
Beantwoording vragen Lijst Riel Goirle over Nota Bodembeheer 
 
Vraag 1: 
Waarom doet de gemeente Tilburg niet mee aan het regionale bodembeleid? 
 
Antwoord 1: 
Een gemeente kan met betrekking tot bodembeleid kiezen of zij dat zelf organiseert, of gezamenlijk. Die keuze 
is onder meer afhankelijk van gewenste snelheid, (ambtelijke) capaciteit, kennis, bestuurlijke ambitie en 
prioriteit en andere lokale factoren. De gemeente Tilburg heeft al jaren een eigen bodembeleid en voeren al 
jaren de bodemtaken zelf uit. De huidige bodemnota van de gemeente tilburg is definitief van 2019 en herzien 
in 2020. 
 
Vraag 2 
Hoofdstuk 10 Niet gescheiden ontgraven bij tijdelijke uitname 
Uit de tekst p. 32:  
Het gescheiden ontgraven en houden van de boven- en ondergrond is in de praktijk echter moeilijk 
realiseerbaar 
 
En p.33: 
Gezien de ervaringen uit de praktijk, maar ook om de werkbaarheid te vergroten, is door de deelnemende 
gemeenten besloten om bij de tijdelijke uitname van grond, specifiek bij werkzaamheden aan kabels en 
leidingen, het gescheiden ontgraven en terugplaatsen van de boven- en ondergrond niet strikt te handhaven. 
 
Als enige gemeente binnen de regio zal de gemeente Goirle het generieke beleid van gescheiden ontgraven 
handhaven. De gemeente Goirle zal strikt handhaven op het gescheiden en separaat terugplaatsen van de 
boven- en ondergrond bij tijdelijke uitname binnen de bebouwde kom. 
 
Vraag 2a: 
Waarom kiest de gemeente Goirle er als enige gemeente in de regio voor om altijd strikt te handhaven op 
gescheiden ontgraven? 
 
Antwoord 2a: 
De gemeente Goirle geeft bewust de voorkeur aan gescheiden ontgraven, om hergebruik van de grond beter 
mogelijk te houden en schadelijke gevolgen te beperken. 
 
Volgens onderdeel B7 van het landelijk afvalbeheersplan, is het niet toegestaan afvalstoffen waaronder grond, 
te mengen. Afvalstoffen dienen zo goed als mogelijk gescheiden worden gehouden. Het is onwenselijk als 
verontreiniging op een bepaalde diepte vermengd wordt met de bovengrond. Dit willen we voorkomen in het 
kader van de gezondheid. 
Door gescheiden te ontgraven wordt: 

- De milieukwaliteit beter geborgd;(een eventuele vervuiling niet te vermengen/verspreiden); 
- De civieltechnische kwaliteit geborgd (draagkracht/ opvriezing); 
- Schade voorkomen aan kabels en leidingen; (als bijvoorbeeld puin uit de wegfundering in de 

leidingsleuf valt is de kans groot dat bij het verder aanvullen en aftrillen het puin de kabels en leidingen 
beschadigd.) 

- De kans op wortelopdruk verminderd, door minder vermenging van zand en grond onder bijvoorbeeld 
een trottoir. Vermenging van verschillende soorten grond verhoogt de kans op wortelopdruk in de 
verharding. 

 
 



Vraag 2b: 
Wat zijn de gevolgen van dit gekozen beleid?  
Heeft de gemeente bijvoorbeeld extra inzet nodig voor handhaving, of zullen werkzaamheden als gevolg van 
dit beleid duurder worden? Of eventueel andere gevolgen. 
 
Antwoord 2b: 
Gevolg van dit gekozen beleid is, dat ontgraven grond op een duurzame wijze lokaal opnieuw gebruikt wordt. 
 
Door de integrale inrichting van het werkproces bij de coördinatie, toezicht en handhaving van 
werkzaamheden aan kabels en leidingen is de hoeveelheid extra werk hieraan marginaal. 
 
Bij werkzaamheden aan kabels en leidingen (tijdelijke uitname) handhaven wij nu ook standaard actief op het 
terugbrengen van de grond in de oorspronkelijke toestand (gescheiden houden van de grond/zand en het 
verdichten van de teruggebrachte grond.) Hierin wijzigt onze eigen aanpak dus niet en handhaven we ons 
huidige beleid. Andere gevolgen van gescheiden ontgraven zijn beschreven bij antwoord 2a. 
 
Vraag 3 
In de Nota Bodembeheer worden toepassingsnormen voor PFAS vastgesteld. 
Kan het vaststellen van deze normen gevolgen hebben voor lopende projecten, of projecten die binnenkort van 
start gaan? 
 
Antwoord 3 
Nee, het vaststellen van de normen heeft geen gevolgen voor de huidige en toekomstige projecten. Voor alle 
projecten wordt er uitgebreid bodemonderzoek verricht en moet voor grondverplaatsingen de bodemkwaliteit 
worden aangetoond. Deze werkwijze wijzigt niet ten aanzien van de huidige werkwijze. Tevens is op 10 
december 2020 (zaaknr. 2020-026927) de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in 
Noord-Brabant’ en de bijbehorende ‘Nota bodembeheer PFAS’ vastgesteld door het college, zodat de OMWB 
bij meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (grondverzet) sindsdien kan toepassen. De regels 
met betrekking tot PFAS lagen daarmee sindsdien al vast. 
 
 
 
 


