
 

 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   35261 
Datum vergadering:  16 april 2019 
Datum voorstel:  2 april 2019 
Nummer:    A  
Onderwerp:   vaststelling nota Bodembeheer 'Twentsbeleid veur oale groond 2.0 en regionale  
   bodemkwaliteitskaart Twente 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Wij stellen uw raad voor: 

 De samenwerking tussen de Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen voor het 
ontgraven en toepassen van grond in Twente voort te zetten en het bestaande beleid te actualiseren. 

 Hiertoe de Nota bodembeheer regio Twente ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’ en de Regionale 
bodemkwaliteitskaart Twente vast te stellen. 

 De provinciale wegbermenkaart 'Bodemkwaliteitskaart wegbermen provinciale wegen regio Twente' 
te accepteren en toe te voegen aan het bodembeheergebied 

 
Samenvatting van het voorstel 
De nota bodembeheer met de bijbehorende bodemkwaliteitskaart bevat de kaders en voorwaarden om 
grond binnen Twente te ontgraven en toe te passen. Ten opzichte van het bestaande beleid is het 
geactualiseerde beleid verder vereenvoudigd. Zo zijn de toepassingsmogelijkheden voor grond verruimd, 
geldt binnen de regio een uniform percentage (10%) bodemvreemd materiaal (steenachtig materiaal en hout 
in de bodem) en hoeven derden nog maar één kaart te raadplegen om te zien waar grond mag worden 
toegepast. Tegelijk wordt met het geactualiseerde beleid de goede bodemkwaliteit in Twente behouden. 
Want de bodemgebruikswaarden voor het ontgraven en toepassen van grond zijn specifiek afgestemd op de 
Twentse bodemsituatie. Dit wordt ook wel aangeduid als gebiedsspecifiek beleid. Ook het al bestaande 
beleid voor ontgraven en toepassen van grond is gebiedsspecifiek beleid. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Het aflopen van de geldigheid van de bestaande Nota bodembeheer ‘Twents beleid veur oale groond’ en de 
Bodemkwaliteitskaart gemeente Dinkelland zijn voor ons aanleiding geweest om samen met de overige 
Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen het bodembeleid voor grondverzet te actualiseren. 
Het bestaande beleid is verder geïntegreerd en geüniformeerd. Resultaat van dit traject is één nota 
bodembeheer en één bodemkwaliteitskaart voor het grondgebied van alle gemeenten in Twente. Daarnaast 
heeft de provincie Overijssel voor de wegbermen langs provinciale wegen in Twente ook een 
bodemkwaliteitskaart laten opstellen. De provincie vraagt ons deze kaart te accepteren. 
 
Het bestaande beleid van onze gemeente is door uw raad vastgesteld op 19 juni 2012. Met het vaststellen 
van de geactualiseerde Nota bodembeheer ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’ en de Regionale 
bodemkwaliteitskaart Twente door uw raad en de overige gemeenteraden binnen Twente en het Algemeen 
Bestuur van het waterschap Vechtstromen, kunnen partijen grond zonder partijkeuringen en ander 
bodemonderzoek in heel Twente binnen de geldende voorwaarden ontgraven en toepassen. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
De gezamenlijke actualisatie van het beleid leidde tot schaalvoordelen voor de deelnemende gemeenten. 
Verwacht wordt dat dit ook zo zal blijven als gezamenlijk uitvoering wordt gegeven aan het geactualiseerde 
beleid en dat het kosten bespaart voor derden (maar ook voor de gemeente bij eigen werken). Deze 
besparing komt doordat minder bodemonderzoek en partijkeuringen nodig zijn.  
 
Argumentatie 
Regionale samenwerking 
Na vaststelling van het bestaande Twents beleid hebben de deelnemende gemeenten dit beleid de 
afgelopen jaren gezamenlijk gemonitord en uitgevoerd. Dit leverde zowel bodemgegevens als 
ervaringscijfers over het ontgraven en toepassen van grond op. Al deze verzamelde gegevens zijn input 
geweest voor de geactualiseerde Nota bodembeheer regio Twente ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’ en 
de Regionale bodemkwaliteitskaart. Door nu binnen de regio te gaan werken met één Nota bodembeheer en 
één gezamenlijke bodemkwaliteitskaart, verwachten wij de positieve lijn van samenwerken en uitvoeren van 

 



 

 

beleid voort te kunnen zetten. Bovendien vereenvoudigt het toepassen van één beleid in de regio de 
uitvoering van de toezichthoudende taken door de Omgevingsdienst Twente (na 1 januari 2019). 
 
Er wordt afgeweken van de landelijke norm voor bodemvreemd materiaal 
Sinds 30 november 2018 maakt de landelijke regelgeving onderscheid in bodemvreemd materiaal tussen 
enerzijds steenachtige materialen en hout en anderzijds plastics. Voor plastics in de bodem geldt sinds deze 
wijziging een strengere norm: het mag slechts sporadisch voorkomen in de bodem (de Nota bodembeheer is 
hierop aangepast). Ten aanzien van steenachtige materialen en hout blijft de landelijke norm van maximaal 
20% gelden, maar gemeenten hebben de mogelijkheid een lager percentage te hanteren voor hun 
grondgebied. Van deze mogelijkheid om een lagere norm te gebruiken, maakten de meeste Twentse 
gemeenten onder het bestaande beleid al gebruik. Tussen de gemeenten die hiervan gebruik maakten, 
bestonden verschillen. Tijdens de actualisatie van het bestaande beleid werden deze verschillen niet 
wenselijk gevonden. Daarom is gezamenlijk gekozen voor één vast percentage voor het gehele 
beheergebied: in partijen grond is maximaal 10% bodemvreemd materiaal (steenachtig en hout) toegestaan. 
Voor plastics geldt de landelijke norm omdat deze al vrij streng is. Zo wordt voorkomen dat derden 
geconfronteerd worden met veel afval in de bodem en wordt toezicht en handhaving in de praktijk 
eenvoudiger (er geldt slechts één percentage bodemvreemd materiaal in heel Twente). 
 
Er kan sprake zijn van nieuwe verontreinigende stoffen in de bodem 

Aanvullend is de GGD verzocht te adviseren over het geactualiseerde beleid. Zij gaf een positief advies, 
maar attendeerde ons er ook op om rekening te houden met nieuwe verontreinigende stoffen in de bodem. 
De Twentse gemeenten geven uitvoering aan dit advies door actieve deelname aan verschillende (landelijke) 
expertgroepen, die zich bezighouden met nieuwe verontreinigende stoffen. Zo kunnen nieuwe 
ontwikkelingen, en eventuele gevolgen hiervan voor het Twents beleid, tijdig worden gesignaleerd en 
worden geïmplementeerd. 
 
Externe communicatie 
De nota en de bodemkwaliteitskaarten hebben in ontwerp in de periode van 16 november tot 28 december 
2018 ter visie gelegen. Er zijn geen inspraakreacties binnengekomen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
E.M. Grobben    J.G.J. Joosten  



 

 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  16 april 2019 
Nummer:   B  
Onderwerp:  vaststelling nota Bodembeheer 'Twentsbeleid veur oale groond 2.0 en regionale  
  bodemkwaliteitskaart Twente 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2019, nr. A; 
 
gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 2 april 2019; 
 
gelet op op de artikelen 44, 47 en 49 van het Besluit bodemkwaliteit en afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht 
 
Besluit: 
 
Vast te stellen de bij dit besluit behorende: 
1. Nota bodembeheer 'Twents beleid veur oale groond 2.0'; 

2. Regionale bodemkwaliteitskaart Twente; 

3. 'Bodemkwaliteitskaart wegbermen provinciale wegen regio Twente' en toe te voegen aan het 

bodembeheergebied. 

 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 april 2019 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


