
 
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 1 
11ini01127 
 
1. Onderwerp: 
 

Toepassen van grond met van nature verhoogde arseenwaarden  

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

10 mei / 5e cyclus 2012 

 Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek   

 Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek  

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Volgens het landelijk beleid uit het besluit Bodemkwaliteit mag grond uit 
arseenhoudende gebieden, zoals deze in onze gemeente voorkomen,  niet 
zonder partijkeuring worden toegepast. Door gebiedsspecifiek beleid voor het 
omgaan met deze grond vast te stellen, mag hierop een uitzondering worden 
gemaakt met als voorwaarde dat dit geen risico voor de volksgezondheid mag 
opleveren. 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek 2012. 
 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

Nee 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

Nee 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: W.E.N. Rijnsaardt, tel. (0315) 292306, email w.rijnsaardt@oude-ijsselstreek.nl 

13 Meer informatie 
bij:  

Martin Duking, afdeling Beleid, team Milieu,  
tel. (0315) 292233; e-mail: m.duking@oude-ijsselstreek.nl 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 



 



Raadsvoorstel 
12int00307 

 
Datum raadsvergadering : 10 mei 2012  

 

Bundelnummer :  1  
 

 
 

 
Onderwerp  :Toepassen van grond met van nature verhoogde arseenwaarden. 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Akkoord gaan met het toepassen van grond met van nature verhoogde arseenwaarden. 
 
 
Aanleiding 
In het beïnvloedingsgebied van watergangen, zoals Oude IJssel, A-Strang, e.d. komen van nature 
verhoogde arseenwaarden voor in de bodem. Volgens het generieke (landelijke) beleid, vastgelegd in het 
besluit Bodemkwaliteit, mag grond uit deze gebieden niet zonder partijkeuring elders worden toegepast. 
Hierop kan een uitzondering worden gemaakt wanneer de gemeenteraad gebiedsspecifiek beleid voor deze 
gronden vaststelt, zoals het toestaan van toepassing van deze gronden onder voorwaarden.  
In de Nota Bodembeheer, op 10 april jl. door het college van B&W vastgesteld, zijn voorwaarden 
opgenomen voor het toepassen van grond met van nature verhoogde arseenwaarden, zonder dat dit risico 
voor de volksgezondheid veroorzaakt. Deze nota wordt tegelijkertijd in alle acht gemeenten van de regio 
Achterhoek vastgesteld. 
 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 
 

• Verbetering van de dienstverlening. 
• Vermindering van maatschappelijke kosten. 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Het onder voorwaarden toepassen van grond met van nature verhoogde arseenwaarden is verantwoord. 

In de Nota Bodembeheer zijn voorwaarden opgenomen voor het toepassen van grond met van nature 
verhoogde arseenwaarden, zodat er geen risico is voor de volksgezondheid. Er is een maximale norm 
vastgesteld en deze grond mag niet worden toegepast in volks- en moestuinen 

  
1.2 Het leidt tot eenduidig beleid in de regio Achterhoek. 

Een eenduidig beleid verbetert de betrouwbaarheid en het imago van de overheid. Immers in alle 
acht gemeenten van de regio Achterhoek is het beleid ten aanzien van het omgaan met 
arseenhoudende grond, na vaststelling ervan, hetzelfde.  
. 

Kanttekeningen 
De indruk kan worden gewekt dat de partijen grond met verhoogde arseenwaarden nooit meer hoeven te 
worden onderzocht op verontreiniging. Het gebiedsspecifiek beleid is echter van toepassing op partijen 
grond afkomstig van ‘onverdachte’ locaties. Voor verdachte locaties moet altijd bodemonderzoek worden 
uitgevoerd. Dit was al zo en blijft zo. 
Door middel van een goede voorlichting  wordt dit misverstand ondervangen (zie ‘Communicatie’). 

 
Kosten, baten, dekking 
De kosten voor het opstellen van de achterliggende stukken, de Nota Bodembeheer en de 
Bodemkwaliteitskaart, zijn in de begroting 2011 en 2012 opgenomen. 
De "opbrengsten" voor de gemeenten en overige partijen zijn moeilik te berekenen. Het betreft met name 
besparingen in projecten, waarbij op grote schaal grond of baggerspecie opnieuw kan worden hergebruikt en 
niet tegen hoge kosten hoeft te worden afgevoerd. Op kleinere schaal zijn er ook kostenbesparingen doordat 
er in de praktijk minder partijkeuringen hoeven te worden uitgevoerd. 



 
Uitvoering 
 
Planning 
 
10 mei: in raadsvergadering 
Daarna publicatie en voorlichting; dit wordt regionaal opgepakt. 
 
Communicatie/participatie 
Het gebiedsspecifieke arseenbeleid wordt, samen met de definitieve Nota Bodembeheer en 
Bodemkwaliteitskaart, gepubliceerd op de website van elke betrokken gemeente en in de regio worden 
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. 
 
Evaluatie/verantwoording 
Verantwoording vindt plaats via de portefeuillehouder Milieu. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
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