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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de waterbodemkwaliteitskaart vast te stellen; 

II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website; 

Samenvatting 

De waterschappen Noorderzijivest en Hunze en Aa's zijn verantwoordelijk voor onderhoud en herstel van 
watergangen, waterkanten en keringen. De waterschappen verzoeken ons de door hun ontwikkelde 
waterbodemkwaliteitskaart vast te stellen als wettelijk bewijsmiddel in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. 
Het doel van de Waterbodemkwaliteitskaart is om op verantwoorde wijze grond en bagger in waterkanten 
en regionale keringen te kunnen (her)gebruiken en daarnaast het verspreiden van bagger op 
aangrenzende percelen te vereenvoudigen. 
De raad heeft op 8 juni 2016 de ontwerpnota waterbodemkwaliteitskaart vastgesteld en zes weken ter 
inzage gelegd. In deze periode zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het gebruik van de water
bodemkwaliteitskaart als wettelijke bewijsmiddel in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan dus 
ongewijzigd vastgesteld worden. 

B&W-besluit d.d.: 20 September 2016 



Aanleiding en doel 

Het doel van de Waterbodemkwaliteitskaart en nota waterbodembeheer is om op verantwoorde wijze 
grond en bagger in waterkanten en regionale keringen te kunnen (her)gebruiken en daarnaast het 
verspreiden van bagger op aangrenzende percelen te vereenvoudigen. 
Op de Waterbodemkwaliteitskaart is informatie over de milieuhygienische kwaliteit van de waterbodems 
van de watergangen in het buitengebied vastgelegd. Bij onderhoudswerken aan watergangen komt vaak 
bagger vrij die het waterschap kan gebruiken voor bijvoorbeeld het ophogen en verstevigen van keringen. 
Door de kwaliteit van de waterbodem van te voren op kaart vast te leggen hoeft niet bij elke toepassing van 
grond en baggerspecie een milieuhygienische verklaring (bodemonderzoek/ partijkeuring) bij de melding 
Besluit bodemkwaliteit te worden gevoegd. Dit zorgt voor kosten- en tijdsbeparing. 
Ook wordt het eenvoudiger om bij oeverherstelwerkzaamheden grond toe te passen. Behalve de 
waterschappen kunnen ook gemeenten, aannemers en anderen die baggerwerken of 
onderhoudswerkzaamheden aan watergangen in het buitengebied willen of moeten uitvoeren gebruik 
maken van deze kaart. 

In de waterbodemkwaliteitskaart zijn de homogene deelgebieden onderscheiden waarbinnen de 
bodemkwaliteit is vastgelegd. De waterbodemkwaliteitskaart is niet van toepassing op watergangen binnen 
de bebouwde kom. 

Kader 

Besluitvorming van het ontwerpbesluit heeft plaatsgevonden op 8 juni 2016. De ontwerpnota heeft zes 
weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. 

Argumenten en afwegingen 

Er worden geen risico's verwacht. 

Het verplaatsen en hergebruik van bagger wordt in goede banen geleid: 
1. Met generiek (meest strenge regelgeving) beleid; 
2. Bovendien wordt voor verdachte locaties (denk daarbij bijvoorbeeld aan riool overstorten, lozingspunten 
van Industrie) de kaart niet gebruikt en de waterbodem ter plaatse uitgebreid onderzocht (conform NEN 
5717 en 5720); 
3. Daarnaast wordt de kaart ook niet gebruikt voor de watergangen binnen de bebouwde kom; 
4. Bovendien moet voordat bagger op de landbodem mag worden toegepast, bij de gemeente een melding 
worden ingediend. Deze melding wordt door de behandelend ambtenaar beoordeeld; 
5. Zones met onvoldoende gegevens zijn uitgesloten van de kaart. 

Indien besloten wordt niet over te gaan tot erkenning zal dit zorgen voor vertraging van de werkzaamheden 
en hogere kosten voor de waterschappen. Het baggeren van onze watergangen zal in dit geval minder snel 
gaan wat de kwaliteit niet ten goed komt. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Het vaststellen van de waterbodemkwaliteitskaart is een openbare procedure met ter inzage legging. Er zijn 
geen zienswijzen ingediend zodat de ontwerpnota zonder wijzigingen kan worden vastgesteld. 

Financiele consequenties 

Kostenverlaging voor de waterschappen. 



Overige consequenties 

Geen. 

Vervolg 

Na vaststelling van de waterbodemkwaliteitskaart als wettelijk bewijsmiddel zullen de waterschappen 
geinformeerd worden over het besluit. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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Legenda 
Kwaliteit baggerspecie getoest aan normenkader toepassen op landbodem en In waterbodem 
Achtergrondwaarde (AW) 2000 

Onbelasle waterlopen in buitengebied 

Klasse Industrie (landbodem) / klasse A (waterbodem) / toepasbaar In GBT 

Waterlopen langs wegen 

Vaarwegen Waterschap Noorderzijivest 

Niet gezoneerd 

Waterloop binnen de bebouwde kom 

Waterloop binnen bedrijtsterrein 

Waterloop binnen glastuinbouwgebled 

Waterloop langs spoorlijn 

Waterloop binnen 50 meter overstort of lozingspunt 

Vaanvegen Waterschap Munze & Aa's 

Vaarwegen provincie en Rljkswaterstaat 

Overstorten of lozingspunten 

[ I Grenzen Waterschappen 

[ i Gemeentegrenzen 
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