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1. Inleiding 

De gemeente Haarlem heeft voor haar beheergebied in 2007 een bodemkwaliteitskaart (kaart 

waarop zones met gelijke chemische bodemkwaliteit zijn aangegeven) en 

grondstromenbeleid (regels voor hergebruik vrijkomende grond) vastgesteld op basis van de 

regels voor grondverzet van het Bouwstoffenbesluit. Op 1 juli 2008 is het Besluit 

Bodemkwaliteit in werking getreden. Daarmee is er een nieuw landelijk beleidskader voor 

het hergebruiken en toepassen van grond. Omdat de gemeente Haarlem al een bodembeleid 

heeft voor het hergebruiken en toepassen van grond is vanaf 2008 gewerkt met de 

overgangsregeling van het Besluit Bodemkwaliteit. De geldigheidsduur van de huidige 

bodemkwaliteitskaart en grondstromenbeleid verstrijkt op 1 juli 2013. De Nota bodembeheer 

beoogt een zo duurzaam en efficiënt mogelijk (her)gebruik van de bodem. 

Gemeenten zijn in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit bevoegd tot het vaststellen van 

een bodemkwaliteitskaart (Bijlage A) en het bodembeheer (Bijlage B). Het besluit waarin 

(lokale) maximale waarden, onderdeel van de ontwerpnota Bodembeheer, worden vastgelegd 

is geldig indien bij de voorbereiding van dit besluit invulling is gegeven aan afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht . Het ontwerpbesluit heeft van 12 april tot 31 mei ter inspraak 

gelegen. Er zijn geen reacties binnengekomen. 

Met dit besluit wordt hergebruik van vrijkomende grond binnen Haarlem gestimuleerd. 

Hergebruik verbetert op de langere termijn de bodemkwaliteit. Met het hergebruik van de 

vrijkomende grond worden de gebruiksfuncties niet belemmerd. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. De bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer vast te stellen. 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

3. Beoogd resultaat 

Een actueel kader voor duurzaam, veilig, verantwoord en efficiënt hergebruik en toepassen 

van grond binnen de stad. 

 

4. Argumenten 

Het voorstel past in het ingezet beleid 

In de ontwerpnota bodembeheer is het voorgaande grondstromenbeleid opgenomen in het 

gebied specifieke kader van het besluit bodemkwaliteit. Het gebied specifieke kader geeft 

vrijheid om voor het eigen grondgebied maatwerk te maken. Het maatwerk voor de gemeente 

Haarlem is aanwezig in het bestaande grondstromenbeleid. 

 

Bodemkwaliteitskaart en grondstromenbeleid zijn geactualiseerd 

Het voorgaande beleid is vastgesteld in 2007. Na 2007 zijn nieuwe gegevens toegevoegd aan 

het bodeminformatiesysteem. Met deze nieuwe gegevens is de bodemkwaliteitskaart en het 

grondstromenbeleid geactualiseerd. 

 

Het voorgestelde beleid is duurzaam. 

Met het grondstromenbeleid wordt ingezet op zoveel mogelijk hergebruik van vrijkomende 

grond boven het gebruik van nieuw gewonnen schone grond. De vastgestelde 
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toepassingseisen zijn geen belemmering voor de bestaande functie voor nu en in de toekomst. 

De bestaande achtergrondkwaliteit wordt geborgd en op de langere termijn verbetert de 

achtergrondkwaliteit. 

 

Het voorgestelde beleid is goedkoper 

Hergebruik van geschikte grond is goedkoper dan toepassen van schone grond.  

 

Meer mogelijkheden door maatwerk 

Het voorgestelde beleid maakt gebruik van de vrijheden in het gebied specifieke kader van 

het Besluit bodemkwaliteit voor maatwerk voor de gemeente Haarlem. Met het voorgestelde 

bodembeleid is meer hergebruik van vrijkomende grond mogelijk in vergelijking met de 

algemene regels van het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit.  

 

5. Kanttekeningen 

Het generieke beleid is eenvoudiger 

Onder het generieke beleid kunnen verontreinigingen worden toegevoegd die niet voorkomen 

in Haarlem. Met het maatwerk van het gebied specifieke beleid wordt dit voorkomen. 

 

Aanvraag voor Rijkswegen/spoorlijnen toepassen van grond met kwaliteit industrie is niet 

gehonoreerd. 

In Haarlem wordt geen gebruik gemaakt van deze bodemfunctieklasse. Het toestaan van het 

toepassen kwaliteit industrie levert op termijn een verslechtering van de achtergrondkwaliteit, 

want de spoorwegen en rijkswegen liggen binnen Haarlem in verschillende 

bodemkwaliteitszones. Deze partijen kunnen voor het toepassen van grond aansluiten bij het 

gebied specifieke beleid.  

 

6. Uitvoering 

Met een persbericht (Bijlage C) wordt dit besluit bekendgemaakt. De bodemkwaliteitskaart 

en de nota bodembeheer worden als toetsingskader gebruikt voor het grondverzet in Haarlem 

en worden ook gepubliceerd op www.haarlem.nl 

 

7. Bijlagen (ter inzage) 

a. Bodemkwaliteitskaart 

b. Bodembeheer Haarlem 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

1. De bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer vast te stellen. 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 
 


