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Raadsvoorstel (15R.00425) inzake vaststelling regionale 
bodemkwaliteitskaart en gebiedsgericht bodembeleid 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie adviseert de raad over de voorgestelde ontwerpbesluiten: 
1. De Nota bodembeheer en haar onderdelen vast te stellen, waaronder: 

 het bodembeheergebied;  

 de bodemkwaliteitskaart; 

 het handelingskader bodembeheer toemaakgronden Landelijk Gebied. 
 

2. Vaststelling van de volgende toekomstige wijzigingen van of actualisaties in het beleid 
aan het college te delegeren: 

a. wijziging in de bodemfunctieklassenkaart; 
b. actualiseren van de bodemkwaliteitskaart; 
c. uitbreiding van het beheergebied. 

 
Voor de behandeling is wethouder De Weger uitgenodigd.  

 
2. Voorgeschiedenis  

Het college heeft in samenwerking met de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, 
Montfoort en Oudewater een bodemkwaliteitskaart en gebiedsgericht bodembeleid voor 
de gemeente Woerden opgesteld.  
 
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. 
 

3. Vervolgprocedure 
De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats op 24 september 2015. 
 
 


