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Landelijk beleid en de regionale wens dit
gezamenlijk op te pakken

Op 6 november 2018 hebben wij besloten:
I. Aan te sluiten bij de samenwerking van de Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen
voor het ontgraven en toepassen van grond in Twente.
II. Hiertoe de Nota bodembeheer regio Twente ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’ en de
Regionale bodemkwaliteitskaart Twente) in ontwerp vast te stellen.
III. De ontwerpnota met bijbehorende bodemkwaliteitskaart (vrij te geven voor inspraak.
IV. Indien aan de orde: Grond ontgraven en toepassen binnen de provinciale wegbermen van het
gemeentelijk grondgebied mogelijk te maken door de provinciale wegbermenkaart te accepteren.
V. de hiervoor genoemde stukken door de Raad te laten vaststellen als er geen zienswijzen zijn
binnengekomen die na afweging moeten leiden tot een ander beleid.
De nota Bodembeheer met de bijbehorende Regionale bodemkwaliteitskaart bevat de kaders en
voorwaarden om grond binnen Twente te ontgraven en toe te passen. Ten opzichte van het
bestaande beleid is het geactualiseerde beleid verder vereenvoudigd. Zo zijn de
toepassingsmogelijkheden voor het gebruik van grond verruimd, geldt binnen de regio een uniform
percentage bodemvreemd materiaal (rotzooi in de bodem) en hoeven derden nog maar één kaart
te raadplegen om te zien waar grond mag worden toegepast. Tegelijk wordt met het
geactualiseerde beleid de goede bodemkwaliteit in Twente behouden. Want de
bodemgebruikswaarden voor het ontgraven en toepassen van grond zijn specifiek afgestemd op
de Twentse bodemsituatie. Dit wordt ook wel aangeduid als gebiedsspecifiek beleid. Ook het al
bestaande beleid voor ontgraven en toepassen van grond is gebiedsspecifiek beleid.
De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid. Na vaststelling van
de geactualiseerde Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart door de raad, kunnen partijen
grond in Twente binnen de geldende voorwaarden ontgraven en toepassen.
De betreffende stukken zullen van 15 november 2018 tot en met 27 december 2018 ter inzage
worden gelegd. Fysiek en digitaal. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen
indienen.

