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Tijdens het proces van het opstellen van de Nota bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart 
(half 2019) zijn de landelijke inzichten ten aanzien van de stoffen nnet de verzamelnaam PFAS 
gewijzigd. Daarom is besloten om de afronding uit te stellen en aantal extra onderzoeken uit te 
voeren en daarmee de conclusies omtrent PFAS mee te nemen in deze documenten.

In een Nota bodembeheer is het landelijke beleid inzake grondverzet van schone en licht 
verontreinigde grond (Bbk), op maat gemaakt voor de gemeente Woudenberg. Daarmee is 
sprake van een gebiedsspecifiek bodembeleid.

Kader
Wet Bodembescherming, Besluit Bodemkwaliteit (Bbk), handelingskader PFAS.

Inleiding
Het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) is per 1 januari 2008 in werking getreden en gebaseerd op 
de Wet bodembescherming. In het Bbk zijn regels opgenomen over het toepassen van grond, 
baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem (op land). Op grond van het Bbk kan 
hergebruik van grond en bagger doelmatig en weloverwogen worden geregeld met een 
bodemkwaliteitskaart (BKK) en daarop gebaseerde Nota bodembeheer.

Een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart geldt als een wettig bewijsmiddel voor de kwaliteit van 
de bodem en daarmee kan grond en baggerspecie van vergelijkbare kwaliteit worden 
toegepast zonder dat hier steeds weer aparte partijkeuringen of bodemonderzoeken voor 
uitgevoerd moeten worden. Met een Bodemkwaliteitskaart wordt duurzaam bodembeheer 
gerealiseerd en hergebruik van grond gestimuleerd. Inmiddels maken veel gemeenten in 
Nederland gebruik van een Bodemkwaliteitskaart.

Argumenten
Een bodemkwaliteitskaart biedt de gemeente de mogelijkheid om het bodembeleid af te 
stemmen op de wensen van de gemeente (maatwerk). De gemeente kan er voor kiezen om op 
basis van de bodemkwaliteitskaart vrijstellingen te geven voor onderzoeksplicht bij 
bouwvergunningen. Dit resulteert in lagere kosten voor de gemeente en initiatiefnemers bij de 
voorbereiding van bouwprojecten. In de nabije toekomst levert dit voordeel op bij bijvoorbeeld 
de nieuwe wijk Hoevelaar. Ook bij grondverzet ten behoeve van civiele werkzaamheden levert 
een bodemkwaliteitskaart veel voordelen op, omdat niet elke partij gekeurd hoeft te worden. 
TerwijI de kwaliteit van de grond wel bekend is en dus voldaan wordt aan de eisen voor 
arbeidsomstandigheden en -veiligheid. Grond kan vaker opnieuw worden ingezet en daarmee 
wordt het nuttig hergebruik van grond en baggerspecie bevorderd.

Beoogd resultaat (wat)
Met de bodemkwaliteitskaart wordt bereikt dat grond zonder extra bodemonderzoek of 
partijkeuring elders binnen de gemeente kan worden toegepast op een terrein met een 
vergelijkbare of slechtere bodemkwaliteit. Dit levert besparingen op voor initiatiefnemers en de 
gemeente, de besparingen betreffen zowel tijd als geld.

Centrale vraag
Bent u bereid om de Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart vrij te geven voor de 
inspraak?

1.1 Vereenvoudiging procedures en kostenverlaging
Het hanteren van een Bodemkwaliteitskaart en de bijbehorende Nota Bodembeheer heeft tot 
doel de procedures vanuit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) rond grondverzet te 
vereenvoudigen, afzetmogelijkheden van grond te verruimen en de kosten bet betrekking tot 
bodemonderzoeken en partijkeuringen voor gemeenten en derden te verlagen.

1.2 Overzicht van grondkwaliteit over heel Woudenbergs grondgebied
De bodemkwaliteitskaart geeft aan in welke gebieden in algemene zin welke kwaliteit grond 
aanwezig is. Als bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden grond moet worden afgevoerd en er is 
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1.3 Verbreding toepassing grondverzet
Door vaststelling van de Bodemkwaliteitskaart wordt bovendien bereikt dat grond zonder 
bodemonderzoek of partijkeurig elders binnen de gemeente kan worden toegepast op een 
terrein met een vergelijkbare of slechtere bodemkwaliteit. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten 
en doorlooptijden van projecten. Het toepassingsbereik is niet beperkt tot de gemeente 
Woudenberg maar betreft alle bij de Bodemkwaliteitskaart aangesloten gemeenten.

1.5 Scherpere normen waar wenselijk
De generieke regels staan toe dat in toe te passen grond tot 20% bodemvreemd materiaal 
(puin, bout e.d.) aanwezig mag zijn. Voor gevoelige toepassingen zoals in tuinen en 
speelplaatsen is het onwenselijk dat grond met duidelijk waarneembare bijmenging wordt 
gebruikt. In het gebiedsspecifieke beleid in de Nota Bodembeheer hebben we er bijvoorbeeld 
voor gekozen om de regels voor gevoelige gebruiksvormen in Woudenberg aan te scherpen.

1.4 Mogelijkheid tot vrijstelling onderzoeksplicht
Op basis van de bodemkwaliteitskaart kan vrijstelling voor onderzoeksplicht bij 
bouwvergunningen worden gegeven. Dit geldt uiteraard voor zover het gebied op de kaart en 
het bodeminformatiesysteem (het digitale systeem waar de informatie in is opgeslagen) niet is 
aangeduid als mogelijk verontreinigd. Het resulteert in lagere kosten voor de gemeente en 
initiatiefnemers bij de voorbereiding van bouwprojecten.

Nadat in 2019 het beleid en de inzichten ten aanzien van PFAS gewijzigd zijn hebben wij 
besloten om de opdracht voor het opstellen van de Nota Bodembeheer en de 
bodemkwaliteitskaart aan te passen en aan te vullen met PFAS. Gevolg daarvan was wel dat 
extra kosten gemaakt zijn. Het bedrag kan echter direct gezien worden als een besparing van 
de kosten die anders in het kader van bijvoorbeeld het grondwerk voor de wijk Hoevelaar 
gemaakt hadden moeten worden. De conclusie is dan ook dat het kostentechnisch beter is om 
het bedrag te investeren in de Bodemkwaliteitskaart. Deze kaart ss vijf jaar geldig en zorgt 
over deze periode voor een kostenbesparing op het grondverzet in heel Woudenberg.

Risico's
De ontwikkelingen rond PFAS hebben duidelijk gemaakt dat de wereld van het 
bodemonderzoek niet stil staat, kans bestaat altijd dat door de verbetering van de techniek 
ander stoffen aandacht vragen en dat de conclusies later toegevoegd moeten worden aan deze 
nota en kaart.

vanuit historisch gebruik (bedrijven, etc.) geen verdenking voor bodemverontreiniging, dan 
kan door de partij grond zonder verder onderzoek worden afgevoerd met de Bodemkwaliteits
kaart als bewijsmiddel. In de huidige situatie moet elke partij grond die wordt afgevoerd, eerst 
afzonderlijk onderzocht.

1.6 Nader onderzoek en aandacht voor PFAS
PFAS staat voor de stofgroep poly- en perfluoralkylstoffen en is een verzamelnaam voor onder 
andere perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). In 
totaal bestaat deze stofgroep die uit ruim 6000 stoffen. PFAS worden al decennia gebruikt in 
allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. 
Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch 
afbreekbaar zijn. Bovendien is van verschillende PFAS aangetoond dat ze toxisch zijn, voor de 
meeste PFAS moet dit nog onderzocht worden. Door het wijdverbreide gebruik van deze 
stofgroep wordt PFAS in Nederland, en breder in Europa, inmiddels niet alleen bij puntbronnen, 
maar diffuus verspreid in het milieu aangetroffen. Om grond te mogen toepassen onder het 
generieke beleid moet bekend zijn wat de concentraties van deze stofgroep in de toe te passen 
grond en de bodem waar de grond wordt toegepast. Het moet dan ook onderdeel zijn van het 
gebiedsspecifieke beleid.
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Tot en met 2019 is € 36.063 aan kosten gemaakt en verwerkt in de jaarrekeningen 2018 en 
met name 2019. Hier zit ook een deel van het PFAS in. RUD heeft bevestigd dat de 
aanvuilende kosten binnen de bovenstaande begroting biijven. Wij zulien de RUD verzoeken de 
kosten zsm in rekening te brengen, zodat bij de raadsbehandeling de definitieve kosten 
inzichtelijk zijn en verwerkt kunnen worden.

Het gaat om incidentele kosten die worden verwerkt in het raadsvoorstel en daarnaast via de 
zomernota dan wel de najaarsnota worden verwerkt.

Beoogd resultaat (hoe)
De bodemkwaiiteitskaart en bijbehorende nota bodembeheer voldoen aan geldende 
jurisprudentie.

Financiele consequenties
Het opsteilen van een Bodemkwaiiteitskaart en Nota Bodembeheer vraagt om een eenmalige 
investering. Hiervoor heeft de raad in 2019 een budget van € 38.340,- beschikbaar gesteld. Na 
het vaststellen van de documenten moet de kaart deze 1 keer in de 5 jaar worden 
geactualiseerd. De kosten die gemoeid gaan met het opsteilen en actueel houden van de 
bodemkwaiiteitskaart worden gecompenseerd door de besparing op de onderzoekskosten voor 
diverse gemeentelijke werken en in de projecten.

Als gevolg van de toevoeging van een PFAS beleid en omdat ten opzichte van de 
oorspronkelijke opzet nog een aantal extra onderzoeken nodig waren om tot een 
representatieve onderbouwing te komen, is het oorspronkelijk budget van € 38.340 
onvoldoende gebleken. De extra kosten betreffen:
€ 5.000 voor het completeren van de reguliere bodemonderzoeken (voor delen van 
Woudenberg waar te weinig data beschikbaar was).
€ 15.500 voor bodemonderzoeken op de fractie PFAS.
€ 1.000 ten behoeve van het gezamenlijk formuleren van PFAS beleid met negen gemeenten 
binnen de RUD.

Aanpak/uitvoering
De Nota Bodembeheer is maximaal 10 jaar geldig. Bij de evaluatie van de
Bodemkwaiiteitskaart wordt na 5 jaar bezien of deze nog actueel is er verlengd kan worden. 
Een verlenging met nog 5 jaar is dan mogelijk. De Bodemkwaiiteitskaart komt in de toekomst 
in het tijdelijk deel van het Omgevingsplan en wordt op termijn onderdeel van een integraal en 
regulier Omgevingsplan.

Duurzaamheid
Met een bodemkwaiiteitskaart wordt gestreefd naar een goede balans tussen het beschermen 
van de bodem en zijn gebruikers en het nuttig hergebruiken van grond en baggerspecie en van 
de doelstellingen van de circulaire economie. Bovendien wordt uitgegaan van een 
lastenvermindering van zowel gemeente, als bewoners en ondernemers.

Draagviak
RUD Utrecht heeft het opsteilen van de bodemkwaiiteitskaart en bijbehorende nota 
bodembeheer voor ons uitgevoerd. De lastenvermindering door eenvoudiger procedures kan 
rekenen op draagviak bij initiatiefnemers. Omdat sprake is van een beleidsnota moet deze 
voor de vaststelling ter inzage liggen voor inspraak.
Wij stellen voor om deze inspraak te starten. Daarbij adviseren wij een eenvoudige wijze gelijk 
aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, dus zonder inspraakbijeenkomst of participatie, laatste twee 
zijn in de corona tijd lastig te organiseren en eerdere ervaringen met nota's over een abstract 
onderwerp leert dat de behoefte in Woudenberg voor een bijeenkomst bij dat soort thema's 
niet groot is.
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Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 14033 of stuur een e-mail naar 
info@woudenberg.nl.

Conclusie
Wij stellen u de bodemkwaliteitskaart en bijbehorende nota bodembeheer vhj te geven voor 
inspraak.

Communicatie
Gezien de ervaring dat algemene participatie / inspraak over abstracte documenten (niet 
concrete plannen voor bepaalde locaties) in het algemeen weinig bezoekers opleveren, stellen 
wij voor om in dit geval (gelijk aan de nota ruimtelijke kwaliteit) uit te gaan van reguliere 
inspraak dat wil zeggen 6 weken inzage, op gemeentehuis en via website.

In de concept Nota bodembeheer beschrijft de gemeente Woudenberg hoe zij omgaat met 
hergebruik van grond en bagger. De concept Bodemkwaliteitskaart is hierbij een hulpmiddel 
en geeft inzicht in de kwaliteit van de bodem in Woudenberg. Hiermee wil de gemeente de 
mogelijkheden om grond opnieuw te gebruiken vergroten. Zo wordt grondverzet goedkoper en 
duurzamer. Goedkoper omdat grond hergebruikt kan worden en er bijvoorbeeld geen 
bodemonderzoek gedaan hoeft te worden bij bouwprojecten. En duurzamer omdat er een 
goede balans is tussen het beschermen van de bodem en zijn gebruikers en het nuttig 
hergebruiken van grond.

Reageren
Wij horen graag uw mening over de concept Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart. U 
kunt tot XX reageren. U vindt de documenten op www.woudenberg.nl/ruimte. Ook kunt u de 
nota bekijken op het gemeentehuis (als u vooraf een afspraak maakt zorgen wij de nota voor u 
klaar ligt in een aparte ruimte). Na verwerking van alle readies en eventuele gesprekken 
daarover, wordt de gemeenteraad gevraagd in de loop van 2020 de nota vast te stellen.

Bijlage(n)
□ Nota bodembeheer
□ Bodemkwaliteitskaart 2020


