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1. Doel van deze oplegnotitie 
Deze oplegnotitie is opgesteld om de beleidskeuzes die beschreven worden in de “Nota bodembeheer regio 
Noordwest Utrecht” en de wijze waarop de regionale bodemkwaliteitskaart (rapport “Regionale 
bodemkwaliteitskaart Noordwest Utrecht) tot stand gekomen is, toe te lichten. In deze oplegnotitie is getracht om 
de grote hoeveelheid, vaak technische informatie, die de opgestelde documenten bevatten terug te brengen tot 
de essentie van wat het vast te stellen gebied specifieke bodembeleid inhoudt.  
 
2. Aanleiding en doel van het nieuwe bodembeleid 
Het Besluit bodemkwaliteit vormt vanaf 2008 het wettelijke kader voor het toepassen van grond en bagger op de 
landbodem in Nederland. Gemeenten kunnen kiezen of ze het grondverzet volgens het Generieke (landelijk 
geldende) beleidskader willen uitvoeren of volgens een op te stellen gebiedsspecifiek beleidskader. Bij keuze 
voor het opstellen van een gebiedsspecifiek beleidskader heeft de gemeente de mogelijkheid om de generieke 
bodemkwaliteitsnormen die gelden bij het toepassen van grond en bagger, gebied specifiek te maken, zodat ze 
meer aansluiten bij het karakter van het gebied, de gebiedsopgave en de bodemproblematiek van het gebied. 
Voorwaarden bij het opstellen van een gebiedsspecifiek bodembeleidskader is dat er een bodemkwaliteitskaart 
wordt opgesteld voor het beheergebied. Het beheergebied is het gebied waarvoor het bodembeleidskader geldt.  
 
De bodemkwaliteitskaart en het gebied specifieke bodembeleid voor het grondverzet is opgesteld voor het 
grondgebied van de volgende 5 gemeenten in de regio Noordwest Utrecht (NWU): Woerden, Oudewater, Stichtse 
Vecht, De Ronde Venen en Montfoort. Het nieuwe beleid wordt vastgesteld door de gemeenteraden van de 
afzonderlijke gemeenten voor een periode van maximaal 10 jaar.  
 
In de bijlagen van deze notitie zijn de kaartlagen van de bodemkwaliteitskaart opgenomen die gebruikt worden bij 
het toepassen/hergebruiken van grond. 
 
Afbeelding 1: Beheergebied regio NWU en omliggende regio’s 
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3. De bodemkwaliteitskaart 
Een bodemkwaliteitskaart is een verzamelnaam van een aantal kaartlagen die ieder hun eigen functie hebben. In 
de praktijk van het grondverzet worden alleen de Ontgravingskaart en de Toepassingskaart gebruikt. Hieronder 
volgt een korte toelichting. In bijlage 3 en 4 zijn de bodemfunctieklassenkaart en de zoneringskaart met een korte 
uitleg opgenomen. 
 
In het rapport “Regionale bodemkwaliteitskaart Noordwest Utrecht” is verantwoord hoe de bodemkwaliteitskaart 
tot stand gekomen is volgens het Stappenplan dat het Besluit bodemkwaliteit voorschrijft. In dit rapport zijn de 
kaarten ook met een hogere resolutie dan in deze oplegnotitie te raadplegen. 
 
Ontgravingskaart: 
Per onderscheiden bodemkwaliteit zone is vervolgens de gebiedseigen kwaliteit bepaald voor zowel de boven- 
als ondergrond. Deze kwaliteit is afgeleid met behulp van statistiek op de beschikbare gegevens van al 
uitgevoerde bodemonderzoeken. Het resultaat is een Ontgravingskaart, die aangeeft wat de verwachte kwaliteit 
van de grond is bij ontgraving. De Ontgravingskaart is opgenomen als bijlage 1 van deze notitie.  
 
Toepassingskaart: 
Op een Toepassingskaart wordt voor elke onderscheiden bodemkwaliteitszone aangegeven aan welke 
kwaliteitseis grond moet voldoen die in de betreffende zone toegepast wordt. Deze kaart is gebaseerd op  de 
Ontgravingskaart en de Bodemfunctieklassenkaart. De Toepassingskaart is opgenomen als bijlage 2 van deze 
notitie. 
 
Omdat het gebied specifieke bodembeleid niet alleen voor zones geldt, maar ook voor een aantal niet-zone 
gerelateerde thema’s, moet bij toepassing niet alleen de Toepassingskaart, maar ook de tekst van hoofdstuk 4 uit 
de Nota bodembeheer gebruikt worden. In dit hoofdstuk is het gebied specifieke beleid namelijk uitgewerkt, zowel 
voor de zones als de thema’s. 
 
 
4. Grondverzet binnen het Generieke beleidskader 
Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan het toepassen van grond. Onder het begrip grond valt ook 
baggerspecie. Om na te gaan of een bepaalde toepassing van grond is toegestaan zijn 2 dingen belangrijk, 
namelijk: 

 De bodemkwaliteit (zowel van de grond die wordt toegepast als van het perceel waar de grond wordt 
toegepast). Deze wordt uitgedrukt in bodemkwaliteitsklassen; 

 De bodemfunctie van het perceel waar de grond wordt toegepast (ook wel ontvangende bodem 
genoemd). Deze wordt uitgedrukt in bodemfunctieklassen. 
 

4.1 Onderscheiden bodemkwaliteitsklassen 
Het besluit onderscheid de volgende bodemkwaliteitsklassen (volgorde van schoon naar meer verontreinigd): 
 
Tabel 1: Onderscheiden bodemkwaliteitsklassen 

 
 
 
 
 

 
De bodemkwaliteitsklassen worden met de aangeduide kleuren op de Ontgravingskaart weergegeven. Alle grond 
die niet voldoet aan kwaliteitsklasse Industrie is Niet toepasbare grond. Dit wordt vaak met een rode kleur 
aangegeven. 
 

Bodemkwaliteitsklassen 
klasse AW2000-grond (=schone grond) 
klasse Wonen-grond  
klasse Industrie-grond 
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4.2 Onderscheiden bodem(gebruiks)functies 
In het Besluit bodemkwaliteit is aangegeven welke bodemfuncties in welke bodemfunctieklasse moeten worden 
ingedeeld. De indeling is gebaseerd op risicogevoeligheid van het bodemgebruik. In onderstaande tabel wordt dit 
duidelijk. 
 
Tabel 2: Onderscheiden bodemgebruiksfuncties 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Toets of toepassing/hergebruik van grond is toegestaan 
Om vast te stellen of een voorgenomen toepassing van grond toegestaan is, worden kwaliteit en functie met 
elkaar vergeleken. Per onderscheiden bodemfunctieklassen zijn in het Besluit bodemkwaliteit 
bodemkwaliteitsnormen (Maximale Waarden) vastgesteld waaraan grond en bagger moeten voldoen bij 
toepassing en hergebruik. Dit wordt ook wel de toepassingseis genoemd. In de volgende tabel wordt aangegeven 
wat de Maximale Waarde (MW) per onderscheiden bodemfunctieklasse is. Hier moet de grond die toegepast 
wordt minimaal aan voldoen. Er mag natuurlijk altijd schonere grond worden toegepast. 
 
Tabel 3: Bodemfunctieklassen met bijbehorende toepassingseisen (Generieke beleidskader) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toelichting: 

 Schone grond (ook wel AW-grond genoemd) voldoet voor alle functies;  
 Klasse Wonen-grond voldoet niet voor de bodemfuncties: moestuinen/volkstuinen en Landbouw/Natuur, 

maar voldoet wel voor de overige bodemfuncties; 
 Klasse Industrie-grond voldoet niet voor de bodemfuncties: moestuinen/volkstuinen, Landbouw/Natuur, 

wonen met tuin, plaatsen waar kinderen spelen en groen met natuurwaarden, maar voldoet wel voor de 
overige bodemfuncties. 

 
5. Grondverzet binnen het Gebied specifieke beleidskader 
Bij het opstellen van gebiedsspecifiek beleid kunnen de Maximale Waarden (MW) uit het Besluit bodemkwaliteit 
vervangen worden door Lokale Maximale Waarden (LMW). Door middel van risicoberekeningen moet 
onderbouwd worden dat de gekozen LMW bij het grondverzet geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor 
mens, en milieu. Bovendien mag het hanteren van LMW niet leiden tot nieuwe bodemsaneringsgevallen. Aan 
deze voorwaarden wordt bij het opgestelde nieuwe beleid voldaan. Op basis van de risicoberekeningen is te 
onderbouwen dat de gekozen LMW geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor mens en milieu en het 
grondverzet, uitgevoerd volgens de regels van het gebied specifieke beleidskader, niet zal leiden tot nieuwe 
bodemsaneringsgevallen. De risicoberekeningen zijn samengevat in een separate notitie, waar in de Nota 
bodembeheer naar verwezen wordt. Voor sommige gebieden (bodemkwaliteitszones) gelden gebied specifieke 

Bodemfunctieklassen Bijbehorende bodemfuncties 
Landbouw/Natuur Moestuin en volkstuinen 

Natuur 
Landbouw 

Wonen Wonen met tuin 
Plaatsen waar kinderen spelen 
Groen met natuurwaarden  

Industrie Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie 

Bodemfunctieklassen Maximale Waarde 
Landbouw/Natuur klasse AW2000-grond (=schone grond) 

Wonen klasse Wonen-grond  

Industrie klasse Industrie-grond 

 
 pagina 5 
 



titel rapport 

toepassingseisen. Voor die zones zijn Lokale Maximale Waarden opgesteld, waaraan grond en bagger moeten 
voldoen bij toepassing en hergebruik. Dit wordt ook wel de “gebied specifieke toepassingseis” genoemd.  
 
5.1 Te doorlopen stappen bij grondverzet 
Grondverzet start eigenlijk bij de ontgraving van een partij grond. Op basis van de kwaliteitsgegevens kan worden 
bepaald waar deze vrijkomende grond toegepast kan worden binnen de regio NWU. In het traject van ontgraven 
en definitief toepassen dienen de nodige stappen te worden doorlopen. Deze stappen zijn op hoofdlijnen: 
 
Stap 1: Nagaan of herkomstlocatie en toepassingslocatie eventueel bodemverdacht zijn 

• Vooronderzoek NEN 5725 (bodemloketten, gebruikshistorie);  
 

Stap 2: Vaststellen wat de kwaliteit is van de te ontgraven grond en de bodemkwaliteit op het  
ontvangende perceel; 
 

Stap 3: Toetsen of de voorgenomen toepassing is toegestaan; 
 
Stap 4: Voorgenomen toepassing tijdig melden 

• bij het Meldpunt bodemkwaliteit via internet (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl  
 

Degene die de werkzaamheden uitvoert is verantwoordelijk voor het juist en tijdig doorlopen van deze stappen. 
De ODRU controleert namens de gemeenten de meldingen (onderdeel van basistakenpakket). 
 
 
5.2 Meerwaarde van de Ontgravingskaart en de Toepassingskaart 
Als er geen bodemkwaliteitskaart zou zijn opgesteld, moeten er per keer dat een toepassing van grond 
plaatsvindt 2 onderzoeken worden uitgevoerd, namelijk: 

 Vaststellen kwaliteit van de toe te passen grond (partijkeuring) 
 Vaststellen kwaliteit van de ontvangende grond (verkennend bodemonderzoek). 

 
Als er een bodemkwaliteitskaart is opgesteld, is in de meeste gevallen een partijkeuring overbodig. De 
(verwachte) kwaliteit van de te ontgraven grond is namelijk al bekend door de Ontgravingskaart te raadplegen. Dit 
bespaard niet alleen geld (1 partijkeuring kost ca. € 1.200,-, excl. BTW), maar ook tijd. Voordat ontgraven wordt is 
de verwachte gemiddelde kwaliteit van de te ontgraven grond bekend. 
 
De Ontgravingskaart mag ook gebruikt worden om de kwaliteit van de ontvangende bodem te bepalen. Hierdoor 
is in de meeste gevallen geen verkennend bodemonderzoek meer nodig bij het toepassen van grond. Dit 
bespaard ook geld en tijd. Hoeveel geld er per toepassing bespaard wordt is niet precies aan te geven, omdat dit 
afhankelijk is van de oppervlakte en de bodemgebruiksgeschiedenis van de onderzoekslocatie. De kosten van 
een verkennend bodemonderzoek (op een onverdachte locatie van niet meer dan 1000 m2) zijn ongeveer 
vergelijkbaar met de kosten van een partijkeuring. Met behulp van de Ontgravingskaart is de te verwachten 
bodemkwaliteit van het perceel af te lezen waar de grond toegepast gaat worden. Bij het bepalen van de Lokale 
Maximale Waarde (toepassingseis) per zone, is rekening gehouden met de huidige bodemkwaliteit en de 
(toekomstige) functie. De toepassingseis is dus bekend voordat de grond toegepast wordt. 
 
Wat is er nog wel nodig?: 
Wat nodig blijft, ook als er een bodemkwaliteitskaart opgesteld is, is een (historisch) vooronderzoek. Bij een 
dergelijk onderzoek wordt aan de hand van de beschikbare bodeminformatiebronnen nagegaan of er bijzondere 
omstandigheden te verwachten zijn die de grond verdacht maakt voor een bodemverontreiniging. Dit 
vooronderzoek moet uitgevoerd worden volgens de eisen van de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van 
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek). Het vooronderzoek moet zowel betrekking hebben op de 
plaats waar de grond ontgraven wordt als op de plaats waar de grond toegepast wordt. Er zijn 2 situaties 
denkbaar, die hieronder zijn uitgewerkt. 
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Situatie 1:De bodem is verdacht op bodemverontreiniging 
Indien sprake is van een bodemverdachte locatie dan is een bodemonderzoek noodzakelijk dat gericht is op de 
verdachte plaatsen en stoffen. Als uit dit bodemonderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit hetzelfde is als de kwaliteit 
die de Ontgravingskaart aangeeft (uitgedrukt in bodemkwaliteitsklassen) is de grond niet langer meer 
bodemverdacht en mag de grond alsnog volgens de regels van het Gebit specifieke kader worden toegepast.  
Blijkt de bodemverdachtheid terecht te zijn dan zal aanvullend/nader onderzoek moeten plaatsvinden om de 
verontreiniging verder af te perken. De eventuele toepassingsmogelijkheden van de grond zijn afhankelijk van de 
onderzoeksresultaten. Wanneer sprake is van een saneringsgeval is de Wet bodembescherming van toepassing 
en niet het Besluit bodemkwaliteit.  
 
Situatie 2: De bodem is niet verdacht op bodemverontreiniging 
Blijken zowel de herkomstlocatie als de toepassingslocatie van de grond onverdacht dan mag de 
Ontgravingskaart gebruikt worden als bewijsmiddel voor het toepassen van de grond binnen het beheergebied 
van de regio NWU.  
 
Figuur 2: Hoe gaat het grondverzet binnen het gebied specifieke beleidskader in z’n werk 
 
Ontgraven: 
Wat is de te verwachten kwaliteit van    Raadpleeg de Ontgravingskaart 
de grond in zone X ?      (zie bijlage 1) 
          + 
        laat vooronderzoek (NEN 5725)  

uitvoeren en laat dit beoordelen door de ODRU 
 
Toepassen: 
Mag de grond in zone X of Y    Raadpleeg de Toepassingskaart 
toegepast worden ?       (zie bijlage 2) 
          + 

beleidsregels uit de Nota bodembeheer voor 
gebied specifieke thema’s   

 
 
 
 
5.3 voordelen bodemkwaliteitskaart en gebied specifieke beleid 
Hieronder zijn de voordelen van de bodemkwaliteitskaart en het nieuwe beleid op een rijtje gezet: 

 Besparing op onderzoekskosten en tijd (veel minder partijkeuringen/bodemonderzoeken nodig); 
 Besparing op transport en verwerkingskosten (meer hergebruiksmogelijkheden op kortere afstand van 

herkomstlocatie); 
 Duurzamer (minder transportbewegingen en meer mogelijkheden om gebiedseigen grond op een 

verantwoorde wijze her te gebruiken); 
 Eén beleid voor de hele regio, afgestemd op de omliggende regio’s. Bijvoorbeeld Regio Midden Holland 

vanwege vergelijkbare baggeropgave en bodemverontreiniging in het landelijk gebied 
(toemaakdekgronden);  

 Eén uniform beleid vergroot het spontane naleefgedrag van de regels. 
 
In bijlage 9 zijn uitgewerkte voorbeelden opgenomen van de voordelen van het nieuwe beleid. 
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6. Onderdelen van het Gebied specifieke bodembeleid 
Bij het Gebiedsgerichte beleid is onderscheid gemaakt in thema’s en zones. Hieronder is dit verder toegelicht. 
 
6.1 Thema’s waarvoor het gebied specifieke bodembeleid geldt: 
Het Gebiedsgerichte bodembeleid voor de onderstaande thema’s is zone-overkoepelend 

 risicogevoelige bodemfuncties, zoals volks-/moestuinen, kinderspeelplaatsen (welke eisen gelden er bij 
toepassing van grond?); 

 bodemvreemd materiaal (hoeveel % puin e.d. mag er maximaal in de grond zitten?) 
 toepassen grond op industrieterreinen (onder welke voorwaarden is dit toegestaan?) 
 bestrijdingsmiddelen (welke eisen gelden bij hergebruik van bestrijdingsmiddelen-verdachte grond?) 
 ecologische beschermingszones (welke eisen gelden er bij toepassing van grond in deze gebieden?). 

Voor de ligging van deze beschermingszones zie kaart in bijlage 5 
 wegbermen (welke mogelijkheden zijn er om grond tussen wegbermen uit te wisselen?) 
 baggerspecie (waar mag de bagger verspreid worden en aan welke eisen moet de bagger voldoen?). 

 
In hoofdstuk 4 van de voorliggende Nota bodembeheer zijn de gebied specifieke beleidsregels die gelden voor de 
bovengenoemde thema’s nader uitgewerkt. De Toepassingskaart moet altijd in combinatie met het gebied 
specifieke beleid dat voor deze thema’s geldt gebruikt worden, omdat deze zone-overstijgend zijn. 
 
6.2 Gebieden (bodemkwaliteitszones) waar het gebied specifieke bodembeleid geldt: 
Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is het gehele bodembeheergebied ingedeeld in zones. Dit zijn 
gebieden waar op basis van de bekende bodemonderzoeksgegevens, gebruikshistorie, bodemopbouw en 
bebouwingsgeschiedenis vergelijkbare bodemkwaliteit verwacht kan worden. Binnen het bodembeheergebied 
van de regio NWU worden er 8 bodemkwaliteitszones (zones A t/m G) onderscheiden. Omdat de bovengrond 
(dieptetraject 0 – 0,5 m) en de ondergrond (dieptetraject 0,5 – 2 m) apart gezoneerd zijn, is er in feite sprake van 
16 bodemkwaliteitszones, 8 voor de bovengrond en 8 voor de ondergrond.   
 
Voor de onderstaande zones geldt Gebiedsgericht bodembeleid: 

 
zone A (Na-oorlogse bebouwing I) 

Hierin zijn alle gebieden ingedeeld die bebouwd zijn na 1980. Dit zijn de woonwijken die weinig 
bodembelast zijn en daarom ingedeeld worden in bodemkwaliteitsklasse AW2000 (schone 
grond). Ze worden in de tekst ook wel aangeduid met “schone woonwijken”. 
 

zone C (Oude bebouwing, inclusief lintbebouwing veengebied) 
Hierin zijn alle gebieden ingedeeld die voor 1960 bebouwd zijn. Deze gebieden zijn zwaar 
bodembelast en daarom ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse Industrie. Ook sommige 
lintbebouwing, namelijk die op veengrond, blijkt in deze kwaliteitsklasse te vallen en is daarom in 
deze zone ingedeeld. 
 

zone D (Droogmakerijen De Ronde Venen) 
De bodemkwaliteit in dit gebied wordt ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse Wonen. In deze 
zone zijn de hoofdfuncties Landbouw/Natuur en Wonen. 
 

zone E (Toemaakdek De Venen I) 
Dit is het noordelijk deel van het toemaakdekgebied. Dit deel van het toemaakdekgebied wordt 
ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse Industrie, vanwege het sterk verhoogd voorkomen van 
zware metalen in de bovengrond (de toemaakdeklaag). In deze zone zijn de hoofdfuncties 
Landbouw/Natuur en Wonen. 
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zone F (Toemaakdek De Venen II) 
Dit is het zuidelijk deel van het toemaakdekgebied. Dit deel van het toemaakdekgebied wordt 
ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse Wonen vanwege het matig verhoogd voorkomen van 
zware metalen in de bovengrond (de toemaakdeklaag). In deze zone zijn de hoofdfuncties 
Landbouw/Natuur en Wonen. 
 

zone G (Noorderpark en omgeving). 
Deze zone omvat het gebied Noorderpark, de polder Mijnden en de Kievitsbuurten In deze zone 
is de hoofdfunctie Landbouw/Natuur. Alleen de bebouwde strook langs de Scheendijk 
(Breukelen) valt in de bodemfunctieklasse Wonen. 

 
Omdat voor de zones B de bodemkwaliteit past bij de hoofdfunctie van de zone is geen gebied specifiek 
bodembeleid opgesteld. Hiervoor gelden dan ook de Maximale Waarden (MW) van het Generieke kader. 
 
 
Grondstomenmatrix  
In tabel A van bijlage 7 is aangegeven in welke zones de bestaande bodemkwaliteit wel/niet past bij de huidige 
(hoofd)functie van de zone. In tabel B van deze bijlage is een Grondstromenmatrix opgenomen waaruit afgelezen 
kan worden welke uitwisselingen van grond tussen de onderscheiden zones wel/niet toegestaan zijn binnen het 
opgestelde gebied specifieke bodembeleid en aan welke voorwaarden de toepassing van grond moet voldoen. In 
tabel C van bijlage 7 is aangegeven welke uitwisselingsmogelijkheden er binnen het Generieke beleidskader 
waren. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de mogelijkheden om (vrij) grond uit te wisselen tussen de 
onderscheiden zones flink is toegenomen (vergelijk het aantal rode cellen in tabel B en C). 
 
Toelichting Toemaakdek 
Op de Ontgravingskaart valt af te lezen dat de gemiddelde bodemkwaliteit van zone F (zuidelijk deel van het 
toemaakdekgebied) beter is dan de gemiddelde bodemkwaliteit in zone E (noordelijk deel van het 
toemaakdekgebied). Toch is het belangrijk dat er zonder veel onderzoeksinspanning grond tussen de zones E en 
F uitgewisseld kan worden. Kort samengevat faciliteert het Handelingskader vrij grondverzet op basis van de 
bodemkwaliteitskaart in het buitengebied binnen het toemaakdekgebied. Dit geldt alleen voor toepassingen van 
grond ter plaatse van de functies natuur, landbouw en extensief recreatief medegebruik. Het volledige 
Handelingskader, met de afwegingen erin, is bijgevoegd bij de Nota bodembeheer.  
 
Op basis van historische informatie is het toemaakdek door de jaren heen in kaart gebracht. De huidige contour 
van het toemaakdek is weergegeven in bijlage 6 van deze notitie en beslaat zone E en F. Toch is niet de contour 
bepalend of wel/geen sprake is van toemaak maar de lokale situatie en ontstaansgeschiedenis. Bij de 
beoordeling van onderzoeken wordt hier pragmatische mee om gegaan. Als er al een voldoende recente 
partijkeuring voorhanden is zullen de resultaten hiervan worden getoetst op basis van de P95 om te voorkomen 
dat de toetsing te snel tot afkeuring leidt. 
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BIJLAGE 1. Ontgravingskaart 
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BIJLAGE 2. Toepassingskaart 
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BIJLAGE 3. Bodemfunctieklassenkaart 
Het bodembeheergebied regio NWU is ingedeeld in 3 bodemfunctieklassen, te weten: 
• Landbouw/Natuur 
• Wonen 
• Industrie  
De bodemfunctieklassen zijn weergegeven op een Bodemfunctieklassenkaart, die reeds in 2008 was opgesteld 
binnen het Generieke beleidskader. Om ook grondverzet op bedrijfsterreinen, onder voorwaarden, mogelijk te 
maken is nu tevens de functieklasse Industrie onderscheiden.  
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BIJLAGE 4. Bodemzoneringskaart 
Het beheergebied regio NWU is ingedeeld in zones met een vergelijkbare milieuhygiënische bodemkwaliteit. Dit 
worden ook wel bodemkwaliteitszones genoemd. Het gaat hierbij om de gemiddelde kwaliteit, afgezien van 
eventuele lokale verontreinigingen veroorzaakt door puntbronnen. De kwaliteit wordt niet op perceel niveau maar 
op zoneniveau bepaald. De bodemkwaliteit van een zone wordt veelal bepaald door een combinatie van factoren. 
Dit betreft onder andere de grondslag en het historische bodemgebruik, dat vaak gerelateerd is aan de 
bebouwingsgeschiedenis.  
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BIJLAGE 5. Kaart met ecologische beschermingszones 
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BIJLAGE 6. Kaart met contouren toemaakdekgebied De Venen 
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BIJLAGE 7. Grondstromenmatrix 
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BIJLAGE 8. Voorbeelden meerwaarde bodemkwaliteitskaart en gebied specifiek bodembeleid 
Doel van het gebied specifieke beleid regio NWU is om op een verantwoorde en duurzame wijze de 
hergebruiksmogelijkheden van grond en bagger te optimaliseren door de kwaliteit van de toe te passen 
grond/bagger af te stemmen op de (toekomstige) functie van de bodem. Het nieuwe bodembeleidskader past 
beter bij het karakter van het gebied, de gebiedsopgave en de bodemproblematiek die in de regio NWU speelt. 
Hierdoor is het mogelijk om het grondverzet in deze regio goedkoper en duurzamer te maken. 
Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt de meerwaarde van een bodemkwaliteitskaart en het gebied 
specifieke bodembeleid nog duidelijker. 
 
De bodemkwaliteitskaart bespaart tijd en geld 
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld is dat hieronder uitgewerkt. 
 
VOORBEELD: 
Knelpunt bij grondverzet zonder bodemkwaliteitskaart: 

 De kwaliteit van de toe te passen grond moet vastgesteld worden middels het uitvoeren van een 
partijkeuring. Daarbij moet ook de kwaliteit van de ontvangende bodem vastgesteld worden middels een 
verkennend bodemonderzoek. Dit kost geld en tijd; 

 
Oplossing van dit knelpunt door vaststellen van de bodemkwaliteitskaart regio NWU: 

 De (verwachte) kwaliteit van de te ontgraven grond en van de ontvangende bodem is bekend door de 
Ontgravingskaart te raadplegen. Omdat vóór het ontgraven de kwaliteit van de toe te passen grond en de 
functie van het ontvangende bekend is (op basis van vooronderzoek), kan er makkelijk en snel getoetst 
worden of de voorgenomen toepassing is toegestaan. Dat is de meerwaarde van een 
bodemkwaliteitskaart. Voorheen moesten er partijkeuringen worden uitgevoerd om per keer de kwaliteit 
van de grond vast te stellen. Nu mag de bodemkwaliteitskaart (kaartlaag: Ontgravingskaart) als 
bewijsmiddel voor de toe te passen grond en voor het ontvangende perceel gebruikt worden. 

 
Hoe werkt dat (voorbeeld uit de praktijk): 

 Er vindt grondverzet plaats van perceel A naar perceel B. Zowel perceel A als B hebben een woonfunctie. 
Beide percelen zijn onverdacht, blijkens een uitgevoerd vooronderzoek (rapportage voldoet aan de NEN 
5725). De bodemkwaliteitskaart (kaartlaag: Ontgravingskaart) mag als bewijsmiddel gebruikt worden bij 
de toepassing van grond. Toepassing van grond afkomstig van perceel A op perceel B is mogelijk zonder 
aanvullende onderzoeken. De toepassing dient wel 5 werkdagen van te voren gemeld te worden bij het 
landelijk Meldpunt bodemkwaliteit. 
 

Het nieuwe beleid maakt meer hergebruik van gebiedseigen grond mogelijk 
In het gebied komen veel laaggelegen percelen voor en veel watergangen. Vanwege de 
bodemdalingsproblematiek is veel ophooggrond nodig en komt er relatief weinig grond vrij. Er komt ook veel 
bagger in het gebied vrij, waarvan het wenselijk is dat deze in de directe omgeving van de watergang nuttig 
hergebruikt wordt. Het nieuwe beleidskader maakt het mogelijk om veel gebiedseigen grond her te gebruiken. 
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld is dit hieronder toegelicht. 
 
VOORBEELD: 
Knelpunt bij grondverzet binnen het Generieke bodembeleidskader: 

 in gebieden met een hoofdfunctie Landbouw/Natuur mag alleen schone grond toegepast worden. Dat 
betekent dat in een licht verontreinigd gebied met hoofdfunctie Landbouw/Natuur toepassing/hergebruik 
van gebiedseigen grond niet toegestaan is. Dit leidt tot onnodige afvoer- en verwerkingskosten. 

 
Oplossing van dit knelpunt door vaststellen van Gebiedsgerichte bodembeleid: 
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 Door de toepassingseis af te stemmen op de werkelijke bodemkwaliteit die in de betreffende zone 
voorkomt (gemiddelde achtergrondgehalten in deze zone) kan toch verantwoord (dat wil zeggen zonder 
risico’s voor mens en milieu) hergebruik van gebiedseigen grond binnen deze zone plaatsvinden. 

 
Hoe werkt dat (voorbeeld uit de praktijk): 

 In het Noorderpark (gemeente Stichtse vecht) gaat een natuurontwikkelingsproject van start waarbij veel 
grond verplaatst gaat worden binnen dit gebied. De werkzaamheden vallen binnen een zone waarvan de 
hoofdfunctie Landbouw/Natuur is. Als het Generieke kader zou gelden is de toepassingseis voor deze 
zone: schone grond. Dit is namelijk de Maximale Waarde die hoort bij de functie Landbouw/Natuur 
binnen het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit (zie tabel 3). De bodem binnen de zone waar 
het Noorderpark ligt, is niet helemaal schoon, maar licht verontreinigd en is op de Ontgravingskaart 
ingedeeld in bodemkwaliteitsklasse Wonen. Door een Lokale Maximale Waarde voor dit gebied vast te 
stellen die gelijk is aan de gemiddelde bodemkwaliteit van het gebied (kwaliteitsklasse Wonen), kan toch 
hergebruik van de (licht verontreinigde) gebiedseigen grond binnen deze zone plaatsvinden. Dit is 
verantwoord, omdat middels risicoberekeningen is onderbouwd dat de gekozen LMW geen risico’s voor 
mens en milieu met zich meebrengen. Als vastgesteld is dat zowel de herkomst- als de 
toepassingslocatie onverdacht zijn op bodemverontreiniging, kan het grondverzet binnen deze zone zelfs 
zonder partijkeuring/bodemonderzoek plaatsvinden.  

 Voor het toepassen van grond die afkomstig is van buiten de zone gelden de strengere generieke eisen 
van het Besluit bodemkwaliteit. Dat houdt in dat voor deze grondtoepassingen de functie van het gebied 
(Landbouw/Natuur) en niet de huidige bodemkwaliteit leidend is voor de toepassingseis die geldt, wat 
inhoudt dat alleen schone grond mag worden toegepast. 

 
Het nieuwe beleid houdt rekening met toekomstige functies 
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld is hieronder toegelicht welke voordelen dat oplevert. 
 
VOORBEELD: 
Knelpunt bij grondverzet binnen het Generieke bodembeleidskader: 

 In een gebied met huidige bestemming Agrarische doeleinden waar een woonwijk gepland is mag nu 
alleen maar schone grond worden toegepast, omdat de huidige functie van het gebied leidend is voor de 
toepassingseis 

 
Oplossing van dit knelpunt door vaststellen van Gebiedsgerichte bodembeleid: 

 Door rekening te houden met de toekomstige bestemming kan binnen het toekomstige plangebied grond 
toegepast worden die geschikt is voor het toekomstig bodemgebruik (Wonen).  

 
Hoe werkt dat (voorbeeld uit de praktijk): 

 Bij Kockengen (gemeente Stichtse Vecht) is een uitbreiding van een woonwijk gepland (Het Vierde 
Kwadrant). Het is nu nog agrarisch gebied. Doordat het gebied op de Bodemfunctieklassenkaart vast in 
de bodemfunctieklasse Wonen is ingedeeld, kan straks direct na de aankoop van de gronden, het 
plangebied voorbelast worden met kwaliteit Wonen-grond en zijn hier geen/minder primaire bouwstoffen 
(zoals zand uit dynamische wingebieden) voor nodig.   

 
Het nieuwe beleid is afgestemd op de bodemproblematiek in de regio NWU 
Er zijn gebieden waar de bodem dusdanig diffuus verontreinigd is dat de kwaliteit niet meer voldoet aan de 
functie die het gebied heeft. Hieronder wordt aan de hand van 2 voorbeelden duidelijk gemaakt welke knelpunten 
dit oplevert bij het grondverzet en hoe het gebied specifieke beleidskader een oplossing biedt voor deze 
knelpunten.  
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VOORBEELD 1: 
Knelpunt bij grondverzet binnen het Generieke bodembeleidskader: 

 In het landelijk veenweidegebied van met name Woerden en de Ronde Venen, zijn veel percelen in het 
verleden (vanaf de Middeleeuwen) opgehoogd met verontreinigde grond (mengsel van afval, bagger en 
stalmest) afkomstig uit regio Amsterdam. Dit gebied wordt ook wel toemaakdekgebied genoemd. In de 
toemaakdeklaag komen verontreinigingen voor (lood, koper, zink en soms kwik). De gemiddelde 
bodemkwaliteit is slecht en wordt op de Ontgravingskaart aangeduid als kwaliteitsklasse Industrie. 
Gezien de functie (Landbouw/Natuur) is hergebruik van gebiedseigen grond niet mogelijk. Er zijn veel 
natuurontwikkelingsplannen in dit gebied, waarbij veel grondverzet plaatsvindt. Deze projecten zijn 
binnen de strenge regels van het Generieke beleidskader onuitvoerbaar. 
 

Oplossing van dit knelpunt door vaststellen van Gebiedsgerichte bodembeleid: 
 Door middel van diverse wetenschappelijke studies van kennisinstituten als RIVM en Alterra naar de 

ecologische en landbouweffecten van toemaakdekverontreinigingen, is onderbouwd waarom hergebruik 
van grond in dit gebied toch verantwoord is. Het toemaakdekbeleid is afgestemd met de overige 
gemeenten die met toemaakdekproblematiek te maken hebben. Dit heeft geleid tot een Handelingskader 
bodembeheer toemaakdekgronden. Dit Handelingskader is in 2010 tot stand gekomen door 
samenwerking tussen 3 toenmalige milieudiensten (Noord-West Utrecht, Midden Holland en West 
Holland) en de provincies Zuid-Holland en Utrecht. In het voorliggende gebied specifieke 
bodembeleidskader is hierop aangesloten. Met de vaststelling van het nieuwe gebied specifieke 
beleidskader komt het gedoogbeleid voor toemaakdekgronden, dat is vastgesteld in de gemeenten De 
Ronde Venen en Stichtse Vecht, te vervallen.  

 
VOORBEELD 2: 
Knelpunt bij grondverzet binnen het Generieke bodembeleidskader: 

 De bodemkwaliteit in de oude kernen is vaak slecht als gevolg van jarenlange beïnvloeding door 
menselijke activiteiten. Hierdoor sluit de bodemkwaliteit vaak niet aan bij de kwaliteit die op grond van de 
(hoofd)functie in deze gebieden gewenst is. Binnen het Generieke beleidskader is er geen enkel 
hergebruik van de grond binnen deze zone (zone C op de Ontgravingskaart) omdat de bodemkwaliteit 
(bodemkwaliteitsklasse Industrie) slechter is dan de functie van het gebied (bodemfunctieklasse Wonen). 
 

Oplossing van dit knelpunt door vaststellen van Gebiedsgerichte bodembeleid: 
 Door goed te kijken naar de potentiële humane risico’s van de stoffen die verhoogd voorkomen in deze 

kernen kan op sommige plaatsen (bijvoorbeeld onder verharding) toch risicoloos grond worden 
toegepast. Uit de berekeningen die uitgevoerd zijn voor zone C, blijkt dat de huidige bodemkwaliteit 
weliswaar in bodemkwaliteitsklasse Industrie valt, maar dat grondverzet geen humane risico’s met zich 
meebrengt, zolang de grond maar niet op (moes)tuinen wordt toegepast. 
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