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Kennisnemen van 
Het besluit van het college op 25 januari 2022 om de nieuwe Nota Bodembeheer vrij te geven voor 
inspraak. 
 
Inleiding 
De Nota bodembeheer is geactualiseerd. Dit is gedaan als voorbereiding op de overgang naar de 
Omgevingswet en omdat de huidige Nota Bodembeheer (die in april 2013 is vastgesteld) in 2023 
verloopt. De nota bodembeheer beschrijft het beleid ten aanzien van het hergebruik en toepassen 
van grond en baggerspecie op landbodem. De Bodembeheernota is opgesteld door Antea en tot 
stand gekomen in samenwerking met 22 regiogemeenten en de omgevingsdienst Midden en West 
Brabant. 
 
Informatie 
De Nota die voor ligt is in eerste instantie gebaseerd op de voorgaande Nota’s die in de regio 
van kracht waren. Veel van het bestaande bodembeleid is overgenomen en samengevoegd. 
Daarnaast zijn de bestaande bodembeleidsregels tegen het licht gehouden en zijn voor actuele 
onderwerpen aanvullende regels opgenomen ter bescherming van de regionale bodemkwaliteit. 
 
Onderstaand een opsomming van de veranderingen ten opzichte van de huidige bodembeheernota: 
• In 2020 is beleid omtrent de stofgroep PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) apart vastgesteld. 

Dit beleid is nu overgenomen in de Nota bodembeheer.  
• Er is onderscheid gemaakt tussen de bodemfunctie landbouw en natuur. Dit is gedaan om 

het mogelijk te maken om aanvullende ambities en regels voor grondverzet op natuur 
gronden op te kunnen nemen. De natuurbeheerders (Natuurmonumenten en Brabants 
Landschap) hebben aangegeven welke natuurgronden in hun bezit zijn en deze functie 
moeten krijgen. 

• Toevoeging van regels over toepassing van thermisch gereinigde grond (TGG). Op dit 
moment speelt er een landelijke discussie en zijn er onderzoeken gaande betreffende de 
bijzondere eigenschappen van TGG. Dit omdat er in het recente verleden milieuproblemen 
zijn ontstaan bij de toepassing ervan. Om de kwaliteit van de bodem te beschermen worden 
daarom aanvullende eisen gesteld aan de toepassing van TGG. 

 
Vervolg 
Na de inzagetermijn worden eventuele zienswijzen verwerkt in een Nota van Zienswijzen en wordt 
de Nota bodembeheer voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het is vervolgens 
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mogelijk om tegen het besluit van de gemeenteraad beroep in te stellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie artikel 50 Bbk). 
 
Communicatie 
Na besluitvorming van het college wordt de nota 6 weken ter inzage gelegd. 
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