Nota van beantwoording zienswijze Kleemzand

1. De conceptnota bodembeheer heeft ter visie gelegen gedurende 6 weken vanaf 12 juli 2019
2. Door Kleemzand bv. is een zienswijze ingediend aangaande deze nota gedateerd 17 augustus
2019
3. Met de indieners van de zienswijze is ambtelijk een nader gesprek gevoerd op 2 december
2019. In dat gesprek heeft Kleemzand haar zienswijze nader toegelicht, heeft Kleemzand
aanvullende vragen en aanvullende gronden aangevoerd bij haar zienswijze. Ambtelijk is
een nadere toelichting gegeven op de wetgeving en het ontstaansproces van de nota.
4. Conclusie: alles overwegend geeft de zienswijze geen aanleding tot het aanpassen van de
nota bodembeheer. Actieve communicatie met opdrachtgevers en professioneel betrokken
partijen lijkt wel raadzaam.
5. In de bijgevoegde bijlage wordt per aspect uit de zienswijze gereageerd. De bijlage is vooral
milieutechnisch georiënteerd en is gerelateerd aan de schriftelijke zienswijze. Hieronder
wordt ingegaan op de aspecten die in het nadere gesprek naar voren zijn gebracht.
• Bodemkwaliteitskaart
Het opstellen van de bodemkwaliteitskaart dient volgens de voorgeschreven werkwijze en
randvoorwaarden vanuit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (hierna richtlijn) te worden
gedaan. In de richtlijn staat een stappenplan vermeld waaraan het opstellen van de
bodemkwaliteitskaart moet voldoen. Per aangewezen deelgebied dient een minimaal aantal
boringen aanwezig te zijn. Voor het genereren van data wordt grotendeels gebruikt gemaakt
van beschikbare bodemonderzoeken (data) op onverdachte locaties. Is het aantal niet
voldoende dan worden er extra boringen bijgeplaatst, dit is binnen de gemeente Emmen ook
gebeurd.
Een bodemkwaliteitskaart is een grofmazige weergave van de bodemkwaliteit van een
bepaald gebied. De verzamelde gegevens van de bekende en eventuele extra uitgevoerde
onderzoeken geven statistisch aan wat de kwaliteit van een gebied is. Op perceelsniveau kan
de kwaliteit soms iets anders zijn. De bedoeling achter het de beleidsmogelijkheden die het
Besluit bodemkwaliteit biedt is echter niet om de bodemkwaliteit per perceel te regelen,
maar per gebied. Per gebiedsklasse mag de kwaliteit niet verslechteren. Dat in een enkel
geval iets viezere grond van het een gebied naar het andere gaat met dezelfde
kwaliteitsklasse is toegestaan. De gezamenlijke kwaliteit van beide gebieden verslechterd
dan immers niet. Het is ook ondoenlijk om voor het vaststellen van een
bodemkwaliteitskaart onderzoeken op perceelsniveau uit te voeren.
De weergave van een bepaalde bodemkwaliteitsklasse wordt ook niet bepaald op
parameterniveau maar per gebied. Dit houdt in dat in het ene functiegebied PAK de
bodemkwaliteitsklasse kan bepalen en in een ander gebied met dezelfde functie dit de
parameter zink is.
• Historisch onderzoek
Tijdens het gesprek is het doen van een historisch onderzoek per melding van het Besluit
bodemkwaliteit besproken. In Drenthe is ervoor gekozen om dit vooronderzoek bij de RUD
Drenthe bij de beoordeling van de melding te doen. Hiermee wordt de toepasser van de
grond ontlast.
• Zorgplicht in relatie met Nota bodembeheer
De Nota bodembeheer is gebaseerd op de stoffen die genoemd worden in het standaard
NEN pakket. Mocht op de locatie een parameter verdacht zijn die niet in het standaard NEN
pakket zit geldt hiervoor de nulnorm. Aanvullend onderzoek naar deze parameter is dan
verplicht. Hiermee is voldaan aan de zorgplicht.
Tijdens het gesprek kwam naar voor hoe hiermee wordt omgegaan met betrekking tot het
gebruik van bestrijdingsmiddelen in het buitengebied. Bij normaal gebruik is er sprake van
een diffuse verspreiding met middelen die afbreekbaar zijn, de bodemkwaliteit zal hierdoor

niet verslechteren. Op deze gebieden is de bodemkwaliteitskaart gewoon van toepassing.
Als er sprake is van een puntbron kan er geen gebruik worden gemaakt van de
bodemkwaliteitskaart.
Dit zelfde principe geldt voor de wegbermen. Over het algemeen wordt grond afkomstig van
wegbermen alleen onderling uitgewisseld op basis van de bodemkwaliteitskaart.
• Tijdelijke uitplaatsing
Bij tijdelijk uitplaatsing van grond is er geen sprake van het samenvoegen van partijen
grond. Het Besluit bodemkwaliteit staat onder voorwaarden toe dat deze grond (na opslag)
op dezelfde locatie weer wordt toegepast. Het wijzigen van de structuur van de grond is
daarbij toegestaan.
• Zwaardere eisen?
In het gesprek gaf Kleemzand aan dat de motieven voor de zienswijze zowel zijn ingegeven
door milieutechnische vragen die Kleemzand heeft, als wel het eigen bedrijfsbelang.
Kleemzand merkt op dat, in het kader van de kwaliteitseisen en erkenningsregelingen voor
het bedrijf, aan zwaardere eisen moet worden voldaan dan andere bedrijven die partijen
grond her-toepassen. Dat vindt Kleemzand onterecht. Die andere bedrijven hebben echter
geen grondbank zoals Kleemzand exploiteert. Kleemzand heeft vrijheden die andere
partijen niet hebben, zoals het bij elkaar voegen en mengen van partijen grond. Dat brengt
met zich mee dat er voor Kleemzand andere eisen bestaan. Het zou oneigenlijk zijn om
strengere eisen op te nemen in het bodembeleid, om het verschil in eisen kleiner te maken
tussen de grondbank en de overige bedrijven. Het bodembeleid moet getoetst worden op
zijn eigen merites.

