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DISCLAIMER
Bodemonderzoek bij private transacties

Voorliggende Nota Bodembeheer gaat niet in op het uitvoeren van bodemonderzoek bij private transacties. 
Of bij private transacties een bodemonderzoek wordt uitgevoerd dan wel gebruik gemaakt wordt van de 
informatie uit de bodemkwaliteitskaart in combinatie met een vooronderzoek conform de NEN5725 is aan 
de betrokken partijen. Mocht uit het bodemonderzoek bij een private transactie blijken dat de kwaliteit van 
dien aard is dat sprake is van een verdachte locatie dan mag, op grond van het zorgplichtbeginsel, voor deze 
locatie geen gebruik gemaakt worden van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel.

Bodemonderzoek in het publieksrechtelijke spoor
In het kader van de verlaging van de regeldruk kan op basis van deze Nota Bodembeheer in sommige 
situaties worden afgezien van bodemonderzoek bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, in het kader 
van een Wro-procedure of bij het toepassen van grond. In plaats van een bodemonderzoek uit te moeten 
voeren kan (voor locaties die niet verdacht zijn op puntverontreinigingen) gebruik gemaakt worden van de 
gegevens zoals vastgelegd in de bodemkwaliteitskaart in combinatie met een vooronderzoek conform de 
NEN5725.

De bodemkwaliteitskaart is met de grootste zorgvuldigheid vastgesteld. Deze biedt echter nooit uitsluitsel 
over onvoorziene omstandigheden op een locatie (bijvoorbeeld de aanwezigheid van puin in de bodem/ 
onbekende dempingen / een niet geregistreerde tank). Het is nadrukkelijk de keuze van de initiatiefnemer of 
hij gebruik maakt van de bodemkwaliteitskaart of dat hij toch een bodemonderzoek laat uitvoeren. Voordat hij 
deze keuze maakt zal hij zich moeten vergewissen van de voor- en nadelen en de eventuele risico’s.

Indien de initiatiefnemer er voor kiest om gebruik te maken van de bodemkwaliteitskaart kan het zijn dat 
tijdens de realisatie van de werkzaamheden zaken worden aangetroffen op basis waarvan bodemonderzoek 
alsnog noodzakelijk is. In dergelijke gevallen is de gemeente niet aansprakelijk voor de onderzoekskosten 
en/of de gevolg schade. 

De eindverantwoordelijkheid voor het toepassen van een partij grond of baggerspecie ligt bij de eigenaar 
van de locatie waar de grond of baggerspecie wordt toegepast. De gemeente kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade die voortkomt uit onzekerheden in de bodemkwaliteitsdata.

Bij het werken in verontreinigde grond kan naast de milieu-gerelateerde regelgeving ook de Arbo-wetgeving 
van toepassing zijn. Voorliggende Nota Bodembeheer gaat niet in op de eisen die vanuit deze Arbo-wetgeving 
gesteld (kunnen) worden. De initiatiefnemer en de uitvoerende partij zullen bij het uitvoeren van hun taken 
zich altijd moeten vergewissen dat conform de geldende Arbo-wetgeving gewerkt wordt. Relevant hierbij zijn 
de actuele wet en regelgeving. Thans de CROW publicatie 400 (Werken in en met verontreinigde grond). 

Vigerende wetgeving altijd leidend
De wet- en regelgeving is onderhavig aan aanpassingen/wijzigingen. De vigerende wet- en regelgeving is 
derhalve altijd leidend.
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1      Inleiding
Voor u ligt de Nota Bodembeheer 2021 van de gemeente Sittard-Geleen. Hierin is aangegeven hoe binnen 
de gemeente omgegaan wordt met de diffuse bodemverontreiniging en welke mogelijkheden er zijn voor het 
toepassen/hergebruik van grond. Verder is omschreven hoe de gemeente, binnen de diverse van toepassing 
zijnde kaders, invulling geeft aan de beleidsvrijheid die deze wettelijke kaders bieden. Waar nodig worden 
de gemaakte keuzes onderbouwd en toegelicht. Ook geeft deze Nota Bodembeheer 2021 aan hoe de 
bodemkwaliteitskaart [Ref. 1] gebruikt kan worden als wettelijk bewijsmiddel. De Nota Bodembeheer 2021 
biedt hiermee een eenduidig, integraal kader voor iedereen die bij het uitvoeren van bodemtaken en bij het 
voorbereiden van projecten te maken heeft met de aanwezige bodemkwaliteit. 

1.1       Aanleiding

Bodembeheerplannen 2011 en 2016 voor de aanpak van de diffuse verontreiniging
In delen van de gemeente Sittard-Geleen is door diverse, vaak langdurige menselijke activiteiten de bodem in 
meer of mindere mate verontreinigd geraakt. Dit speelt vooral in het stedelijk gebied van Sittard en Geleen en 
de kernen Obbicht en Grevenbicht waar de bodem verontreinigd is met zware metalen, PAK en minerale olie. 
Omdat deze verontreinigingen zich in een relatief groot gebied bevinden en er geen duidelijke oorzaak (bron 
en/of veroorzaker) van de verontreinigingen is aan te wijzen, wordt gesproken van een grootschalige diffuse 
bodemverontreiniging. 

Om te voorkomen dat de aanwezigheid van deze diffuse verontreiniging zou leiden tot vertraging en/of 
stagnatie bij de gewenste maatschappelijke, ruimtelijke en economische ontwikkelingen heeft de gemeente 
Sittard-Geleen in 2011 en in 2016 een bodembeheerplan met onderliggende bodemkwaliteitskaart opgesteld 
[Ref. 1]. Hierin werden oplossingen beschreven voor de problematiek die voortvloeit uit de grootschalige diffuse 
bodemverontreiniging in het binnenstedelijk gebied van de gemeente. Om aan te sluiten bij de landelijke 
naamgeving wordt de term bodembeheerplan (die voorheen gehanteerd is) vervangen door de term Nota 
Bodembeheer. De doelstelling van het document wijzigt daardoor evenwel niet. 

Actualisatie van de bodemkwaliteitskaart uit 2016 is nodig
Actualisatie van de bodemkwaliteitskaart uit 2016 is nodig omdat de geldigheidsduur van de huidige 
bodemkwaliteitskaart (die ten grondslag ligt aan de aanpak van de diffuse verontreiniging) met ingang van 
2021 komt te vervallen. Gelijktijdig met het vaststellen van deze bodemkwaliteitskaart wordt een nieuwe Nota 
Bodembeheer vastgesteld. 
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1.2     Uitgangspunten bij het opstellen van de Nota Bodembeheer 2021

Bij het opstellen van de Nota Bodembeheer 2021 zijn – conform het vorige Bodembeheerplan - de volgende 
algemene uitgangspunten aangehouden: 

• zo weinig mogelijk regels. 
Bij het opstellen van de Nota Bodembeheer 2021 is er naar gestreefd om zo weinig mogelijk nieuwe 
regels op te leggen. Nieuwe regels zijn alleen nodig indien de algemeen geldende landelijke kaders 
inzake bodem niet voldoende mogelijkheden bieden om, voor de specifieke situatie in Sittard-Geleen, 
oplossingen te vinden;

• volgen meersporenbeleid. 
Conform de aanpak uit de eerdere bodembeheerplannen en het beleidskader bodem van de provincie 
Limburg [ref. 2], is het uitgangspunt dat de Nota bodembeheer invulling geeft aan het meersporenbeleid 
van de gemeente Sittard-Geleen. Dit meersporenbeleid houdt in dat de bodemverontreiniging op 
een consistente manier wordt aangepakt waarbij de normstelling voor de wettelijke kaders (de Wet 
bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de 
Wet ruimtelijke ordening, zie paragraaf 2.1) zo veel mogelijk hetzelfde is;

• vereenvoudigen van de aanpak van de bodemverontreiniging. 
Om de maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren wordt er naar 
gestreefd om,  middels de Nota Bodembeheer 2021, de aanpak van de bodemverontreiniging zo veel 
mogelijk te vereenvoudigen. Essentieel onderdeel hierbij is het maximaal gebruik van de informatie 
uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente, in combinatie met een vooronderzoek conform de 
NEN5725. Deze vereenvoudiging leidt tevens tot een groter gebruiksgemak voor de bedrijven, burgers, 
bestuurders, adviesbureaus en ambtenaren die vanuit verschillende invalshoeken te maken kunnen 
krijgen met bodemverontreiniging;

• gebruik maken van de ervaringen van de voorbije jaren. 
De voorbije jaren is binnen de gemeente ervaring opgedaan met het overkoepelend Bodembeheerplan 
2004, het Bodembeheerplan 2011 en het Bodembeheerplan 2016. Deze ervaringen zijn bij het opstellen 
van de Nota Bodembeheer 2021 geïnventariseerd. Hieruit is gebleken dat het Bodembeheerplan 2016 in 
de praktijk regelmatig is toegepast en dat de daarin beschreven werkwijze / beleidsregels in de praktijk 
werkbaar waren. Aanpassing op deze punten is derhalve niet nodig; 

•  geen nieuwe elementen introduceren vooruitlopend op de inwerkingtreding van de omgevingswet. 
Naar verwachting zal op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking treden. Hierbij worden bodemtaken 
(nog meer) gedecentraliseerd en krijgt de gemeente (nog) meer taken en bevoegdheden. Gezien 
de korte periode waarin de Nota Bodembeheer gebruikt zal worden is er gekozen om geen nieuwe 
elementen te introduceren. 

1.3     Procedurele aspecten

Voor de vaststelling van deze Nota bodembeheer 2021 is de procedure van het Algemeen verbindend 
voorschrift (avv) gevolgd. In deze procedure is tevens de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en 
bodemfunctieklassenkaart vastgesteld.

Deze Nota bodembeheer 2021 is de opvolger van het Bodembeheerplan 2016 gemeente Sittard-Geleen. 
Tegelijk met de vaststelling van de Nota bodembeheer 2021, wordt het Bodembeheerplan 2016 met 
bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart ingetrokken. 

Geldigheidsduur.
De geldigheidsduur van de Nota Bodembeheer 2021 is in beginsel 10 jaar. 
De bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctieklassenkaart, waar de Nota Bodembeheer op is gebaseerd, 
dienen elke 5 jaar te worden geactualiseerd op grond van nieuwe, tegen die tijd beschikbare bodemdata.
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1.4     Meersporenbeleid als basis voor de Nota Bodembeheer 2021

1.4.1  Algemene doelstelling van de Nota Bodembeheer 2021

Voorliggende Nota Bodembeheer 2021 heeft als doel vast te leggen hoe, binnen het gebied waar de gemeente 
bevoegd gezag is voor het beoordelen van de bodemkwaliteit, invulling gegeven wordt aan de toetsing van 
bodemaspecten op de werkvelden waar dat een rol speelt. Deze werkvelden zijn: grondverzet/hergebruik, 
bodemsanering, bouwen en ruimtelijke ontwikkeling. Dit staat bekend onder de benaming meersporenbeleid. 
Dit meersporenbeleid ligt aan de basis van een duurzame en efficiënte aanpak van de in de gemeente 
aanwezige diffuse bodemverontreiniging. 

1.4.2  Meersporenbeleid reeds jarenlang uitgangspunt van het gemeentelijke en 
                 provinciale bodembeleid

Bij het beleid voor de sporen hergebruik, sanering, bouwen en ruimtelijke planvorming (het zgn. 
meersporenbeleid) wordt gestreefd naar een bodembeleid waarbij de eisen die gesteld worden aan de 
bodemkwaliteit onafhankelijk zijn van de wet- en regelgeving die aanleiding zijn om de bodemkwaliteit te 
beoordelen. 
Daarom wordt bij al deze sporen, zoveel als mogelijk is binnen de wet- en regelgeving, één uniform 
ambitieniveau en eenzelfde bodemkwaliteitsdoelstelling nagestreefd. Een dergelijk beleid is helder en 
eenduidig voor de burgers en bedrijven in Sittard-Geleen.
De afgelopen jaren heeft de gemeente dit meersporenbeleid gehanteerd als uitgangspunt voor het 
bodembeleid. Ook binnen de provincie Limburg wordt het meersporenbeleid gevoerd en is verankerd in het 
vigerende provinciale Beleidskader Bodem [ref. 2] . 
Onderstaand wordt dit meersporenbeleid schematisch weergegeven. 
In de volgende hoofdstukken zal dit beleid, waar nodig, nader toegelicht worden. 

Figuur: Schematische weergave van het meersporenbeleid.

 

* Opm.1: voor een toelichting bij de bepaling van een geval van ernstige bodemverontreiniging wordt verwezen 
naar de van kracht zijnde circulaire bodemsanering en het provinciale beleidskader bodem. Benadrukt wordt 
dat het hierbij alleen gaat om historische verontreinigingen van vóór 1987.
 



  

 

  Besluit
  bodemkwaliteit

  Wet
  bodembescherming

     Omgevingsvergunning      Bestemmingsplan

Geval van ernstige bodemverontreiniging? *Opm.1

Uniforme norm bodemkwaliteitsdoelstelling, gerelateerd aan de 
gebruiksfunctie in Sittard-Geleen de generieke waarden.

Sanerende maatregelen
niet nodig

ja nee
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1.4.3   Reikwijdte van het meersporenbeleid

Meersporenbeleid voor historische verontreinigingen van de bodem.
Het meersporenbeleid vormt het toetsingskader voor de aanpak van bodemverontreinigingen die zijn ontstaan 
vóór 1 januari 1987, de zogenaamde historische verontreinigingen. Op verontreinigingen die zijn ontstaan 
vanaf die datum is het zorgplichtbeginsel van toepassing (zie ook hoofdstuk 4 en het provinciale Beleidskader 
Bodem). 

Het meersporenbeleid is ook niet van toepassing op verontreinigingen van het grondwater. Wel is bekend 
dat in delen van de gemeente Sittard-Geleen het grondwater ernstig verontreinigd is geraakt door 
puntbronnen (bijvoorbeeld voormalige wasserijen). Voor deze puntbronnen geldt het regime van de Wet 
bodembescherming en is de provincie Limburg het bevoegde gezag.

Bodem wordt beoordeeld in het kader van nieuwe ontwikkelingen
Beoordelingen op grond van het meersporenbeleid vinden plaats bij nieuwe ontwikkelingen (zogenaamde 
dynamische situaties). Het gaat dan om: locaties waar grondverzet plaatsvindt, waar een omgevingsvergunning 
of aanlegvergunning verleend moet worden of bij een bestemmingsplan/functiewijziging. 

Uitgangspunt van het meersporenbeleid is dat sanerende maatregelen nodig zijn indien bij een nieuwe 
ontwikkeling op een locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sanerende 
maatregelen dienen van dien aard te zijn dat op de gehele locatie waar de procedure op ziet (bijvoorbeeld de 
bestemmingsplanwijziging) de bodemkwaliteit aan de gestelde eisen voldoet. Omdat er in deze situaties sprake 
is van een geval van ernstige bodemverontreiniging zal de Wbb van toepassing zijn, zie hoofdstuk 7 van de Nota 
Bodembeheer. 

Ten aanzien van dit aspect wordt opgemerkt dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen sanerende maatregelen alleen kunnen worden vereist indien er sprake is van een met 
spoed te saneren geval van ernstige bodemverontreiniging. Hiervoor geldt het basisuitgangspunt van het 
meersporenbeleid dus (nog) niet. Opgemerkt wordt dat het de verwachting is dat binnen de kaders van de 
Omgevingswet de mogelijkheid zal bestaan om ook in het kader van de activiteit bouwen, invulling te geven aan 
het meersporenbeleid. De gemeente zal in het kader van de implementatie van de Omgevingswet nagaan of en 
op welke manier hier gebruik van gemaakt zal worden.

Beoordeling bodemkwaliteit bij statische locaties
Op locaties waar geen ontwikkelingen plaatsvinden (zogenaamde statische situaties) is er in beginsel geen 
aanleiding om de bodemkwaliteit te beoordelen en verbeteren, en is het meersporenbeleid dus niet van 
toepassing. 

Voor deze situaties geldt wel dat in de Wet bodembescherming is bepaald dat sanerende maatregelen 
moeten worden genomen indien er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan is 
vastgesteld dat een spoedige sanering noodzakelijk is. Voor een beschrijving van de wijze waarop bepaald 
wordt of een spoedige sanering noodzakelijk is, wordt verwezen naar het provinciale Beleidskader Bodem 
waarin uitgebreid wordt ingegaan op dit specifieke aspect van de Wet bodembescherming .

Deze spoedeisende statische locaties zijn de voorbije jaren in opdracht van de provincie geïnventariseerd 
en (zijn of worden op termijn) gesaneerd dan wel beheerd. 
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Lood
In 2015 zijn, naar aanleiding van onderzoek door het RIVM, nieuwe inzichten ontstaan ten aanzien humane 
risico’s bij voorkomen van lood in de bodem. De (huidige) interventiewaarde voor lood biedt onvoldoende 
zekerheid. Door de GGD zijn naar aanleiding van voorgenoemd onderzoek adviezen gegeven ten aanzien 
van veilige normen en normen waarna gestreefd moet worden. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de 
gemiddelde diffuse loodconcentratie in alle deelgebieden beneden het meest gevoelige bodemgebruik is 
gelegen en geen sprake is van actuele risico’s t.a.v. lood. Lokaal kunnen kleinere of grotere gebieden een 
verhoogd (achtergrond) gehalte kennen. Nader onderzoek naar of beleid over lood maakt geen onderdeel uit 
van deze Nota bodembeheer. In samenwerking met de provincie Limburg wordt nader bekeken of aanvullend 
beleid noodzakelijk is, na bekend worden van de Rijksregels.

1.4.4  Meersporenbeleid alleen voor landbodems, niet voor waterbodems.

Binnen het meersporenbeleid geldt dat er sanerende maatregelen nodig zijn indien er sprake is van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Voor waterbodems is, met de inwerkingtreding van de Waterwet in 2009, de gevalsbenadering volledig 
vervallen. Voor waterbodems geldt als uitgangspunt dat de waterbodem gezien wordt als een integraal 
onderdeel van het watersysteem. Sanering van de waterbodem is alleen nodig indien de waterbodem-kwaliteit 
een ongewenste invloed heeft op het bereiken van de gewenste kwaliteit van het gehele watersysteem. 

In dat opzicht is het ook logisch dat de waterbeheerder volledig verantwoordelijk is voor het beoordelen en 
het (zo nodig) aanpakken van de waterbodems. Beoordeling vindt hierbij niet langer louter op basis van 
aangetroffen gehalten plaats, maar vindt primair plaats door na te gaan of en in welke mate de 
waterbodemkwaliteit een invloed heeft/kan hebben op het functioneren van het watersysteem. 

Voor de gemeente Sittard-Geleen houdt dat in, dat bij besluiten die het watersysteem raken, maar waar de 
gemeente het bevoegd gezag is (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening), 
per situatie de bodemproblematiek zal worden afgestemd met het bevoegd gezag krachtens de Waterwet 
waarbij het oordeel van de waterbeheerder leidend zal zijn. 

Alleen op deze manier kan bereikt worden dat de eisen die de gemeente stelt aansluiten op de wensen/eisen 
die de waterbeheerder heeft ten aanzien van het watersysteem. 
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2      Afbakening/toepassingsgebied
2.1      Inhoudelijke begrenzing van de Nota Bodembeheer

Voorliggende Nota Bodembeheer geldt voor alle kaders waarvoor de gemeente bevoegd gezag is bij het 
beoordelen van de bodemkwaliteit.
Het wettelijke kader voor een bodemkwaliteitskaart is gelegen in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. 
Hierin is het primaire doel van de bodemkwaliteitskaart beschreven, zijnde: “het facilitairen van grondverzet/
hergebruik van (secundaire) grondstromen”. Vanuit de wens van een eenduidige beoordelingssystematiek, 
om de regeldruk zo laag mogelijk te houden en om aan te sluiten bij de werkwijze die al jaren gevolgd wordt 
in Limburg, kiest de gemeente Sittard-Geleen er voor om de bodemkwaliteitskaart in combinatie met een 
vooronderzoek conform de NEN5725 ook te hanteren als bewijsmiddel bij ruimtelijke initiatieven (ruimtelijke 
ordening en/of bouwen). Het is namelijk niet logisch om de bodemkwaliteitskaart wel te aanvaarden bij 
hergebruik (waarbij in de regel grondverzet plaatsvindt) en niet bij ruimtelijke initiatieven (waar er minder vaak 
grondverzet plaatsvindt).
Deze keuze is legitiem omdat uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de diffuse verontreinigingen beduidend 
lager zijn dan de interventiewaarde, zodat er op grond van het meersporenbeleid bij ruimtelijke initiatieven op 
diffuus verontreinigde locaties geen aanleiding is tot het voorschrijven van sanerende maatregelen. 

Op grond van bovenstaande is de voorliggende Nota Bodembeheer van toepassing op alle kaders waar de 
gemeente bevoegd gezag is. Dit zijn: 

• de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
• de Wet ruimtelijke ordening;
• het Besluit bodemkwaliteit (binnen het gebied waar de gemeente bevoegd gezag is krachtens het 

Besluit bodemkwaliteit, zie paragraaf 2.2).

2.2      Geografische begrenzing van de Nota Bodembeheer 

In zijn algemeenheid is de gemeente binnen het gehele grondgebied bevoegd gezag in het kader van het 
Besluit Bodemkwaliteit, de Wabo en de Wro.  Er is echter een aantal uitzonderingen. Onderstaande tabel bevat 
een overzicht van de diverse bevoegde instanties binnen de gemeente grenzen van Sittard-Geleen.

1)  De ligging van de primaire en secundaire wateren is weergegeven op kaartmateriaal (leggers) die zijn te 
raadplegen op de website van Waterschap Limburg.

 

Overzicht bevoegdheden
Gemeente Provincie Rijkswaterstaat Waterschap Limburg

Besluit
Bodem-
kwaliteit

In/op de droge landbodem Binnen bedrijven waar de 
provincie bevoegd gezag 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is t.a.v. 
VTH-taken -beleidsmatig bij 
gemeente (Bv. Chemelot)

Maas, incl. 
winterbed en 
Julianakanaal 
(incl. havens)

Primaire en 
secundaire wateren1)

Wet
bodembe-
scherming

n.v.t. De gehele gemeente, 
uitgezonderd van de 
gebieden waar RWS en het 
Waterschap bevoegd zijn 
vanuit de Waterwet

Wet bodembescherming is hier niet 
meer van toepassing. Beoordeling en 
aanpak van de bodem is geïntegreerd in 
de Waterwet

Wet
algemene 
bepalingen
omgevings-
recht

Gehele grondgebied, 
m.u.v. de inrichtingen 
waarvoor de provincie 
bevoegd gezag is 1) 

Inrichtingen waarvoor de 
provincie bevoegd gezag is

n.v.t. n.v.t.

Wet
ruimtelijke
ordening

Gehele grondgebied van 
de gemeente

n.v.t. (behoudens een inpas-
singsplan)

n.v.t.  n.v.t.
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Specifieke gebieden.
• Oppervlaktewater: De bodemfunctieklassenkaart heeft geen betekenis bij het in een 

oppervlaktewaterlichaam toepassen van partijen grond of baggerspecie. Aan een oppervlaktewaterlichaam 
kan namelijk geen functieklasse worden toegekend. Bovendien is voor dergelijke toepassingen niet de 
gemeente maar de waterbeheerder (Rijkswaterstaat of het Waterschap Limburg) bevoegd gezag.

• Chemelot-locatie: Het  terrein van Chemelot heeft in de bodemfunctieklassenkaart de klasse 
“industrie” toegekend gekregen. Deze locatie maakt onderdeel uit van één groot geval van ernstige 
bodemverontreiniging waarvoor een raamsaneringsplan geldt. In het verder bepalen van de bodemkwaliteit 
binnen Sittard-Geleen is dit gebied/deze zone dan ook buiten beschouwing gelaten. Voor de locatie is 
een Wabo vergunning van toepassing waardoor de provincie voor het aspect bodemverontreiniging onder 
de Wbb zowel beleidsmatig als voor de VTH-taken het bevoegd gezag is. Voor toepassen van grond en 
bouwstoffen is de provincie voor de VTH-taken het bevoegd gezag maar beleidsmatig berust dat bij de 
gemeente.
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3       Continueren van het generieke beleidskader 
Op basis van het Besluit bodemkwaliteit heeft de gemeente Sittard-Geleen de mogelijkheid om te kiezen 
tussen een algemeen generiek kader en een gebiedsspecifiek kader. 
In het generieke kader zijn voor landbodems Generieke Maximale Waarden vastgesteld als grenzen voor de 
kwaliteit die hoort bij de functie van de bodem. Voor de meeste gemeenten in Nederland levert dit generieke 
kader voldoende ruimte om een duurzaam en efficiënt bodembeheer mogelijk te maken. 

Er zijn echter gebieden in Nederland waar het generieke kader, gezien de verontreinigingssituatie, te weinig 
mogelijkheden biedt voor een duurzaam en efficiënt bodembeheer. Om te vermijden dat hierdoor in deze 
gebieden een stagnatie bij het hergebruik ontstaat, biedt het Besluit bodemkwaliteit de mogelijkheid om 
(binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden) op lokaal niveau, gebiedsspecifieke normen vast te 
leggen. Dergelijke gebiedsspecifieke normen (zgn. lokale maximale waarden) gelden dan op lokaal niveau als 
toetsingskader voor het hergebruik van grond en/of baggerspecie.

In 2011 en 2016 heeft de gemeente Sittard-Geleen een bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart 
voor het grondgebied vastgesteld. Op basis van de bodemkwaliteit binnen de gemeente is toen geconcludeerd 
dat het generieke kader voldoende mogelijkheden biedt voor een adequaat bodembeheer in de gemeente 
Sittard-Geleen.

In 2020 is de bodemkwaliteitskaart (verplicht) geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde 
bodemkwaliteitskaart 2021-2025 blijkt nog steeds dat, voor het gehele grondgebied van de gemeente Sittard-
Geleen, het generieke beleid voldoende mogelijkheden biedt voor een adequaat bodembeheer, omdat:

• in alle deelgebieden van de gemeente is de bodemkwaliteit gelijk aan of beter dan de functiegerichte 
bodemkwaliteitseisen uit het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit. De bodemkwaliteit 
voldoet in de regel aan de eisen die vanuit het generieke kader gesteld worden. Er zijn binnen het 
generieke kader dan ook voldoende mogelijkheden voor het hergebruik van grond. Dit wordt ook 
geïllustreerd in de grondstromenmatrix van de bodemkwaliteitskaart (zie ook hoofdstuk 5);

• het merendeel van de grond die bij gemeentelijke projecten vrijkomt, wordt (eventueel via een 
grondbank) binnen Sittard-Geleen toegepast in nuttige bodemtoepassingen (bijvoorbeeld geluidswallen, 
ophogingen aanvullingen). Hiervoor biedt het generieke kader ruim voldoende mogelijkheden;

• het voorbije decennium is in Sittard-Geleen gewerkt volgens het generieke beleid . De ervaringen die 
hiermee zijn opgedaan leren dat dit generieke kader ruim voldoende mogelijkheden biedt voor een 
adequaat bodembeheer. 

Een andere reden om te kiezen voor het gebiedsspecifieke kader kan voortkomen uit de wens om de 
bodemkwaliteitskaart van andere (omliggende)gemeenten als bewijsmiddel te hanteren. Om dit juridisch 
mogelijk te maken dient dan de gemeenteraad een beheergebied aan te wijzen dat twee of meerdere 
gemeenten bevat. Binnen de gemeente Sittard-Geleen wordt geen invulling gegeven aan deze mogelijkheid 
om gemeentegrensoverschrijdend gebruik te maken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel. Redenen 
hiervoor zijn: 

• de vraag voor het accepteren van een bodemkwaliteitskaart van een andere gemeente als bewijsmiddel 
komt in de praktijk slechts sporadisch voor;

• indien grond van eigenaar wisselt wordt vaak al op andere (privaatrechtelijke en/of contractuele) 
gronden een partijkeuring uitgevoerd;

• de afstand tussen herkomst en toepassing van de grond maakt het vaak financieel niet aantrekkelijk om 
grond uit andere gemeenten toe te passen. 
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4      Gebruik van de BKK als bewijsmiddel binnen Sittard-Geleen
4.1     Uitgangspunt: zo veel mogelijk gebruik maken van de BKK als bewijsmiddel

In het verleden zijn binnen het grondgebied van Sittard-Geleen reeds een groot aantal bodemonderzoeken 
uitgevoerd. Een inventarisatie van deze onderzoeken leert dat er op de zogenaamde onverdachte locaties in 
het verleden meer dan 2000 bodemonderzoeken zijn uitgevoerd ter bepaling van de diffuse bodemkwaliteit. Dit 
grote aantal analyses maakt dat er met de bodemkwaliteitskaart een zeer betrouwbare voorspelling gedaan 
kan worden over de bodemkwaliteit binnen de gemeente. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt verder dat in 
alle gebieden de gemiddelde waarde beduidend lager is dan de interventiewaarde en dat de P95 (beduidend) 
lager is dan de maximale waarde industrie, zodat er voldoende zekerheid is dat er binnen het gemeentelijke 
gebied voor de diffuse verontreiniging geen sanerende maatregelen nodig zullen zijn (zie hoofdstuk 1.4, 
meersporenbeleid). Vanuit het streven om zo weinig mogelijk regels op te leggen én omdat de voorbije jaren 
positieve ervaringen zijn opgedaan met het gebruik van een bodemkwaliteitskaart zal de gemeente ook de 
komende jaren zo veel als mogelijk gebruik maken van de bodemkwaliteitskaart in combinatie met een 
vooronderzoek conform de NEN5725 als bewijsmiddel. In de volgende paragrafen wordt een nadere toelichting 
gegeven van de mogelijkheden en de randvoorwaarden voor het toepassen van de BKK als bewijsmiddel. 

4.2      Mogelijkheden en randvoorwaarden voor het gebruik van de BKK als bewijsmiddel

4.2.1  De bodemkwaliteitskaart is niet van toepassing op alle locaties

De bodemkwaliteitskaart geeft alleen een indicatie van de bodemkwaliteit op onverdachte locaties die zijn 
gelegen in een gezoneerd gedeelte van de bodemkwaliteitskaart. Voor de verdachte locaties binnen de 
gemeente Sittard-Geleen geeft de bodemkwaliteitskaart geen informatie. Voor de verdachte locaties is de 
bodemkwaliteitskaart dan ook niet bruikbaar als bewijsmiddel maar dient altijd een (bodem)onderzoek te 
worden uitgevoerd om de kwaliteit op de locatie (of een deel van de locatie) te bepalen. Deze beperking tot 
onverdachte locaties geldt zowel voor wat betreft de kwaliteit van de vrijkomende grond als voor wat betreft de 
kwaliteit van de ontvangende bodem (zie ook hoofdstuk 5 en 7). 

4.2.2  Vooronderzoek 

Om gebruik te mogen maken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel dient altijd een vooronderzoek 
(ook wel historisch onderzoek genoemd) te worden uitgevoerd. Het doel van het vooronderzoek is om na te 
gaan of de bodemkwaliteitskaart een voldoende betrouwbare uitspraak doet over de bodemkwaliteit. 

Indien uit het vooronderzoek blijkt dat de bodem op de locatie enkel diffuus verontreinigd is (dus niet 
additioneel beïnvloed is als gevolg van verdachte activiteiten en/of puntbronnen, bijvoorbeeld door een 
bodemverontreiniging met asbest) en de locatie geen deel uitmaakt van een bekend (beschikt) geval van 
ernstige verontreiniging, is geen verder onderzoek noodzakelijk en zijn er op voorhand vanuit de bodem geen 
milieuhygiënische bezwaren om het grondverzet of ruimtelijke ontwikkeling uit te voeren. De milieuhygiënische 
kwaliteit blijkt voldoende uit de bodemkwaliteitskaart.

Als er wel aanwijzingen zijn dat de bodem op de locatie verdacht is of beïnvloed is door een puntbron, dan mag 
de bodemkwaliteitskaart niet als bewijsmiddel worden gehanteerd. Er dient dan een onderzoek te worden 
verricht naar de kwaliteit van de bodem op de locatie waar de voorgenomen ontwikkeling of grondverzet is 
gepland. Het soort onderzoek en detailniveau dient hierbij te worden afgestemd op het voorgenomen initiatief. 
Wellicht ten overvloede wordt vermeld dat de bodemonderzoeken moeten voldoen aan de op dat moment 
geldende normen en wet- en regelgeving. 

Vooronderzoek
Het vooronderzoek betreft een bureaustudie en mogelijk een terreinverkenning van de locatie. 
Er worden geen grondboringen, peilbuizen en/of chemische analyses verricht. De bureaustudie 
bestaat uit het raadplegen van diverse bronnen zoals het bodeminformatiesysteem van de gemeente, 
voorgaande bodemonderzoeken op en in de omgeving van de locatie, het (voormalige) gebruik, 
milieu-, bouw- , sloopvergunningen e.d. Met de verkregen informatie uit de diverse bronnen, 
mogelijk in combinatie met een terreinverkenning, wordt de conclusie getrokken of de locatie wel of 
niet verdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. Het vooronderzoek moet uitgevoerd worden 
conform de NEN 5725.
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Om de lasten te minimaliseren en het gebruiksgemak voor initiatiefnemers voor een ruimtelijke ontwikkeling 
en of grondverzet maximaal te faciliteren heeft de gemeente Sittard-Geleen een standaard vooronderzoek 
opgesteld conform de NEN 5725, aanleiding F (zie bijlage 3). 
Dit vooronderzoek is te gebruiken als milieuhygiënische verklaring bij het ontgraven en toepassen van grond 
als uit het vooronderzoek blijkt dat:
• het is gelegen binnen een bodemkwaliteitszone van de bodemkwaliteitskaart; 

en
• blijkt dat de bodemkwaliteit niet zal afwijken van de kwaliteit die op de bodemkwaliteitskaart is aangege-

ven.
(Zie ook de wettelijke bepalingen in artikel 4.3.5 van de Regeling bodemkwaliteit).

Daarnaast is dit vooronderzoek een hulpmiddel om te bepalen in welke gevallen geen sprake is van een (ver-
moedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging, waardoor de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel kan 
gelden binnen het gemeentelijk bodembeleid van Sittard-Geleen. Het blanco standaard vooronderzoek is als 
bijlage 3 bijgevoegd in deze Nota.

4.2.3  Bodemkwaliteitskaart ook bewijsmiddel bij grootschalige bodemtoepassingen (GBT).

Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat in alle gezoneerde gebieden de gemiddelde waarde (beduidend) lager 
is dan de maximale waarde industrie (MWI). Bovendien is in alle gebieden de gemiddelde waarde (beduidend) 
lager dan de voor grootschalige bodemtoepassingen geldende emissietoetswaarden uit het Besluit bodemkwa-
liteit en de Regeling bodemkwaliteit.

Dat maakt dat er op basis van de bodemkwaliteitskaart voor alle gebieden voldoende zekerheid is dat de 
grond die in deze gebieden vrijkomt uit onverdachte locaties (zie bijlage 3) voldoet aan de eisen die het Besluit 
bodemkwaliteit stelt aan grootschalige bodemtoepassingen. De bodemkwaliteitskaart kan dus ook als bewijs-
middel worden gehanteerd bij toepassing van de grond in een grootschalige bodemtoepassing. Vanzelfspre-
kend geldt dit alleen voor grond die afkomstig is uit niet-verdachte locaties die zijn gelegen in een gezoneerd 
gebied. Voor grond uit verdachte locaties moet ook bij hergebruik in een grootschalige bodemtoepassing een 
bodemonderzoek/partijkeuring uitgevoerd worden en kan geen gebruik gemaakt worden van de bodemkwali-
teitskaart als bewijsmiddel. 

4.2.4  Bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel bij BRL9335-1.

BRL 9335 gecertificeerde bedrijven mogen grond op bulken van kleine partijen tot een partij van 2000 ton om 
uiteindelijk een partijkeuring te kunnen uitvoeren. In het kader van de acceptatie dient mede aan de hand van 
historische informatie de fysische en chemische samenstelling van de desbetreffende partij inzichtelijk te zijn 
gemaakt. In artikel 6.1.1. van de BRL 9335-1, versie 4.0 van 22 juni 2017  is een opsomming gegeven van docu-
menten die kunnen dienen als historische informatie van een betreffende partij, o.a. ook een (geldige) bodem-
kwaliteitskaart.De bodemkwaliteitskaart wordt dan gebruikt om een pre indicatie van de bodemkwaliteit van 
een aangeboden partij te verkrijgen.

Vanzelfsprekend geldt dit alleen voor grond die afkomstig is uit niet-verdachte locaties die zijn gelegen in een 
gezoneerd gebied. De toets (vermoedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging (zie bijlage 3) is hierbij het 
hulpmiddel om te bepalen of de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel kan worden gebruikt.

4.2.5  Zorgplicht blijft natuurlijk gelden

Indien bij graafwerken geconstateerd wordt dat er onverwacht toch sprake is/kan zijn van een verdachte locatie 
geldt – conform het Bbk – nog steeds het zorgplichtbeginsel. 
In dat geval kan de bodemkwaliteitskaart niet als bewijsmiddel gebruikt worden. De uitvoerende partij heeft 
dan de plicht om alsnog de kwaliteit van de grond in beeld te brengen en te toetsen aan de eisen die gelden 
vanuit het generieke kader. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 8. 
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4.2.6  Specifiek locatieonderzoek als hoger bewijsmiddel.

De bodemkwaliteitskaart geeft een verwachting van de bodemkwaliteit van een bepaald gebied. Indien op een 
locatie sprake is van een partijkeuring dan treedt deze altijd in de plaats van de gegevens van de bodemkwali-
teitskaart. Uiteraard dient voor het ontgraven en elders toepassen van de grond de partijkeuring te voldoen aan 
de vereisten voor een bewijsmiddel uit het Besluit bodemkwaliteit. Mocht van een locatie een regulier bode-
monderzoek aanwezig zijn, zoals een verkennend- of nulsituatie onderzoek, dan wordt dit meegenomen bij de 
toetsing of sprake is van een (vermoedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging (zie bijlage 3).
Specifiek locatieonderzoek kan ook uitgevoerd worden om de kwaliteit van de ontvangende bodem te bepalen. 
Dit onderzoek treedt dan in de plaats van de verwachting op basis van de bodemkwaliteitskaart. 

4.2.7  Asbest

In tegenstelling tot veel andere stoffen is een bodembelasting met asbest vaak niet te relateren aan bepaalde 
bedrijfsmatige activiteiten, maar veel meer aan de gebruikte bouwstoffen in een woning / gebouw dan wel aan 
de mogelijke aanwezigheid van asbest in ophooglagen en/of erfverhardingen. Om te voldoen aan de geldende 
wet- en regelgeving alsmede om eventuele stagnatie tijdens een ontwikkeling te voorkomen adviseren we de 
initiatiefnemer met klem om tijdig informatie in te winnen of een locatie asbestverdacht is. Hiervoor wordt naar 
de geldende asbestprotocollen verwezen. De gemeente Sittard-Geleen is aan de hand van beschikbare gege-
vens uit bodemonderzoeken, nagegaan of asbest in de bodem voorkomt. Uit onderzoek (zie bodemkwaliteits-
kaart [ref. 1]) blijkt dat in de bodem asbest vaak niet meer dan enkel in licht verhoogde mate wordt aangetrof-
fen op diffuus verontreinigde locaties. Er is echter onvoldoende zekerheid verkregen voor vaststelling van de 
algemene bodemkwaliteit waardoor de bodemkwaliteitskaart geen bewijsmiddel is met betrekking tot asbest.

4.2.8  PFAS

De gemeente Sittard-Geleen is aan de hand van beschikbare gegevens uit bodemonderzoeken, mede verkre-
gen uit onderzoek dat de provincie Limburg heeft uitgevoerd, nagegaan of PFAS (per en poly alkyl stoffen) in 
verhoogde gehalten in de gemeente Sittard-Geleen voorkomt. Uit het onderzoek (zie bodemkwaliteitskaart [ref. 
1]) blijkt dat op onverdachte locaties PFAS niet in verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden 
(Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 2 juli 2020) voorkomt. 
Daarmee is niet nodig onderzoek te verrichten naar PFAS op locaties waar geen puntbronnen met PFAS wor-
den verwacht bij activiteiten van graven, saneren, ruimtelijke ontwikkelingen en toepassen in de bodem.

4.2.9  Bodemkwaliteitskaart niet als bewijsmiddel bij wegbermen

De bodemkwaliteitskaart wordt niet representatief geacht voor de bermen van de rijkswegen, de provinciale 
wegen en de bovenregionale wegen en ook niet voor de spoorbermen c.q. de spoorzone. Dit betekent dat de 
bodemkwaliteitskaart (ontgravingkaart en toepassingskaart) niet als bewijsmiddel kan worden gebruikt voor de 
kwaliteitsklasse van de grond die ter plaatse van deze bermen vrijkomt. Deze locaties (d.w.z. wegen- en spoor-
wegeninfrastructuur) zijn in de bodemkwaliteitskaart weergegeven.

De milieuhygiënische kwaliteit van de uit bermen vrijkomende grond, waarvan men voornemens is om deze 
elders opnieuw toe te passen, dient derhalve altijd met een onderzoek te worden aangetoond.
Opgemerkt wordt nog dat het Besluit bodemkwaliteit ook mogelijkheden biedt voor het hergebruik van vrijko-
mende grond op of nabij de plaats van herkomst. Deze toepassing is uitgezonderd van een aantal regels van 
het Besluit bodemkwaliteit. In de praktijk zal hier regelmatig gebruik van gemaakt kunnen worden bij ingrepen 
in de (spoor)wegbermen. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het grondverzet bij deze wegen en spoorwe-
gen.
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4.2.10  Bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel bij ruimtelijke ontwikkelingen (Wro) en bij 
                omgevingsvergunning (WABO)
Algemeen.
Vanuit een oogpunt van consistentie en om de regeldruk zo laag mogelijk te houden, kiest de gemeente vanuit 
het meersporenbeleid er voor om de bodemkwaliteitskaart in combinatie met een vooronderzoek conform 
de NEN5725 ook te hanteren als bewijsmiddel bij ruimtelijke ontwikkelingen (bestemmingsplanwijzigingen 
en omgevingsvergunningen). Het is namelijk niet logisch om de bodemkwaliteitskaart wél te aanvaarden bij 
hergebruik (waarbij in de regel grondverzet plaatsvindt), en niét bij ruimtelijke ontwikkelingen (waar er minder 
vaak grondverzet plaatsvindt). Daarom is er voor gekozen om de bodemkwaliteitskaart in combinatie met een 
vooronderzoek conform de NEN5725 te aanvaarden als bewijsmiddel bij ruimtelijke procedures en bij 
omgevingsvergunningen. Hierbij moet wel worden benadrukt dat de locatie waar de ruimtelijke ontwikkeling is 
gepland niet verdacht mag zijn en niet mag zijn beïnvloed door een puntbron. Indien er aanwijzingen zijn dat er 
wel een beïnvloeding heeft plaatsgevonden, mag de bodemkwaliteitskaart niet zondermeer als bewijsmiddel 
gebruikt worden, maar moet een bodemonderzoek worden uitgevoerd.

4.3     Puin in de bodem
Hergebruik
De diffuse bodemverontreiniging wordt met name in de oude stedelijke gebieden van Sittard en Geleen geken-
merkt door de aanwezigheid van puin. Om binnen de kaders van het Bbk dergelijke puinhoudende grond buiten 
de te ontgraven locatie toe te kunnen passen geldt dat de hoeveelheid bodemvreemde bijmengingen niet hoger 
mag zijn dan 20%. Voor toepassing binnen de te ontgraven locatie kan gebruik gemaakt worden van de moge-
lijkheden voor verplaatsen binnen een locatie (tijdelijke uitname). Aangaande de (on)mogelijkheden hiervoor 
geldt dat per project maatwerk geleverd zal moeten worden. 

De aanwezigheid van puin in de bodem kan een aanwijzing zijn dat de grond asbestverdacht is. Of puin daad-
werkelijk asbestverdacht is, is onder andere afhankelijk van het type puin dat aanwezig is  en het historisch ge-
bruik van de locatie (bijvoorbeeld  op welk moment het puin is geproduceerd dan wel in de bodem terechtgeko-
men). De NEN 5707 geeft de ruimte om te motiveren of de aanwezigheid van puin aanleiding is om een locatie 
of partij als asbestverdacht te beoordelen en of er aanleiding is om een asbestonderzoek uit te voeren.  Dit kan 
op basis van een vooronderzoek conform NEN 5725 en NEN 5707. Vooral bij ongebroken metselpuin is de kans 
groot dat deze is verontreinigd met asbestcement plaatmateriaal. Ook in betonpuin (met name funderingspuin) 
komt incidenteel asbestcement voor. In puin van asfalt, klinkers, straatstenen of dakpannen zit in de regel geen 
asbesthoudend materiaal. Uit onderzoek (zie bodemkwaliteitskaart [ref. 1]) blijkt dat in de bodem asbest vaak 
niet meer dan enkel in licht verhoogde mate wordt aangetroffen op diffuus verontreinigde locaties. Er is echter 
onvoldoende zekerheid verkregen voor vaststelling van de algemene bodemkwaliteit waardoor de bodemkwali-
teitskaart geen bewijsmiddel is met betrekking tot asbest.

4.4      Actualiteit en geldigheid van de bodemonderzoeken

Er kan een relatief lange periode liggen tussen het moment waarop een bodemonderzoek wordt uitgevoerd en 
gerapporteerd enerzijds, en anderzijds het moment waarop in het kader van formele procedures de bodemon-
derzoeken bij de gemeente Sittard-Geleen worden ingediend. Naarmate er een lange tijd is verstreken tussen 
onderzoek en realisatie van het initiatief dat aanleiding was voor het onderzoek, kan niet altijd gegarandeerd 
worden dat de bodemkwaliteit sedert het onderzoek niet is veranderd. De ervaring leert dat de ’ouderdom’ van 
de onderzoeken een adequate beoordeling van de onderzoeksresultaten kan belemmeren. Navolgend wordt 
aangegeven hoe de gemeente bij het uitvoeren van haar taken omgaat met de actualiteit en geldigheid van 
bodemonderzoeken.

Ongeacht de ’ouderdom’ van de bodemonderzoeken wordt altijd als eis gehanteerd dat het onderzoek inhoude-
lijk (aantal boringen, analyses e.d.) moet voldoen aan de onderzoekseisen die ten tijde van het uitvoeren van het 
onderzoek van kracht waren. Deze onderzoekseisen zijn vastgelegd in normen, richtlijnen en protocollen, zoals 
NEN/NTA-normen, BRL SIKB-normen, VKB-protocollen e.d..
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In deze Nota zijn geen eisen vastgelegd over de geldigheidstermijn van eerder uitgevoerde onderzoeken. 
In zijn algemeenheid geldt dat er sprake moet zijn van representatieve gegevens. Om de representativiteit van 
een onderzoek te bepalen, moeten de volgende zaken worden afgewogen:

• wijzigingen in het gebruik van een perceel sinds de uitvoering van het eerdere onderzoek;
• bodembedreigende activiteiten die hebben plaatsgevonden sinds het uitvoeren van het eerdere onder-

zoek;
• verrichte grondwerkzaamheden op een perceel;
• calamiteiten op een perceel;
• asbestverdachtheid van een perceel;
• mobiliteit van eerder aangetoonde verontreinigingen;
• stortingen bij een partij grond;
• wijzigingen in stoffenpakketten, toetsingsnormen, protocollen en/of richtlijnen.

Indien een onderzoek niet meer representatief is voor een locatie of een partij grond, dient de initiatiefnemer 
opdracht te geven tot een vooronderzoek, bodemonderzoek of partijkeuring.
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5     Uitwerking meersporenbeleid, onderdeel hergebruik
5.1     Grondstromenmatrix 

In onderstaande tabel is een grondstromenmatrix opgenomen, afkomstig van de BKK.
Deze grondstromenmatrix geeft aan welke mogelijkheden er zijn om, op basis van de bodem-kwaliteitskaart 
en op basis van de bodemfuncties in de verschillende deelgebieden, gronden toe te passen binnen het grond-
gebied van Sittard-Geleen. 
Deze grondstromenmatrix houdt reeds rekening met de dubbel toetsing die binnen het generieke kader van 
het Bbk geldt voor het toepassen van grond: de kwaliteit van de toe te passen grond moet gelijk of beter zijn 
dan de kwaliteit van de ontvangende bodem én de kwaliteit van de toe te passen grond mag geen belemmering 
vormen voor het gewenste gebruik van de locatie. 
Opgemerkt wordt dat deze matrix niet geldt voor het toepassen in een grootschalige bodemtoepassing (zoals 
een geluidwal) Uit de BKK blijkt dat alle grond die afkomstig is uit onverdachte locaties binnen de gezoneerde 
gebieden van de BKK zonder onderzoek en zonder restricties kan worden toegepast in dergelijke GBT. 
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De grondstromenmatrix geldt voor de 'reguliere' stoffen (NEN-pakket oud en nieuw). Voor wat betreft 
PFAS geldt dat PFAS niet onderscheidend is en de diffuse kwaliteit per definitie voldoet aan 
landbouw/natuur. Voor asbest in bodem is de matrix niet van toepassing.

Toepassing is niet toegestaan. Alleen toepassing mogelijk als met bodemonderzoek of partijkeuring op 
de vrijkomende grond blijkt dat de vrijkomende grond een gelijke of betere kwaliteit heeft dan de 
ontvangende bodem 

Bij aanvoer van grond van buiten de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Sittard-Geleem is een 
milieuhygienische verklaring conform Regeling bodemkwaliteit noodzakelijk. Deze bestaat uit een: 
partijkeuring (AP04), productcertificaat of fabrikant-eigenverklaring

Of toepassing is toegestaan is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit maar ook van de functie die is 
toegekend (zie functieklassenkaart in bijlage 4). De meest strenge van de 2 (kwaliteitseis en 
functieklasse = dubbele toets) geldt.
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5.2     Stand-still op locatieniveau door middel van locatie specifiek onderzoek

Het uitgangspunt van het bodembeleid van de gemeente Sittard-Geleen ten aanzien van grondverzet is stand-
still op gebiedsniveau. Dat betekent echter niet dat in een gebied dat op basis van de bodemkwaliteitskaart 
is ingedeeld in bijvoorbeeld de bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur geen grond van een slechtere bo-
demkwaliteitsklasse kan worden toegepast. Initiatiefnemers kunnen door middel van het onderzoeken van de 
kwaliteit van de ontvangende bodem op locatieniveau de bodemkwaliteitsklasse bepalen. Op deze manier wordt 
dan niet de bodemkwaliteit bepaald aan de hand van de bodemkwaliteitskaart maar met behulp van het bode-
monderzoek. De dubbele toets voor het kunnen toepassen, naast de bodemkwaliteit wordt ook aan de functie 
getoetst, blijft wel gelden. Op voorgenoemde manier kan het toch mogelijk worden om grond toe te passen 
op een locatie die slechter is dan de gebiedskwaliteit die blijkt uit de bodemkwaliteitskaart (zie onderstaande 
voorbeeld).

Voorbeeld stand still op locatieniveau door middel van locatie specifiek onderzoek
Toepassingslocatie: 

 - aan de hand van de bodemkwaliteitskaart blijkt een gebiedskwaliteit landbouw/natuur
 - aan de hand de bodemfunctieklassenkaart blijkt functieklasse industrie
 - op gebiedsniveau, met bodemkwaliteitskaart als hulpmiddel, kan dan alleen grond met kwaliteit 

landbouw/natuur worden toegepast (dubbelle toets, strengste norm)
Uit de resultaten van een bodemonderzoek op de toepassingslocatie blijkt bijvoorbeeld de bodemkwaliteit 
industrie. Grond van kwaliteit industrie kan dan in dit voorbeeld ter plaatse toch worden toegepast.

De bodemkwaliteitskaart wordt niet gebruikt bij vrijkomen en toepassen van matig en sterk verontreinigde 
grond, baggerspecie of (vermengde) mijnsteen. Tevens wordt de bodemkwaliteitskaart niet gebruikt bij grond 
afkomstig van een puntbron. Het is niet wenselijk dat het bodemmateriaal van puntbronnen elders in het be-
heergebied wordt toegepast omdat verontreinigingen van puntbronnen, in tegensteling tot diffuse verontreini-
gingen, goed te lokaliseren zijn en zo nodig moeten worden aangepakt in plaats van verder te verspreiden. 

Een gunstig effect van de keuze voor het gebruik van de bodemkwaliteitskaart in combinatie met een vooron-
derzoek op basis waarvan een milieuverklaring bodemkwaliteit kan worden afgegeven is, dat de kosten voor 
het uitvoeren van bodemonderzoeken zoveel mogelijk worden beperkt en dat de voorbereiding en uitvoering 
van projecten en werken, voor wat betreft behandeling van het aspect bodem, eenvoudiger worden en sneller 
kunnen verlopen. 

5.3     Grondverzet bij wegen en spoorwegen, inclusief de bermen

Spoorwegen en grote wegen (incl. bermen) zijn uitgesloten in de bodemkwaliteitskaart. 
Bekend is dat de bodemkwaliteit van grote wegen (rijkswegen, provinciale wegen en regionale wegen) en van 
spoorwegen (allen inclusief de bijbehorende bermen) kan afwijken van de kwaliteit van de zone waarin deze zijn 
gelegen. Deze afwijkende kwaliteit kan verschillende oorzaken hebben zoals: calamiteiten, depositie/afspoeling 
van asfaltdeeltjes, uitlaatgassen en/of (banden)slijtage e.d..
De (grote- en spoor)wegen waarop dit betrekking heeft zijn in de bodemfunctieklassenkaart weergegeven als 
bodemfunctieklasse industrie.  
De bodemkwaliteitskaart doet voor deze wegen en bermen een onvoldoende betrouwbare uitspraak over de 
bodemkwaliteit van deze grond en mag dan ook niet gebruikt worden als bewijsmiddel.
Voor de overige (kleinere) wegen is de bodemkwaliteitskaart (rekening houdende met het zorgplichtartikel) wel 
bruikbaar als bewijsmiddel. 

Werkwijze indien grond wordt aangevoerd voor het ophogen van de bermen. 
Het ophogen van de bermen is gebonden aan het generieke kader uit het Besluit bodemkwaliteit. 

Dit betekent dat de toe te passen grond van gelijke of beter kwaliteit moet zijn dan de ontvangende bodem én 
dat de aangevoerde bodemkwaliteit moet voldoen aan de functiegerichte eis. Omdat aan deze (spoor)wegen de 
functie industrie is toegekend houdt dat laatste in ieder geval in, dat de toe te passen grond moet voldoen aan 
de maximale waarde industrie. 
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Omdat de bodemkwaliteitskaart geen uitspraak doet over de kwaliteit van de (spoor)wegen (incl. de bermen) 
moet een bodemonderzoek uitgevoerd worden om de kwaliteit van de huidige bodem te bepalen. Hiervoor kan 
een verkennend onderzoek uitgevoerd worden (conform de eisen uit de Regeling bodemkwaliteit). Hierbij kan 
wel maatwerk nodig zijn voor wat betreft het onderzoekstraject. Bekend is namelijk dat de verontreiniging in 
(spoor)wegbermen zich kan beperken tot de laag vanaf maaiveld tot 0,2 m. beneden maaiveld. Bij het onder-
zoek zal dan ook altijd sprake zijn van maatwerk.
De bevindingen van dit verkennend onderzoek zijn dan bepalend voor de eisen die gesteld worden aan de toe te 
passen grond. Indien de ontvangende bodem schoon is, mag alleen schone grond worden toegepast. Indien de 
ontvangende bodem de functieklasse wonen of industrie heeft, mag ook grond met functieklasse wonen resp. 
industrie worden toegepast. 
Ten aanzien van dit punt moet wel nog het volgende opgemerkt worden:

• indien op voorhand vaststaat dat er schone grond toegepast zal worden, hoeft de kwaliteit van 
de ontvangende bodem niet bepaald te worden; schone grond is immers altijd toepasbaar;

• de kwaliteit van de grond die toegepast wordt moet bepaald zijn conform de eisen van het 
Besluit bodemkwaliteit. Dat betekent o.a. dat grond afkomstig uit onverdachte gebieden in 
Sittard-Geleen, op grond van de bodemkwaliteitskaart, gebruikt kan worden voor het ophogen 
van de bermen (mits uiteraard aan de eisen wordt voldaan);

• indien de weg(berm) als een grootschalige bodemtoepassing gezien wordt, geldt geen eis ten aanzien 
van de kwaliteit van de ontvangende bodem. Wel moet dan voldaan worden aan de eisen voor een groot-
schalige bodemtoepassing; 

• het Besluit bodemkwaliteit biedt ook mogelijkheden voor het hergebruik van vrijkomende grond op of 
nabij de plaats van herkomst en/of van tijdelijke uitname. Hiervan is sprake indien de grond zonder 
te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde conditie opnieuw in de toepassing wordt 
aangebracht (art. 36.3 van het Besluit bodemkwaliteit). Deze toepassing is uitgezonderd van een aantal 
regels van het Besluit bodemkwaliteit. In de praktijk zal hier regelmatig gebruik van gemaakt kunnen 
worden bij ingrepen in de (spoor)wegbermen. 

Werkwijze indien grond wordt afgevoerd van de wegen. 
Voor de voorgaand gespecificeerde (spoor)wegen en bijbehorende bermen geldt de ontgravingskaart nooit als 
bewijsmiddel voor de kwaliteit van de te ontgraven en elders toe te passen grond. Dus kan grond die hier vrij-
komt alleen maar elders worden toegepast, indien de kwaliteit ervan middels een onderzoek wordt bepaald. 

Begrenzing van de bermen
Voor de begrenzing van de bermen die onderdeel uitmaken van grote wegen (rijkswegen, provinciale wegen en 
regionale wegen) en van spoorwegen en die de functie industrie zijn toegekend wordt verwezen naar de figuren 
op de volgende pagina. Deze figuren zijn afkomstig uit een brief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(kenmerk RWS/DVS-2009/2932, d.d. 19 november 2009).
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5.4     Specifieke eisen mogelijk in grondwaterbeschermingsgebieden

In grondwaterwingebieden en -beschermingsgebieden kunnen specifieke eisen gelden ten aanzien van het 
hergebruik van grond. Deze hebben als doel de grondwaterkwaliteit te beschermen. De eisen en de situering 
van de grondwaterbeschermingsgebieden zijn vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening, 
te raadplegen op de website van de provincie, www.limburg.nl. Omdat deze Omgevingsverordening jaarlijks 
wordt geactualiseerd, wordt in deze Nota Bodembeheer geen opsomming gegeven van de eisen die hierin 
vastgelegd zijn. De initiatiefnemer zal, voorafgaand aan het toepassen de van toepassing zijnde eisen moeten 
raadplegen. 
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6     Uitwerking meersporenbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen 
          en omgevingsvergunningen
6.1      Toetsing bodemkwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen en omgevingsvergunningen als de
           bodemkwaliteitskaart bruikbaar is

Indien uit het vooronderzoek conform de NEN5725 blijkt dat de bodemkwaliteitskaart gebruikt mag worden is 
er op de betreffende locatie voldoende zekerheid dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemver-
ontreiniging. Dat houdt in dat bij ruimtelijke ontwikkelingen en omgevingsvergunningen er geen sanerende 
maatregelen getroffen hoeven te worden om de bodemkwaliteit te verbeteren. 

6.2      Toetsing bodemkwaliteit als de bodemkwaliteitskaart niet bruikbaar is als bewijsmiddel 
in  het ruimtelijke spoor en bij omgevingsvergunningen, activiteit bouwen.

Algemeen
Indien de bodem mogelijk is beïnvloed door een puntbron, kan de bodemkwaliteitskaart niet gebruikt worden 
als bewijsmiddel. 
In dat geval dient een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd te worden, conform de NEN-5740 (incl. 
vooronderzoek). Indien op basis van het vooronderzoek aanleiding bestaat te veronderstellen dat asbest, 
daaronder mede begrepen asbestvezels, - deeltjes of –stof, in de bodem aanwezig is, vindt het onderzoek mede 
plaats op de wijze als voorzien in NEN 5707. Dit bodemonderzoek is dan nodig om op locatieniveau na te gaan 
of de geplande ontwikkeling wel of niet kan plaatsvinden. 
Hiertoe geldt de volgende toetsingsmethode voor de resultaten van het verkennend en eventueel nader 
onderzoek: 
• voor een omgevingsvergunning activiteit bouwen geldt dat deze verleend kan worden indien op de 

bouwlocatie geen sprake is van een met spoed te saneren geval van bodemverontreiniging. De huidige 
wettelijke kaders bieden (zie 1.4.3) nog geen mogelijkheid om bij deze activiteit volledig aan te sluiten bij 
het meersporenbeleid. Voor deze situatie geldt: 

 ○ indien er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging én er in het kader van de 
bouwactiviteit handelingen plaatsvinden in deze verontreiniging zal een saneringsplan opgesteld of 
BUS-melding gedaan moeten worden en zullen de vereiste procedurele stappen doorlopen moeten 
worden waarbij de provincie bevoegd gezag is;

 ○ indien er sprake is van een met spoed te saneren verontreiniging zal altijd een saneringsplan opgesteld 
of BUS-melding gedaan moeten worden en zullen de vereiste procedurele stappen doorlopen moeten 
worden waarbij de provincie bevoegd gezag is;

• voor een ruimtelijke procedure geldt dat deze verleend kan worden indien op de locatie waar de 
bestemming/functie wijzigt geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Indien er wél 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, ook als geen sprake is van een met spoed te 
saneren geval van ernstige bodemverontreiniging en/of geen handelingen op of in de bodem plaatsvinden, 
zal een saneringsplan opgesteld of BUS-melding gedaan moeten worden en zullen de vereiste procedurele 
stappen doorlopen moeten worden waarbij de provincie bevoegd gezag is. 
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7       Werkwijze bij saneringen ingevolge 
        de Wet bodembescherming.
7.1     Saneringsdoelstelling bij de Wet bodembescherming
Saneringsdoelstelling Wet bodembescherming: aansluiten bij het generieke kader van het Besluit 
bodemkwaliteit.
Ten aanzien van de saneringen ingevolge de Wet bodembescherming geldt de provincie Limburg als bevoegd 
gezag. Voor wat betreft de saneringsdoelstelling bij saneringen (= bodemkwaliteit waaraan de leeflaag moet 
voldoen) wordt onverkort aangesloten bij de functiewaarden uit het generieke kader: 

• voor locaties waar sprake is van een bodemgebruiksfunctie industrie, geldt de bodemkwaliteitsklasse 
industrie (maximale waarde industrie) als saneringsdoelstelling;

• voor locaties waar sprake is van een bodemgebruiksfunctie wonen, geldt de bodemkwaliteitsklasse 
wonen (maximale waarde wonen) als saneringsdoelstelling;

• voor de overige locaties geldt de bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur (AW2000, schone grond) als 
saneringsdoelstelling.

• voor locaties waar sprake is van een duurzame verharding gelden deze eisen niet omdat er ter plaatse 
van de verharding geen sprake is van blootstelling aan de verontreiniging. 

Deze aanpak sluit aan bij het normenstelsel uit de Regeling Uniforme Saneringen (RUS) en geldt voor alle 
saneringen van immobiele verontreinigingen binnen Sittard-Geleen, ontstaan vóór 1 januari 1987: de zgn. 
historische gevallen.
Ten aanzien van het aanbrengen van een leeflaag bij een sanering wordt opgemerkt dat, op grond van art. 35.c 
van het Besluit bodemkwaliteit, dit een toepassing is die valt onder het regime van het Besluit bodemkwaliteit. 
Dat betekent dat de uitvoerende partij het toepassen van grond in de leeflaag zal moeten melden bij de 
gemeente, ook al is de provincie bevoegd gezag vanuit de Wbb.

Voorbeeld sanering bedrijfslocatie op industrieterrein
Omdat er sprake is van een saneringslocatie is de bodemkwaliteitskaart hier per definitie niet geldig. Vanuit 
het functiegericht saneren geldt op deze locatie alleen de functie (i.c. industrie) als saneringsdoelstelling 
voor de leeflaag: in de leeflaag moet alle grond met gehalten boven de maximale waarde industrie verwijderd 
worden. Aanvulling van de saneringsput mag plaatsvinden met grond die voldoet aan de maximale waarde 
industrie. 

Gebruik bodemkwaliteitskaart bij saneringen ingevolge de Wbb
Locaties waar sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging zijn per definitie uitgesloten van de 
bodemkwaliteitskaart. Voor grond die hier vrijkomt en voor toetsing van de kwaliteit van de ontvangende bodem 
op de locatie kan dus geen gebruik gemaakt worden van de bodemkwaliteitskaart.
De bodemkwaliteitskaart kan wel gelden als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de grond die op een 
saneringslocatie in de leeflaag wordt aangebracht. Voorwaarde is dan wel dat deze grond afkomstig is van een 
onverdachte locatie uit het beheergebied van de BKK. 
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Bepaling saneringsdoelstelling op basis van bestemming(en)/gebruiksfunctie(s) voor reguliere Wet 
bodembeschermingsaneringen van gevallen van verontreiniging van vóór 1987.

De bodemfunctieklassenkaart is een hulpmiddel in het generieke kader om partijen grond die niet voldoen aan 
de bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur (maar wel aan de bodemkwaliteitsklasse wonen of industrie) te 
kunnen hergebruiken. 
De bodemfunctieklassenkaart doet een uitspraak over de gewenste kwaliteit voor toe te passen grond in een 
bepaald gebied. De bodemfunctieklassenkaart geeft geen inzicht in de daadwerkelijke functie van een locatie 
of een gebied. Zo kan het voorkomen dat in een gebied met de bodemfunctieklasse wonen (kleinschalige) 
bedrijfslocaties aanwezig zijn. 
De norm van het hergebruikspoor hoeft hierbij niet overeen te stemmen met de saneringsdoelstelling. 
De saneringsdoelstelling dient namelijk te worden afgestemd op de meest gevoelige bodemfunctie, die 
binnen de betreffende bestemmingsregeling mogelijk is. 
Als de bestemming bijvoorbeeld “bedrijfsdoeleinden” is en de bestemmingsplanvoorschriften geven aan dat 
“gronden binnen de bestemming “bedrijfsdoeleinden” zijn bestemd voor bijvoorbeeld “bedrijfsdoeleinden mét 
woningbouw”, dan geldt als uitgangspunt voor de sanering de bodemkwaliteit die noodzakelijk is voor de meest 
gevoelige functie, in dit geval de functie “wonen”.
Indien er na sanering sprake is van een gemengd gebruik, kunnen de saneringsdoelstellingen op die 
betreffende gebruiken worden afgestemd. Bij het saneren van een toekomstige parkeerplaats met 
groenstroken, kan dus bijvoorbeeld ter plaatse van de parkeerplaats worden volstaan met het aanbrengen 
van een isolatielaag (= minimale doelstelling voor de locatie), terwijl ter plaatse van de groenstroken een 
intensievere sanering (leeflaag van geschikte kwaliteit) dient te worden uitgevoerd. 

Uitzondering bij bodemsaneringen ingevolge het Besluit Uniforme Saneringen (BUS-saneringen) van gevallen van 
verontreiniging van vóór 1987. 

Ten aanzien van dit punt moet wel worden opgemerkt dat de op het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) 
gebaseerde Regeling Uniforme Saneringen (RUS), vooralsnog alleen de mogelijkheid biedt om aan te sluiten 
bij de gemeentelijke bodemfunctieklassenkaart. Dat betekent dat bij de zgn. BUS-saneringen (= eenvoudige, 
standaard saneringen) de functie (en dus de saneringsdoelstelling) niet bepaald kan worden op basis van de 
bestemmingsregeling (meest gevoelige bodemfunctie uit het bestemmingsplan), maar dat hier de functie (en 
dus de saneringsdoelstelling) afgeleid moet worden uit de bodemfunctieklassenkaart. 
Gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat in geval van een BUS-sanering bij een bedrijfswoning op een industrieterrein, 
de bodemkwaliteitsklasse industrie als terugsaneerwaarde geldt en niet de bodemkwaliteitsklasse wonen. 

Herstelplicht is uitgangspunt bij sanering van bodemverontreinigingen ontstaan vanaf 1987. 
Voor bodemverontreinigingen ontstaan vanaf 1 januari 1987, de zgn. nieuwe gevallen, geldt het beginsel van de 
zorgplicht als bedoeld in art. 13 van de Wet bodembescherming, en moeten de verontreiniging en de directe 
gevolgen daarvan worden beperkt en zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt. Dit betekent dat bij de 
sanering van de zgn. nieuwe gevallen, het verwijderen van alle toegevoegde verontreiniging (de herstelplicht) 
uitgangspunt is. Daarbij vormt de oorspronkelijke bodemkwaliteit de ondergrens van de saneringsdoelstelling. 
Deze oorspronkelijke bodemkwaliteit kan worden bepaald aan de hand van bodemonderzoeksgegevens van de 
betreffende locatie of eventueel aan de hand van informatie van die locatie vanuit de bodemkwaliteitskaart. 
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8     Zorgplicht. 
Bij handelingen op of in de bodem is sprake van zorgplicht. De zorgplicht voor de bodem is opgenomen in diverse 
milieuwetten (bijvoorbeeld in een omgevingsvergunning in het kader van de Wabo of voor een inrichting in het 
kader van de Wm), en betreft in zijn algemeenheid dat voldoende zorg voor het milieu in acht moet worden 
genomen. In het kader van de Wet bodembescherming (artikel 13) houdt de zorgplicht in dat eenieder verplicht 
is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde een verontreiniging 
of aantasting te voorkomen, dan wel indien een verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of 
de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Bij overtreden 
van de regels van zorgplicht is sprake als degene die grond toepast of verplaatst weet heeft of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat die handeling nadelige gevolgen kan hebben voor de bodem. 
De regels van zorgplicht worden niet overtreden als het handelingen betreffen met het oogpunt van saneringen. 
Bij bodemverontreinigingen, ontstaan voor 1 januari 1987 (historische gevallen) is het uitvoeren van saneringen 
conform de Circulaire bodemsanering toegestaan. Bij nieuwe gevallen (ontstaan na 1987) betekent de zorgplicht 
dat de verontreiniging en de directe gevolgen daarvan worden beperkt en zoveel mogelijk ongedaan worden 
gemaakt. Voor deze nieuwe gevallen geldt in principe als uitgangspunt het verwijderen van alle toegevoegde 
verontreiniging.
Bij handelingen met het oogpunt van hergebruik/toepassen van verontreinigde grond op grond van de regels van 
het Besluit bodemkwaliteit (zie hoofdstuk 5), worden de regels van de zorgplicht niet overtreden (zie artikel 7 van 
het Besluit bodemkwaliteit). Van overtreden van de regels van zorgplicht is sprake als degene die grond toepast 
of verplaatst weet heeft of redelijkerwijs kan vermoeden, dat die handeling nadelige gevolgen kan hebben voor de 
bodem. 

Het is niet mogelijk een volledige opsomming te geven van situaties waarbij voorafgaand een activiteit nodig is om 
te kunnen bepalen of de regels van zorgplicht niet overtreden worden. Voorbeelden van situaties waarbij er ieder 
geval aandacht moet zijn en een onderzoek moet worden ingesteld, zijn: 

• bij het ontgraven (anders dan voor tijdelijke uitname) van de grond meer dan 20 % puin wordt aangetroffen; 
• bij het ontgraven van de grond wordt asbest of asbestverdacht materiaal aangetroffen; 
• er worden (onverwachte) tanks aangetroffen;
• bij zintuiglijke waarnemingen die duiden op mogelijke bodemverontreiniging. Denk bijvoorbeeld aan 

verkleuringen van de grond, een oliefilm of brandsporen in de grond;
• er is een onderzoek beschikbaar (bijvoorbeeld in het kader van een private transactie) waaruit blijkt dat er 

sprake is van een verdachte locatie;
• situaties waar anderszins vermoed wordt dat er sprake kan zijn van een gebiedsvreemde verontreiniging.

Meldingsplicht voor bijzondere situaties. 

Voor locaties waar op grond van de zorgplicht een bodemonderzoek is uitgevoerd, waaruit blijkt dat er sprake 
is van een niet diffuse verontreiniging, dient voorafgaand aan de ontgraving of bouwactiviteit een melding te 
worden gedaan bij het team Handhaving van de gemeente Sittard-Geleen en of RUD Zuid-Limburg. Vooropgesteld 
dat in betreffende geval de gemeente en niet de provincie bevoegd gezag is. Hiermee wordt het bevoegd gezag 
geïnformeerd en kan gecontroleerd worden of er aanvullende onderzoeken en/of maatregelen nodig of gewenst 
zijn. Deze melding moet vergezeld gaan van het uitgevoerde bodemonderzoek. De resultaten van dit onderzoek 
bepalen mede wat er moet/kan gebeuren met de betreffende grond. Met de werkzaamheden kan pas worden 
aangevangen als hiervoor toestemming is gegeven door het bevoegd gezag. 
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9     Toezicht en handhaving.
In de Nota Bodembeheer 2021 worden geen separate eisen opgenomen m.b.t. het toezicht en de handhaving. 
Binnen de gemeentelijke processen en procedures is dit aspect adequaat geregeld. 
De handhaving en toezicht van o.a. het Besluit bodemkwaliteit is ondergebracht bij de RUD Zuid-Limburg.
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Bijlage 1: Referentielijst
Ref. 1 :     Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Sittard-Geleen 2021-2025, Artifex Terra, 
 23 oktober 2020, status definitief
Ref. 2:   Beleidskader Bodem van de provincie Limburg (actualisatie 2016) 
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Bijlage 2: Afkortingenlijst
  
  AW2000    :   Landelijke Achtergrondwaarde (voorheen Streefwaarde)
Bbk            : Besluit bodemkwaliteit
BBL          : Beleidsgroep Bodembeheer Limburg
BKK           : Bodemkwaliteitskaart
BUS : Besluit uniforme saneringen
B&W : Burgemeester en wethouders
HUM Bbk : Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit
KRW : Kaderrichtlijn Water
Kwalibo : Kwaliteitsborging in het bodembeheer
LMW : Lokale maximale waarde
MWI : Maximale waarde bodemfunctieklasse industrie
MWW : Maximale waarde bodemfunctieklasse wonen 
NBB : Nota Bodembeheer
NEN : Nederlandse Norm
VROM : (ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Wabo : Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wbb : Wet bodembescherming
Wm : Wet milieubeheer
Wro : Wet op de ruimtelijke ordening
Ww : Woningwet
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Bijlage 3: Standaard vooronderzoek NEN5725, aanleiding F
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Vooronderzoek NEN 5725
Locatie: ............................

1.0  Aanleiding en doel van het onderzoek
Dit vooronderzoek is te gebruiken als onderdeel van een milieuhygiënische verklaring conform de Regeling 
bodemkwaliteit bij het ontgraven en toepassen van grond op basis van een bodemkwaliteitskaart binnen een 
beheergebied.
Daarnaast is dit vooronderzoek een hulpmiddel om te bepalen in welke gevallen geen sprake is van een 
(vermoedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging, waardoor de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel kan 
gelden binnen het gemeentelijk bodembeleid van Sittard-Geleen.

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2017, aanleiding F: toetsing gebruik 
bodemkwaliteitskaarten bij te ontgraven en het toepassen van grond. Formeel is dit vooronderzoek aanleiding F 
van de NEN 5725 alleen van toepassing bij gebruik van de bodemkwaliteitskaart in het kader van het ontgraven 
en toepassen van grond op basis van het Regeling bodemkwaliteit als milieuhygiënische verklaring. Vanuit de 
wens van een eenduidige beoordelingssystematiek, om regeldruk zo laag mogelijk te houden en om aan te sluiten 
bij de werkwijze die al jaren gevolgd wordt in Limburg (meersporenbeleid), kiezen wij er voor om bij ruimtelijke 
initiatieven (bestemmings-/functiewijzigingen) en verlenen van omgevingsvergunningen dit vooronderzoek als 
bewijsmiddel te hanteren.
Hierbij zij opgemerkt dat de bodemkwaliteitsdata en afgeleide kaarten/bestanden die gebruikt worden in dit 
vooronderzoek een (statistisch verantwoorde) indicatie geven van de kwaliteit van de bodem. Echter een garantie 
voor de kwaliteit van de bodem of de kwaliteit van een bepaalde partij vrijkomende grond, kan niet worden 
geboden. Het is nadrukkelijk de keuze van de initiatiefnemer of hij gebruik maakt van de bodemkwaliteitskaart of 
dat hij toch een bodemonderzoek laat uitvoeren. 

Dit vooronderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de voorgenomen activiteit/procedure:
 Grondverzet, bodemkwaliteitskaart in combinatie met dit vooronderzoek als milieuhygiënische verklaring
 Ontgravingslocatie (vrijkomende grond)  ….. m3
 Toepassingslocatie (ontvangende bodem) ….. m3

 Omgevingsvergunning (OM20.0000)
 Ruimtelijk initiatief (bestemmings-/functiewijziging)
Opmerking: Dit onderzoek richt zich niet op het inschatten van de arbeidshygiënische risico’s. De NEN 5725 heeft 
hiervoor een aparte strategie (Aanleiding G).  

2.0  Locatiegegevens
Het vooronderzoek heeft betrekking op de locatie 
Adres:    
Plaats:
Kadastraal  Gemeente:
  Sectie: 
  Nummer(s):

Kaart van de locatie

[Afbeelding knippen in Geoweb middels tool knipprogramma]
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3.0 Geraadpleegde bronnen

4.0 Archiefonderzoek
Bodemonderzoeken
 Nee, er zijn geen bodemonderzoeken bekend bij de gemeente.  
 Ja, er zijn bodemonderzoeken bekend bij de gemeente, waarbij in de grond:

 gehalten zijn gelegen beneden de Achtergrondwaarden (landbouw/natuur);
 gehalten zijn gelegen beneden de tussenwaarden (<T);
   gehalten zijn gelegen boven de tussenwaarden (>T) maar onderzoek toont aan dat er geen sprake is van 

een geval van ernstige bodemverontreiniging;
   gehalten zijn gelegen boven de tussenwaarden (>T) en nog onvoldoende onderzocht om aan te tonen 

dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
 Er is een vooronderzoek aanwezig dat aantoont dat de bodem onverdacht is voor bodemverontreiniging.

Vergunningen historisch bodembestand
   Nee, er zijn geen gegevens aanwezig die kunnen duiden op de aanwezigheid van (voormalige) 

bedrijfsactiviteiten.  
   Ja, er zijn gegevens aanwezig die kunnen duiden op de aanwezigheid van (voormalige) bedrijfsactiviteiten, 
          te weten...............................................

 De activiteiten zijn/ waren waarschijnlijk:
 bodembelastend, motivatie:........................
 niet bodembelastend, motivatie:.................

Ondergrondse/bovengrondse tanks
       Nee, er zijn geen gegevens aanwezig die kunnen duiden op de (voormalige) aanwezigheid van één of 

meerdere tanks op de locatie.   
       Ja, er zijn gegevens aanwezig die kunnen duiden op de (vermoedelijke) aanwezigheid van één of meerdere 

(voormalige) tanks op de locatie, te weten.............................................   
          De locatie(s) is/zijn:

 nog niet / onvoldoende onderzocht;
   voldoende onderzocht (aantoonbaar geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging of 

onder KIWA/ Wbb gesaneerd).

Calamiteiten
 Nee, binnen de locatie hebben voor zover bekend bij de gemeente geen calamiteiten plaatsgevonden.
   Ja, binnen de locatie hebben voor zover bekend bij de gemeente calamiteiten plaatsgevonden, 
          te weten:...........................................  
          De locatie(s) is/zijn:

  nog niet / onvoldoende onderzocht;
       voldoende onderzocht (aantoonbaar dat er geen verontreiniging aanwezig is waarvoor het bevoegd 

gezag redelijkerwijs kan eisen dat die verwijderd moet worden, of de verontreiniging is verwijderd in 
afstemming met het bevoegd gezag).

Asbestverdachte daken
De luchtfoto’s zijn beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte daken. Hieruit blijkt dat:
 Geen asbestverdachte daken te zien zijn op de luchtfoto’s;
 Asbestverdachte daken te zien zijn op de luchtfoto’s.

Informatiebron Geraadpleegd Bron  Opmerkingen
Geoinformatiebron (met kaartje) ja Geoweb  Gemeentelijke viewer
Kadastrale kaarten en nummers ja Geoweb  Gemeentelijke viewer
Aanvullende eisen standaard stoffenpakket ja Gemeente Sittard-Geleen  Bodembeheerplan Sittard-Geleen
Hinderwet-, Wm- of Wabo vergunningen ja, deels Geoweb  Hbb en BOOT (particulieren)
Info voormalig/huidig/toekomstig gebruik ja Geoweb  Gemeentelijke viewer
Terreinverkenning nee  

Bodemonderzoeken ja Gemeente Sittard-Geleen  Bodeminformatiesysteem Squit
Gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten ja Gemeente Sittard-Geleen  Bodemkwaliteitskaart Sittard-Geleen
Foto’s terrein/gebouwen ja Geoweb  Gemeentelijke viewer
Geohydrologische archieven nee

GLOBIS/GIS-databestand nee  

Historisch gebruik ja Historisch kaartmateriaal  www.topotijdreis.nl
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5.0 Beantwoording onderzoeksvragen bij grondverzet, voor vrijkomende grond en ontvangende bodem, waarbij 
de bodemkwaliteitskaart in combinatie met dit vooronderzoek als basis kan dienen voor een milieuhygiënische 
verklaring. 
[Alleen beantwoorden bij grondverzet op basis van het Besluit bodemkwaliteit]

A.   Wat is de bodemopbouw en komen er antropogene lagen voor in de bodem?
Op basis van de Bodemkaart, afkomstig uit de bodemkwaliteitskaart Sittard-Geleen bijlage 1c, is een 
schematische weergave van de regionale bodemopbouw opgesteld (zie tabel). Ter plaatse van de bebouwde 
kom is de bodemopbouw niet aangegeven, omdat de oorspronkelijke bodemopbouw door bebouwing en 
bewoning grotendeels kan zijn vergraven. Voor zover bekend zijn er geen lagen in de bodem aanwezig die door 
menselijke activiteiten dusdanig zijn beïnvloed dat sprake kan zijn van een (vermoedelijk) geval van ernstige 
bodemverontreiniging.

tabel: regionale bodemopbouw

[regionale bodemopbouw afleiden uit bijlage 1c en hfdst. 2.5.2 Bodemkwaliteitskaart]

B.  Terreinverkenning en huidig gebruik.
Een locatiebezoek heeft niet plaatsgevonden. De locatie is wel verkend middels de gemeentelijke viewer Geoweb, 
waarbij actuele luchtfoto’s en open obliek zijn geraadpleegd.
Het huidige bodemgebruik is/zijn:
   
    Wonen met tuin (W)      Plaatsen waar kinderen spelen (W)      Groen met natuurwaarden (W)
     Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie (I)     Moestuinen en volkstuinen (AW)
     Natuur (AW)      Landbouw (AW)

C.  Is de bodemkwaliteitskaart nog geldig?
Ja, de bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart met bijbehorende Nota bodembeheer 2021 gemeente 
Sittard-Geleen zijn op ………november 2020 door B&W vastgesteld en op ……november 2020 in werking getreden. 
De bodemkwaliteitskaart is 5 jaar geldig na inwerkingtreding. 

D.      Vallen het ontgravingsprofiel en/of het toepassingsgebied volledig binnen de afbakening van de  
bodemkwaliteitskaart (horizontaal en verticaal vlak)? Motiveer het antwoord.

    Nee, de onderzoekslocatie en/of het toepassingsgebied vallen niet binnen het beheergebied en daarom is de 
bodemkwaliteitskaart niet geschikt als milieuhygiënische verklaring.

       Ja, ontgravingsprofiel in zone:
   Wonen oud        Wonen nieuw       Industrie        Buitengebied        
Verticaal is de bodemkwaliteitskaart begrensd op 3,5 meter minus maaiveld.

    Ja, toepassingsgebied in zone:
     Wonen oud         Wonen nieuw          Industrie        Buitengebied        

E.    Welke bodemkwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn 
daarbij onderscheiden.

    Geen, de onderzoekslocatie en/of het toepassingsgebied ligt in een niet gezoneerd gebied of er is sprake van 
een verdachte locatie.  

   Ja, ontgravingsprofiel bodemkwaliteitsklasse:
    Landbouw/natuur  - bovengrond van 0 – 50 cm-mv
    Wonen   - bovengrond van 0 – 50 cm-mv
    Landbouw/natuur  - ondergrond van 50 – 350 cm-mv

       Ja, toepassingsgebied bodemkwaliteitsklasse:
    Landbouw/natuur  - bovengrond van 0 – 50 cm-mv
    Wonen   - bovengrond van 0 – 50 cm-mv
    Landbouw/natuur  - ondergrond van 50 – 350 cm-mv

Diepte in m- mv Omschrijving Opmerkingen
[0 -3,5] Bodemtype leem Radebrikgronden, overwegend bestaande uit zandige of siltige leem
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F.    Is de bodem asbestverdacht? Is een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest te verwachten?
Een terreinverkenning alsmede het beoordelen van bouwdossiers maakt geen onderdeel uit van dit vooronderzoek. 
De vraag “is de bodem asbestverdacht” kan daarom niet worden beantwoord. Op basis van ervaring kan echter 
worden gesteld dat “gebiedseigen grond” binnen Sittard-Geleen wordt gekenmerkt door geringe hoeveelheden aan 
bijmengingen met bodemvreemde materialen. 
De gemeente Sittard-Geleen is aan de hand van beschikbare gegevens uit bodemonderzoeken, nagegaan of 
asbest in de bodem voorkomt. Uit onderzoek (zie bodemkwaliteitskaart) blijkt dat in de bodem asbest vaak niet 
meer dan enkel in licht verhoogde mate wordt aangetroffen op onverdachte locaties. Er is echter onvoldoende 
zekerheid verkregen voor vaststelling van de algemene bodemkwaliteit waardoor de bodemkwaliteitskaart geen 
bewijsmiddel is met betrekking tot asbest.

G.     Is het op basis van activiteiten, ontgraving of ongewoon voorval aannemelijk dat de bodemkwaliteit 
        ter plaatse is veranderd sinds het vaststellen of actualiseren van de bodemkwaliteitskaart? 
        Motiveer je antwoord.
       Nee, 
         uit dit vooronderzoek blijkt dat er binnen de gemeente Sittard-Geleen geen informatie voorhanden is 

die erop kan duiden dat de bodemkwaliteit afwijkt ten opzichte van de kwaliteit zoals deze blijkt uit de 
bodemkwaliteitskaart (ontgravingskaart). . De bodemkwaliteitskaart in combinatie met dit vooronderzoek kan 
daarom als milieuhygiënische verklaring dienen.

      Nee, 
uit dit vooronderzoek blijkt dat er bodemonderzoek(en) bekend is/zijn waarbij de lokaal aangetroffen waarden 
in geringe mate afwijken van de vastgestelde ontgravingsklasse. Er bestaat echter geen aanleiding om te 
veronderstellen dat deze significant is. De bodemkwaliteitskaart in combinatie met dit vooronderzoek kan 
daarom als milieuhygiënische verklaring dienen.

     Ja, 
uit dit vooronderzoek blijkt dat er binnen de gemeente Sittard-Geleen informatie voorhanden is die erop kan 
duiden dat de bodemkwaliteit afwijkt ten opzichte van de kwaliteit zoals deze blijkt uit de bodemkwaliteits-
kaart (ontgravingskaart), te weten..........

H.    Zijn puntbronnen aanwezig of is ernstige bodemverontreiniging te verwachten binnen het 
ontgravingsprofiel? Licht het antwoord toe.

    Nee, voor zover bekend zijn geen puntbronnen aanwezig en de verwachting dat geen sprake is van een 
       (vermoedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging.
    Ja, er zijn (vermoedelijk) puntbronnen aanwezig;
 -    zijn deze puntbronnen voldoende onderzocht?
      Nee      Ja
     is er sprake van een (vermoedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging?
           Nee       Ja

I.     Kan de bodemkwaliteitskaart in combinatie met dit vooronderzoek als basis dienen voor een 
milieuhygiënische verklaring voor de vrijkomende grond binnen het beheergebied of is bodemonderzoek 
noodzakelijk? Motiveer het antwoord.

    Ja. 
     Ja, er is een bodemonderzoek bekend waarbij de lokaal aangetroffen waarden in geringe mate afwijken van 
       de vastgestelde ontgravingsklasse. Er bestaat echter geen aanleiding om te veronderstellen dat deze 
       significant is. 
    Nee, er is bodemonderzoek noodzakelijk omdat:

    Het ontgravingsprofiel en/of het toepassingsgebied niet geheel binnen het beheergebied van de 
          bodemkwaliteitskaart valt.
    Er mogelijk sprake is van (verdachte) activiteiten die hebben kunnen leiden tot een puntbron en/of 

(vermoedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging.
    Er bodemonderzoeken bekend zijn bij de gemeente, waarbij in de grond gehalten zijn gelegen boven 

de tussenwaarden. Hierdoor kan de kwaliteit afwijken van de bodemkwaliteitsklasse die op basis van 
de ontgravingskaart is vastgesteld.
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6.0   Conclusie vooronderzoek
        Op basis van het vooronderzoek wordt het volgende geconcludeerd:

Omgevingsvergunning en/of ruimtelijk initiatief (bestemmings-/functiewijziging): 
   Deze activiteit of initiatief maakt geen onderdeel uit van dit vooronderzoek (zie hoofdstuk 1)
    Geen (verder) onderzoek noodzakelijk, volstaan kan worden met bodemkwaliteitskaart in combinatie met dit 

vooronderzoek als bewijsmiddel.
        (Vermoedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging, waardoor de bodemkwaliteitskaart in
          combinatie met dit vooronderzoek niet als bewijsmiddel kan gelden; uitvoeren volledig
          vooronderzoek conform NEN 5725 (inclusief opstellen hypothese) en bodemonderzoek
          conform NEN 5740, en eventueel noodzakelijke vervolgonderzoeken.

Grondverzet, waarbij de bodemkwaliteitskaart in combinatie met dit vooronderzoek als basis kan dienen voor een 
milieuhygiënische verklaring:
   Deze activiteit of initiatief maakt geen onderdeel uit van dit vooronderzoek (zie hoofdstuk 1)
    Geen (verder) onderzoek noodzakelijk, volstaan kan worden met de bodemkwaliteitskaart in combinatie met 

dit vooronderzoek als milieuhygiënische verklaring bij het toepassen van grond binnen het beheergebied.
        Bodemkwaliteitskaart in combinatie met dit vooronderzoek kan niet gebruikt worden als   milieuhygiënische 

verklaring. Er dient een vooronderzoek conform NEN 5725 (inclusief opstellen hypothese) te worden uitge-
voerd. Uit het vooronderzoek moet blijken welke vervolgonderzoeken (bijvoorbeeld partijkeuring) noodzakelijk 
zijn. 

Opgesteld door gemeente Sittard-Geleen

naam:

datum:

paraaf:

DISCLAIMER
vooronderzoek in het publieksrechtelijke spoor

In het kader van de verlaging van de regeldruk kan op basis van de Nota bodembeheer 2021 gemeente Sittard-Geleen in 
sommige situaties worden afgezien van bodemonderzoek bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, ruimtelijk initiatief 
(bestemmings-/functiewijziging) of bij het hergebruik van grond. In plaats van een bodemonderzoek uit te moeten voeren kan 
gebruik gemaakt worden van de gegevens zoals vastgelegd in de bodemkwaliteitskaart in combinatie met een vooronderzoek.

De bodemkwaliteitskaart is met de grootste zorgvuldigheid vastgesteld. Deze biedt echter nooit uitsluitsel over onvoorziene 
omstandigheden op een locatie (bijvoorbeeld de aanwezigheid van puin in de bodem / onbekende dempingen / een niet 
geregistreerde tank/). Daarnaast beschikt de gemeente niet over alle informatie, zoals bodemonderzoeken die in het kader 
van een privaatrechtelijke transactie zijn uitgevoerd. Het is nadrukkelijk de keuze van de initiatiefnemer of hij gebruik maakt 
van de bodemkwaliteitskaart of dat hij toch een bodemonderzoek laat uitvoeren. Voordat hij deze keuze maakt zal hij zich 
moeten vergewissen van de voor- en nadelen en de eventuele risico’s.

De eindverantwoordelijkheid voor het toepassen van een partij grond of baggerspecie ligt bij de eigenaar van de locatie waar 
de grond of baggerspecie wordt toegepast. De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt 
uit onzekerheden in de bodemkwaliteitsdata. Indien hij er voor kiest om gebruik te maken van de bodemkwaliteitskaart kan 
het zijn dat tijdens de realisatie van de werkzaamheden zaken worden aangetroffen op basis waarvan onderzoek alsnog 
noodzakelijk is. In dergelijke gevallen is de gemeente niet aansprakelijk voor de onderzoekskosten en/of de gevolg schade.

Bij het werken in verontreinigde grond kan naast de milieu-gerelateerde regelgeving ook de Arbo-wetgeving van toepassing 
zijn. Het vooronderzoek geeft mogelijk te weinig informatie die vanuit deze Arbo-wetgeving nodig kan zijn. De initiatiefnemer 
en de uitvoerende partij zullen bij het uitvoeren van hun taken zich altijd moeten vergewissen dat conform de geldende 
Arbo-wetgeving gewerkt wordt. Relevant hierbij zijn de actuele wet en regelgeving. Thans de CROW 400, werken in en met 
verontreinigde bodem.

Vigerende wetgeving altijd leidend
De wet- en regelgeving is onderhavig aan aanpassingen/wijzigingen. De vigerende wet- en regelgeving is derhalve altijd 
leidend.


