwen & wonen en de Wet Milieubeheer hebben, net als de milieupolitie, een
signalerende functie bij mogelijke toepassingen van grond en bagger als bodem.
De afdeling Milieu toetst bouw- en sloopvergunningen op het eventueel vrijkomen van grond. Zij kan
aanvullende voorwaarden verbinden aan met name bouwvergunningen (bijvoorbeeld de verplichting
om aan te geven wat er met de grond die vrijkomt bij de bouwactiviteiten).
Daarnaast zijn er verschillende gemeentelijke afdelingen die bij hun werkzaamheden informatie binnenkrijgen over grondverzet. Deze afdelingen hebben een signalerende functie met betrekking tot
grondverzet. Over de bij hen bekende actie(s), te verwachten activiteiten en toekomstige activiteiten
waarbij grondverzet plaatsvindt, wordt de afdeling Milieu geïnformeerd.
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Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4a
Bijlage 4b
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Bijlage 5b
Bijlage 6a
Bijlage 6b
Bijlage 6c
Bijlage 7
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Bijlage 9
Bijlage 10
Bijlage 11
Bijlage 12

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Bodemkaart
Bebouwingsgeschiedenis
Functiekaart
Ontgravingskaart bovengrond (0-0,5 m-mv)
Ontgravingskaart ondergrond (0,5-2,0 m-mv)
Toepassingskaart bovengrond (0-0,5 m-mv)
Toepassingkaart ondergrond (0,5-2,0 m-mv)
Lijst met meegenomen rapporten
Lijst met vervallen rapporten
Lijst met vervallen monsters
Statistische kentallen deelgebieden
Statistische kentallen definitief bovengrond (0-0,5 m-mv)
Statistische kentallen definitief ondergrond (0,5-2,0 m-mv)
Historische toets
Meldingsformulier
Normwaarden
Verklarende woordenlijst

