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SAMENVATTl G

Voor u ligt do ~ 0 a bodomb<>hoor von do gem ••• nlo Goerol>.o,orflnk!llle. Deze NoL:! bodembeheel

bescllt1j I do IO£ols '0'00<ho: loepMsen ven g10nd on bagger op de londbodem In de gemeenle Goeree-
OVOl1lakkoo en do 10kalo ui !Werking Van de lonode/ljke regelge\'lo.g uit het Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwoltelt en de bijbehOIende Regeling bodemkwaliteIt bovetten "'nodelijk;) generieke
regels '0'001het toep=en van grond en oogr:or.

De generieke normen ''OOI h<l1hergobrulk van grond op de londbodem zijn a!hnnkelljk von zowel het

gebruik Ide bodemfunctlol els do mliJeuhyglênlsche kwaliteit ven de ontvangende bodem. Daarbij Is de
su engste hiervan maatgevend

Het gebru van de bodem van oen gemoonlo wordt In een bodomluoctieklassenkaart ingedeeld In de
volgende bodemfunctlo assen:

bodem functie o'leng (ook aangeduid als 'natuur I landbouw'!:
bodemfunc1!o wonen;
bodemfunCUe Induslr~,

Do mlietJhyglGnlsche kwallt t , In de bodemkwolitoitslulllrt von de gemeente Ingedeeld In de ,'Oigende
bodemkwal eltsliJa~oo:

Achtolgrondwacrda:
liJa~o wonen:
liJass,) nduslrlo.

Het geet hler om de 'gemiddelde' kwalilo 'Ion do bodem, elgozlen von Iol<.1leveronuelnlglngen
\'19roorzBakt door Duntbronnen.

Het BesJull bodemkwalltolt bevat do mogeliJkheId om op grond van de lokale sltuotle gebiedsspecillok
beleid va.1 Ie ste/lon, Gebledsspedfiek OOleid wordl voslgesteld door de gemeenleraad

In het olgemoon hanleert de gemeente Goeree-ove.1lakkee voor helloepassen van grond en b"l'J/or hel
generfeke beleid,

OaamaaSl geldt een aantal btlleldskeuzes uit voorliggende Nota als gebied»peclfle beleid;
•••'OOrhoC helo dl&ptelmjact van 0 - 2.0 m-mv gelden dezelfde toepassfngselsen;

do normen zijn vorrulmd voor grondveaet ~ een aanlal pelders die on 1850 zijn
Itlgooordoid. In deze polders komen verhoogde gehalten voor, doordat do grOle /Meren vonal
het begin van de indu.triiile revolutie verontrelnlgd slib hebben llanguvoord. MeI deze
••.••"uimlng blijft ongekeurd gronmenet mop,elijk binnen deze poldersr
OIJhet bedrijfsterrein Ho,"ens van Stellendam maf.llI'end ol baggêr von klasse Industrie worden
toegepast mits deZe afkomstig Is It do gemoonl6 Goo,oe-o,.rflokk",,:

Bi; minerale 0110en chloorde"n "'Ordl bij de tootslng oon de AchtergrondwzJarde geen
bodeml;llocorro;:tJe lOOgepo.t WMnoer tiet poreenlnge humus mlnoder don 10'"" bedraagt;
Voor oen deol van de gemoente 116ldloon mo:dmlJ111porcentoge bodemvreemde bijmengingen
van 5~ (In plaats 'Ion het 116nerleko percentage van 20%1.
Dit lagere pOfcentage geldt 'IOOrhot buitengebied en 'o'Oorde bebouv.'de gebieden die aan de
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Al:hter~on(/wnordo ,'Oldoen 1=de lOnes 'k ReCBn1ebebouwing en bullengeble<l', 'E
Inpo!<lerlngen t 850.1940' en 'F: InpoldE!1ingen M 1953'1:

de ,'OolWnnrden voor het gebruik van de bodemkwaliteitsk.1Jrt als bewllsmlddel

ImBleuh)'lllêntsche ver1<lorinlll ,'Oor de kwalilelt van "Ijkomondo gro,HJ zijn nodér omsch,eve",
• 3Ilnloonbare contwlo OPultZondCflngslocatlos f>'Ooronderzoel<l

• verlllcalioOl'lderzook te, plaatse van bedrijlsl"tTelnen (lenzlJ u het voo,ond"rzoek bil] dat de
lacatie nog broek lig'! en er dus geen be<lrijlsactlvlteilen h"bbon plaatsgevonden!

• verlficalieonderzoek te, plaatse van bol>ouwlng ( 1955 In de zooe 'B: 001>0 g 1945.1970':

de door Waterschap Hollandse Delta ',astge5lekle W<lte.bodemkwoliloltsl<oort van Gooree.
Ovefilakkoo wOfdt orkend als bcwljsmlddel.

do I>odomkwaliteitSkOilrten van de landbodem vnn aangrenzende gelJiBden worden etl<end 015
bewijsmiddel Noome-Putt"n, Zuid-Holland Zuid, 5cl1auwen-Du;.'eland!:
Het College van Burgemeester en W"tl1auders kan In de oekomst andere
bodemkwallte<tskamten erkeMen

Op wond vnn de 13000liPte regotgB ng mOél het elders tooPIIssen dan wel lijd<llijk opslann van grond or
bagger In ''Ilel gevnfien minimaal .,;jl •••••••.kdngen le,'Oren worden gemeld.

I
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I. INLEJDING

1.1 Inhoud en achlorr;ond van dOlO NOIJl

Voor u ligt de /low bodombehoor' yan do gomeenle Goeree-o.'er1lakkee,

Gomoontes zijn MI b•••'oegd gezng voor hel toepassen yan grond. bolalt'lsoedo en bouwslatlon op al In
do l,,,>dbodem_ Dezo NaIIJ bodernbeheer ~rijn de rogels ''OOI het lOOpnSSCflViln grond on bagger op

do londbodem in de gemeente Goeree-{J.oerllakko6. Deze /lala btlVat do loknlo uilwerklng van de
landelilke regelg9'ling uit hel Besluit bodOOIkwaliteit

Het BostUl! bodernkwaliteilli' II en de bijbehorende Regeling bodemkW1l'liloil alt 2. ziJn In 2008 In
'NOrkIng gefIodM. Deze vormen het wettelijke kn<ler voor hergebmlk WIn bouwstoNen, grood on

bOllKOtSPeclo, Hel Besluit bo<lemkwalileil heetl onder andere het BouwsloNonbeslul1 en de
Vttjslellingsregeling groollYerzet 1fBfVangen.

In hol Bostuil bodemkwaliteit zijn generieke regols opgenomen, w""rblj de normen voor het toopassen
,.• n IlJ'Gnden bagger afhankelijk zijn van zowel de kwaliteit als de funetlo van de onlVangende bodem.
De nonnenng 00 k1asse-lndollng volgens het Besluit bademkwllliteit "orden toegellchlln hoofdstuk 2,

Het Besluit bodem kwaliteit bevat de mogelijkheid om op l"ond Viln de lokale situatie gebledsspocllJek
t>eleid vast te stellen.

Generiek beleid "ordl vastgesleld door h"t College Viln B & 1'1,Gebiedsspecifiek beleid wordt vastgostold
dOOfde gem onleread. waorbll voo< de vaststelling een openbare ''Oot1Jeleldlngsprocoduro wordt
gevolgd,

Do bo<lemkwolltoitskaart on de bodemfunctlel<Jassenkaan zJjn belangJljke If1sfIumentcn voor do
technisch Inhoud,lIjko onderbouwing van het groodstromenbeleid, De betekenis on do tot:slilnd1<omlng
wm deze Insuumenton wordt uitgelegd In hoofdstuk 3.

In do bodomlunctlekJassenkaart is de functie von de bodem Ingedeeld In de bodmnlunctlèklassen
Wonon.. Industr1e en overig2',

De k\o,'alrteltvan de land bodem is v~tgelegd In de bodemkwalltooskaart van de gem""nte Goeree-
Overllakkoo 1Iit.31.In oen bodemkw.lrtolt:skaar1 worcll oon bodembeheergebied Ingedeeld in oon of meef

I In het BeslUit bodemkwalIteit wordt de lefm 'Nota bodembeMo( gehanteerd, In hel verieden werd
hlel\'oOf de term 'bodem beheerplan' gebruikt. Belde termen zijn synoniem.
, SUlkt R'Joornon SP<Oèklhet BestuIt bodemkwallteh alleen over de IunctJes 'wonen' en 'Industrie', HOI
overige gebied \landbouw. on naluufllOb odool wordl In deze NOlil tol de tunctie 'overig" l,'erekend.
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zonos mOl oon ''&rgolljkbaro milleuhygil:lnische bO<Jemkwalil"il Hel gaal hle'bij om de 'gemiddelde'
kwolile~ van deze gebieden. afgezl"n van lollale "eronttelniglngen "'roorznek! door punlbronnen,

Op grond vnn do loIc:lle omSlllndlgl>eden kon (binnen bepaalde grenzen en randvoOfWaordenl worden
afgewoken ,'an hal land"lljke generieke koder. In dol geval Is sproke van gebledsspeci1lek beleid

In hel algemeen hanteert de gemeente Goe<ee-OverllokJ<eevoor het loepassen van grond en ba~r het
generieke beleid

Oa3maost bevat hoo dstuk 4 VlIn deze No 0 bodembehe r er,n oafltal beleidskeuzes die gelden als
gebledsspeclnek baloMd:

,'Oor het hele dlepwcrojeCl vnn 0 - 2.0 m.mv galden dezelfda loepasslngsolsen;
de normon zijn varrulmd voo, grondvUfZet ~ ean Mnltll polders die no 1850 zijn

gepok:h!rd. In deze polders komen verhoogde gehalten voor, doordat de grote rivieren ""nol
het begin van de Induslll!!le revolu1ie verontreinigd slib hebb<>nnong""oerd. Met deze
",rruiming b1ljll ongekeurd grondverzei mogelijk binnen deze pold!!fS:
bil mlnerole ol1e en chloordoon wordr bij de toelSlng aan de ÄChlergrondwaSfde geen

bodemt;p~rreetJe toogepasl wanneer het percen1age humus minder dan 10% bedraagt;
do worwaardan voor het gebruik van do bodemkwoll allSlIaan als bewijsmiddel
(mil uhygiênische verkIIlrfngJ wor de kwollle~ van 'o'IiJkomonde grond zijn noder omsd1r""en:
• aantoonbare controle op ul1Zondorln~IOC(ltles IvoorondorzoaW

• verlricalle<lnde.rloek ter plootse VIln tledrljtstoneinen (tenzij uh hel worof'iderzook blljl<! dot de
Iocot", nog braak ligt en er dus &een bedrijtsoetMtelten hebben ploalSg""onden!
• verlncalleonderzook ter plaats. vnn bebouwing ( 1955 In de Zone '8; bebouwing 1945-1970':
do door Walerschap Hollands. 001'" ' .•••tgO$tcld. wolo,bodemkwolitelt5l<ool\ VIln Goer••••
Overtie e-etilt 41wordl er1<endol. bewijsmiddel. Het College van Burgemeester en Wethouders
lIan In d. toekomst .nd.ro bodemkw.llteltsllaarten er~ennen.

rO<JINJ$SfJfI von grond en /)."Cl{WOP basis ",n de Nota bodembeheer

Hoold.llJk 5 von deze Nota bo<Jembehaer g.eft e.n over11d1t 'Ion de regels wor wondverze In de
gem""nre GoelOu.o.",llokkeo, Dit hoofdstuk vormt de uitwerking van de 10ndeliJke regelgeving en de
boleldsklluzes uit hooldstuk 4, In oon deel ven hel bodomboheerxebioo Is ongekeurd grondverzet
mogelijk [mits !!Oen sproke Is van een ultzondertngs/ocotiel, In een oontol gev<llien dient eerst door
middel van onderzoek de kwalltelt van de mJ~;omende grond te ",'Orden bepoald.

Voordet ongekeurd flIOndvorlOl mogelijk Is moul eorst ••••,orden ge-conlroloo,d ot er llOen sprake Is van
een ,'.rdachte iocolie, Verdor dlont n het olgomoon hel ''OO'gonornon &lond",rzet minimaal vijt
we,kdar.on voor aanvang van de werkzaamheden I. word"" gemeld bil h.ll.ndolijk MeldP<Jnt
Bodomkwoliloll ondergebmdll blI Bod.m. [zIe noofdstuk 6),

I
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In 4110omstandigheden moet bij hel t""""ssen von grond en bagger en bij 11&1vel peoldon vlln
b<1ggelspecle de \'ienellj e z"'llllilcht In acht wo<den genomen', Deze zOlgpllcht bolOlWnl dalledero.n
die we.1 ot redelljk.rwljs kan vermoeden dm nadelige gevolgon kunn(ln optreden als gevolg van .en

toepassing, maatregelen moet nemen om ',Nontroinlglng 10voorkomen ol zove.1 mogel~k te bepefl<en.

De zorgplicht vOlmt oön vangnet VOOrslluatieS woorln speake Is van onzcwgvuldlg handelen zonder dot
een spöcm.k ••••.•tt.lljk ''OOfSchnlt Yo'Ordtovertreden.

Hot Besluit bodemkwaliteil bevat een aantal algemene ,njstellingen tzle verder parngroaf 5, U. Bjj deze
vrijstellingen bllj1t de zorgplicht echter onverkort van krachl

1.2 Bevoegd gezag

In het Besluit bademk ••••.alit&it Is vllstg&legd wellW ins!nntJes bevoegd gezag zJjn ','00<toepassingen In het

kader van hel BflSlull bodemkwalileil Dil bevoegd gezag is ook verantwoordelijk voor de hlU'ldhavlng.

Voo< toepas ngen 0Il de landbadem Is in hel algemeen de geme nte het bOV'Oor.dp,ozaP.Binnen
kraclltetl$ do Wot milieubeheer I'••••m) aangewezen Il'lr1chtlngen Is echt", de vergunningverlener tevens

hot b6Vll<!gd gezag "OOf toepassingen In het kader van hel Besluit bodcmkwaliteiL Binnen inrlchllngen
mot oon peovlnclale omgev1ngs<.-ergunningIs dus de pro,incle luld.Hollllnd hel bevoegd gezng,

Voo< toepassingen ao de ••••.aterbodem Is de wmefl<wollto!lSbeh""rder hel bevoegd gezag 'al.<scMp
dan wel Rllkswat.rstna~. In d" W31erregellng UI Slis y.~tgêlogd VOOrwelke g.bl.den Rijkswat.rsUl31 het
bevoegd gezag Is. Bjj d. h"".ns van Stellend"m v.lt het Noord",.lland volgens d. Waterregenng onder
het b6'>'oogd gozog von Rllkswaterst30!

Als &Jens tus"'n de landbodem en de waterbadem gelc!l:
Sloten ~ook nis deze een groot deel van hot I."r droog stilani zijn walerbedem yanal d.
bovenkant van de Insteek van de .Ioo~

drog.re _.rgebl.den zMls weergegevlln In bijlnge 11van d. Walerregellng behoren lot de
la.ndbodem, In de gemoonce Go"' ••.. Ovorfiakkee betre~ dit •• n aanUlI buitendijkse gooieden
waaronde< de Slikken van Gooroe .n de Homp.lvoet

Deze Nota heet! alleon blJtrekklng GDhellG.passen van &rood en b.llE"' op de f"ndbodom in de
g.meente Goeree-()o,-er1l11kkae.

Voor hot toopassen V.n bngg.r GDde land bodem maken ook de watellOd.ms blnn.n d. g.me.nt.
Goer-<Ner1lllkkoa doel uit "an h.t bodemb.heergebled.

BIJgrens~.VIIl1"" die onder h.1 be\'oogd gezng van ""sdlillande OVCfl1odenvaOen n""leggen de
bevoegde ovCfhed.n wl. de rol on IJ<lvOORdgelog voor de spedrleke sltuaUe Gp zich neeml

, Deze zorgplicht Is ,'astg&legd In artikel 13 van de Wot bodemb •• chermlng.n In nrtl~:el 7 van hel
Besluit IOdemkwolilooL
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Volgens de <oto van Toelichting van h"r Besluit bodem~walltelt dient de NoL:! b<>dembeh<3'OJl. een
beschrlMng van de ull'.'Oering, het toezJch de hondhiMng en de evalua Ie van het bodembeleId e
bevatten.

Het toelicht cn de bostuurlijke handhaving op toepa"lngon vno grond n bagger op de londb<>dem
berusI gooeeitolijk bij de Inspectie leelomgiMng en Trnnsporl en gedeeltelIj\< bij de gemeente ldan wel
de vergunnlngverloner wonn"", het toepassingen binnen een Wm~nrichting betreftJ.

De Inspectie leelomge'oing en Transport Is verantwoOldelilk voo, de handhaving van de keten van
producenl tot en met de aannemer. Het lolulle bevoegd gelag [gemeente don wel de vcrgunnlngverlencr

In koder van de Ngemono l'Iot omgevingsrocM houdt toezicht op de opdrach~"""r I ei2'lM", I
IOOpossOf.

Oe gemeente kon met name hnndhiMln op:
de wllze vno toepassing (overeenkomstig do regels ulr delo NoL:! b'Odembeheerl:
de tijdige en conecte melding van de toepassing:
do mmouhygienische kwaflteltsverklmfngon die b~ de melding worden overiegd.

Oe gemeento Gooree.O •••or1lakkee heeft het toezicht en da handho ng OPhet Beslu~ b<>demkwotltell
ondcrgobmcl11 bij de DCMR.

Oe DCMR controleert Ingokomen meldingen op julsthold en voRedlgheld op basis van de beschikboIC
gegevens uil het archie' en het bodem.inlorma~leem. De meldingen worden bijgehouden In een
register. In gevIll von excessen in het verd wordt htmdhllvend opgetredert O,lJCmDLlstworden de
ingekomen meldingen zoveel mogeliik in het veld gecontroleerd.

IA G"ldlgheld en evaluoU"

Het vaststeAen v<Jneen bodemfunctiektossenkiJart en van B@n bodemkwilllteiWtanrt met regels voor
grondverzeI volgens hel generieke t>8lekl is oon t>evoegdheid V<lnhel College V<lnBurg"meesler en
Wethouders. Gebiedsspecifiek ooleld wordt V<lstgesteld doo, de gem"enteraad. waarlJ~ een
,'OarlJereldlngsp""",du,,, conform afdeling 3,4 van d" Algemene wet beslullfsrechl wordt ge,'Olgd.

De bod"mkwallteltskoan en dele NOlB b'Odembeheer treden In werl<Jngdirect nodat de bestuuMijke
vaststeltlng hiervan door de gemeenteraad van Goerert-()o;er1lokkee onhefToopelijk is. De geldigheid van
de bodemkw~14lteitskaart en/af de NOM bodembeheer vervnU wanneer een nieuwe tJ.odemkw.:Jnteltska.1rt
"n/ol Nota bodemt>8heer wordt vastgesteld.

In artl"<el53 "'an het Besluit bodemkwallteil is vastgelegd. dat een Nota bodemt>8heer oon maximai"
geldigheid heeh van 10 Jaar. Een b<>demkwalrteltskoort Is volgens het Besluit bod"mkwalitelt een bijlo1.'"
bil de Noto bodem beheer. In de Richtlijn bodemkwallteitsi<nart"n is echter voor b'Odemkwoliteitskaarten
een geldigheid vnn 5 Jaar opgenomen. Oe gemeente zal de b'Od"mkwaliteltskann derhalve 5 jam na
vaststelling _Iueren.
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Voor Goeree-OI'erflal<J<ooIs eerder een bodemilwellteltsiulnrl en booemooheorplan OPR"'tuld in 2005
respecU",'olijk 2006 (IIt Gen 7J.Op g,ond 'an ovorgangsred1t wa,en oude bodemilworlteltskamton
geld • tot ma_ maal 5 jaar na hel In we,klny, lredon van het Besluit bodernilwalitolL Oe geldigheid van

voornoemde oude bodemilwalitoltsiulnrl en bodornbehee,plan Is Inmiddels van rechtswege ""vallerl.

Do Nota llodembaheer heen alloon llet,akkJng op [oepassing van grond en bagge, op de Inndbodem.
8llgge< afkomsUg uit watergangen binnen de gemeente Geeree-OI> rIIakk •.•Is toepasbaar op do

londbodem volgens de in deze nota beschreven regel$, mits de kwlllltelt ,on do bagger Is vastgel.-.gd In
een miliooh)'glllnlsche ve,l<lllring opgesteld conform de hlervoor geld.-.ndo voOlWaa,don wals ""meld In

de Regeling bodemkwllllleit Waterschllp Hollandse D&Ite heen eon waterbodemkwnlileilskaart In,en
opstellen voo, Goeroe-OI>el1ll1l<J<eoI1 41. De &<'I11oen,eGOllfee-OI>e,llakkee erken[ deze

waterbodemkwaliteltskaa,t'na bestuurlijke vaststelling door het wotOfSd1ap- als mBleuh)'gl nlsche
verklarlny,.

Naast deze NOG!bodembeheer gelden om' rkO<!de alg mene rogels zonls opgonom"n In hel Besluit
bodemkwalIteil en de Regeling bodemkwaliteil

Bil het niet naleven van de 'egels uit deze Now bodembeh.-.er blljlt hOltBesluOtbodomilwlIllteiL inclusief
alle dllarop 'lIn toopns.sing zjJnde handha'llngsmOllolijilhcdon én eventuele SllocUes OlMInnlnderd van
krllcht

Deze Now t>ehllndelt 3Iloon hot publlckroeh!álIJke beleid in het koder van hel Besluit bodemkwlllitelt

NiWS\ de regels uit deze Nota bodembehollf en hot Besluit bodemkwalltel! kan bil gfondve..:et andere
regelgB;ing vlIn belang zjJn (bllv, verplichtingen vorwlt do Wet op de ruimtelijke ordening of de f10,"- en
faun ••••••.eO. Deze nam gaat hier ••• de< niet op In.

Verde, spelen prlvll3treehtell]ke on cMolteehnlsd1e aspecten ean rol bij grondve..:et Een eigenaar van
een toepessingsperceel of de InlllaUcfn<trnor van de grondtoepassing kan prlvaallechteiijk lIanvuflendo
eisen stellen aan de toe la p:lsson grond, Zo Is lllJvoorboold voor agrarillfs naast de mmleuhyglönlscha
kwaliteit van belllns. dal do grond vriJ is von plantenziektes zonls wltrot en von aaiijes die gewassen
kunnen aantasten.
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15 Voorbereid g van de nom en afstemming met 0\- rtge bolllny)1obbondon

Voor de vaststelling vall deze Now bodombehoor en do bijbehorende bodemkwalitoitsl<.1art Is de

oponbalO voorboroldlnlt$procodure K9\'Olgd uit afdeling 3.4 van de Algemene weti>estuursrecl1l

(},'Or deze Now hoelt afstemming plaatsgevonden meI de volgende Insmntles:
OCMR:
\'loterschap Hollandse Delta.

De OnlWOfJlNota iJodl'mbeneor en de bodemkwcliteltsl<nart Vlm de landbodem van de gemeente
Gooroo,{)vo,ftokkoo hebben van x MAAND 2015 lot en met x MAAND 2015 ter Inzage gelegen. Tijdens
deze termlln zijn zienswijzen Mor voren gebmchl door:

PM

Deze nota Is \'e"'O/gens samen met de bijbehorende bodemkwaliteltskMrt \'ostgesttlld door do
gemeenteraoo van Goeree-(},oerflakkee op X MAAND 2015.
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2. NORMERING EN KlASSE.INDEUNG VOLGENS BESLUITBOOEMKWAUTElT

2.1 Introductie

Het Besluit t>odemkWllllteit koot afzonderlijke norm"n ,oor toepassingen van grond on Mggor op do
landbod&l11 on tooposslng<!n in oppeiVIaktewater. Dazo Noto bodembehee, hondall oUeen ovar

toepilSslngen op de lnndbodartL

Voor toepassingen op de laodOOdem gelden versch' loode normen en regels VOOl:
het toepossen ,'on grond en bOl:ll6r op de Ioodt>odem;
het verspreiden van bagger op ooogroozende percelen:

grootschalige bodOflltoepasslngen:
Ilidellj~.e opslag von grood en bagger.

Het Be",u' OOdemkwaliteit maakt voor het hergebrull<sbeleld onderscheid tllSSen;
Genarlel< beleid:
Gel>ledsspeclliek beleid.

GebledsspecUlek beleid Is alleen mogelijk ;'(lor het toepassen van grond en bllgger, Voor het ,orsp,eKlen
van bagger op aangrenzende percelen, grootsch:llige bode<ntoepasslngen en tijdelijke opslag von grond
en bagger gelden In prlnclpe de gonarte 0 normon

Do geoorteke normen voor hot toepassen en .e<spréKlen 'Illn grond en baggOf zijn opgenomen in BIllage
B 'nn de Regeling bodOOlkwolitoil

2.2 Normen voor toop:loslngon op do londllodem

In de Rogollng OOdem!<walitelt zijn de landelijke Achtergrondwnarden vastgelegd. Dez8 gelden als
toetslnl:Sl<.Ilder om to bepalen ol grood 'schoon" is. Wenelljk gezien mogen geen strengOle normen
worden gesteld don de AclrtergrOll<Jwaorden.

Hot B6s1uit bodemkwalItelI relateert h<ll beleid voor het toopassen van grond en bagger aan z"",'el de
lunctlo als de kwaliteit 'Illn de ontvangende bodem. Daartoe zijn de t>odemtunctle assen Wonen' en
1ndustrie' geil1troduc.",d. DMffi80st zijn er bodemkwaliteitsklassen Wonen' en 'Industrie' met
bijbehorende maxlmnle wBafden. Dil wordt gelUustreerd in figuur 1 OP de volgeode D3glna.

Voor toepassingen op de land bodem gelden dema"'e de ,Qlgeode normen:
Achtergroodwnarde lAWl
MaxJmale waarden "aor wonen ,1ax~J
Maximale wnarden voor lodustrte (Ma~

Voor de meeste stoHen is Ma"""",,", gelijk aan de IntelVontJewa~rde, lOl nome voor;-oel organische
"'''bindingen waaronder minerale olie. PCB's en d~"", b66trijdonr:smlddel"n Is M~ lager diln de
Inr erve n lf6\'lo'u aId e_
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RltI/ur I: Indeling In bodemkwoliteltsklnssen

Indeling In bod.mkw.llt.ll.kl •••• n Q.ndbodem)

I

Achttrgrond lYalrd~
(.choe I

Achtergtondw.a:U'de Mulm.le
watlrd'n

voor wonen

Maximale
wll'td.n

.oor I"du. I.

In de Regeling bodemkwnllte~ zijn .oor de Achtergrondwaarden en de 'Ma male waarden 'roOr won n'

IM""""""J laetslngstegels opgenomen. waarbij een beperkt aantal slaffen In geringe mata de norm mag
tYI' <schrijd ti. Deze laelslngstegels zijn Il1h3n Ijk gesteld vnn het Mntal geonolyseerde stoffen. VoO( d
'Maximale WMrde voor industrie' IMo:o-...wm.lgeldt ge<ln tootslngsrellol

De 100tslMg<mgol ""0( do Achlorgrandwnordo geldt z"",,1 voor de anMlngende bodem ,,15\'Oar de toe te
plIssen grond,

De toe -Ingsregol ""0( Mnx-.u geldt alloen 'oor de beoordeling VlIn do ontvangende bodem en rMg
niet wordon teogePll$l om do kW3litélt ,on eon porti) horgobnulksgrond t. bepllien

Toetslngslop,ot -oor de Achterl:rondwllordo IbIJ 7 Vm 15 lJ'll"melorsl':
MlWnlool 2 fJtm1mf1fIJrs ",OCM hOjffJr zijn dM dIJ AchflJf'KTondw'Mrdo, mits nlor 110gor dan 2 x
AcllflJfKl'On<1wlJlJrrio tJfl n/ot hcP.or dIJn Ma>'>O<HW

Grond [dan wel ooRf.OIl -oIdool o"n de AchletgfondWllarde Wannee< de l"Ond [don V«ll bORf.ort""ldO<ll

""" voornoornde toetsingsregel.

ToetslMg<legel ",or .tux••••.• Iblj 7 Vm 15 parameters):

MaxImooI 2 fJlJfDml}ItJrS ",OlJM hoger zijn d"" MIJXUO'of'''mits nMf hoger dJ" Max.-.. +
Achtt>rgrofld ••."lJrdo AA "/tll hojffJr dbn M~

In bijlage I zijn do AchtergrondwMrde, Mo._. "n Ma""""",, Vl>frncld m"t dé btYI'englOrISvnn
,oarnoemde loetslngssegets ''00( de de bod"",kwalil"itsknarl ,on do landbodom oPgenomen staft"n,

• Bij d wllzlRlng ""n de Regeling bodenlMwofllellln opril 2009 Is ""or nikkel deze toetsingsregel
• .,ngepast Voor nikkel wOfdt In deze tootsingsregol "lIeon getootst 80n 2 x AchtorgJandwoarde en nla4
n.llnMax:~
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2.3 Generlek en geble<Jsspeclftek boleld uit Besluit bedemkwalll t

Het Besluit bodemkwnlll t moo\tl ;oor her h",gebruilisbeleid onderscheid lussen:
Generiek beleid

Gebiedsspecifiek beleid

Generiek ba/ek!

Generleketoopasslngsok

Achterg,rorKl .••..aar e
,\c!uoll(londl'tao,du

r'\c.htergrorKiwJ':u e

AchIO'lltondwa<lrd.
Ma>:_
Me>:_
ACtitergmool'leardo

M•.••••••

In het 8.,,;luil bodemkwnilleh is het beleid ;oor tlel toepassen van grond en begger ethank6llJk geslekt

vnn lowel de bodemkwaliteilSklesse als de bodemfuncllekJasse van de onlVangönde bodem. Oe
strengste is daarbij (In hel generloke bell}idl maatgevend:

Bodemkwalileitsldasse Bodemfunctleklasse

:l,Ctltergrondwl1.;ud~ OVûr !
AcNefliTondwaerde Wonen

,\chlergrondwll.1'Cië

Wonen

Won n

Voorbeeld 1:
Wanneer de bodemkwalitelr van eon Industrieterrein voldoet een de AchlefliTondwaard~ dan geldt als
toepesslnc<els det de too to passen gJond ook Dan de Achte,grondwaarde dlenl te voldoen.

Voorbeeld 2:

Wanneer d bodemkwalIteIt van eon oud stadscentrum nier voldoet aan .Ia._ lmaar bl/ll. wel oon

M••••••• -,. don geldt als tO'Jll sslnc< ••ls M"""""","

Gebledsspoclnek borold

Hle,bov,," Is de situatie besch,e"en zoals die geldt In het 'gen<lfioko boreld'. Binnen bepaalde grenzen
on ttmdvoorwnorden mogen gemeentes t1esJu- en om hr~rvan1)' to wijkon en voor een deel vnn hun
ETondgOOiodeen strenger ol juist minder streng beleid te voeren. 00 F.omeanloraod Slelf dan 'Lolulle
Ma:<imelo Woerden' (W••••\ vest In dat geval spreekt het Besluit bodemkwalJleil ven 'geble<Jsspeclnek
b6leid',

UllI:ongspunl Is hierbij, dat tenminste sprake moot lijn van sUlndstill GO geDi<!dsnillemJ. SlandstiU op
gebiodsnlveou houdt kl, dat verhoogde WW alleen gelden voor wond on bogger die ofl<omstlg I. uil het
eigen bodembeheergel:>led.
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Het gebiedsspocilie ooleld moet walden ondot1Jouwd op basis van all. de mllieuhygll!n'sche r'slco's. Dit
geb""rt me oohulp van de lislcotoolOO>.. In d~ model wotdt gekeken naar zowel de humane als da

ceologische rlslco's len Indlèt1 relllVOn~ de 10ndOOuwrlsico'sl. Daarnaast zijn ",aag en aanbad van wond
en bagger oolangrijke IngredlSnten voor de afweging over gebled,;spoclNek beleld.

De gemeenla Goeree-Overflakkee ham een In hel algemeen he gonorf.eke beleid.

In eon aantal recento Inpokf"rlngen Iingepolde.d na 18501 zou het ganerfeke Ireleld ertoe lelden dat

'ITljliomenda grond nlel maer binnen dezellde polder zou kunnen wonJen toegepast. Om grondverzet

bInoon deze poldel5 mogelijk te maken Is In hooldslU 4 voor deze poldel5 gebledsspcclfl"k beleid
opgenomen. De verhoogde WW voor deze polders gelden alleen VOotgrond en bagg91 olkomsdg uil
dezelfda ZO",,5 mat ree6nla Inpolderingen.

Voor hOI BodtiJrSlenoln Hm-ens van StoMendam geldt als geDiedsspecifieke toepasslngsels kJnsse
IndUSlIie. milS de grond ol bagger alkomsdg Is uil de gemeente Goer""'O'.er1lakkee.

In paragraaI 4.7 Is opgenomen, dOl In de volgende zones een maximum oercootege bodomvroemdo
bIJmengingen geldt ven 5% 1111plaats van het generieke POfcentage van 2O'!6J:

Zone A: Recente oobouwfng en bultengolllod;
Zoao E: Inpokferlngen 1850.1940:
lone F: Inpolderlngan na 1953:
niet gezoneerde gebieden.
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3, BODEMFUNCTIEKtASSENl<AART EN BOOEMKWAUTElTSl<AART

3.1 Bodomfundloklassenkoml en bodemkwalltellSkaart van de gemeente Goeroo.Overtl3kkee

In paragroal 2.3 Is bescrue,,,n, dat de nOfl11 n voor het toepassen von grond en bnl!g01 nrhnnkolijk zijn

von z",,",,1 de bodemk\,ollteitsklasse ats de bodemtunctlekl3sso van do onMlngonde bodem.

De bodemtunctleldossen zijn In bl/lnge 3 ""n voorliggende Noto weergegeven In de bod8fllfu~Ue-
Idassenkaart

De bodemkwmltlMtsklassen zijn vastgelegd In een gelijktijdig me deze Nota OP&fl5leldo bodemk\vallteits-
kaart von de gemeente Goeree.Overflakkee (lil 3l. 00 bodemkwafitoltskoarl Is óén van de
b<w.iJsmlddelen lmilleuhyglênlsche varldaringenJ uit de Regeling bodemk\volhell

3.2 Bodetnlunclleklnssonkaart

Bljl4ge 3 bevat de bodamlunctiokJassenkanrt van de drie gemeentes.

In de bodem!unclJeidassenkOOrl zijn de drle gemeentes Ingedeeld In de vOlgende bodemfundklklassen:
Ovorlg
Wonen

Induslrie

Strikt genomen sPleeki hel Besluit bodemkwalileit alleen ""er de unetlM Won n' on 'IndUSlJie', Hel
owrlgo g&bkld Qandbouw. en natuurgebledenJ WOfdl In deze No~ tOl do fundkl 'O"lrlg' gerekend.

Deze bodem functieklassen zijn van belang vooo.

Hel belJ'llen von de !oepasslnll$eisen voor grond olrI bagger volgens generiek t>eleld (zoals
toegelicht in paragraaf 2.31

Het belJ'llen van de kwallteolSels voor de leotlaag I aan'1JlllIond bij bodemsaneringen die op
besls van een BU5-meldlng wOlden u gevoerd (zIe "ar der paragraot 5.2.21.

De bodemlunctieklasseflkaOrl uit b Jlago 3 ,,,,,,,anRt de e.,der door de ~er voonnalige gemeenten op
Go.,ee--Qvertlakkee vastg6Slelde bodemfunetJeklnssenkaarl

IJlJ1
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3.3 WerkwiJze bodemkweIl eltskllnrt

Do boder kwal ellSkMrlen van de Inndbodem lIil 31 en de W"lerbodem IIit 4) von de gemeenle Goeree-
o.'erllakkee zijn ()lJgesteld c""fonn de Richtlijn bodemkwalileltskoarten IIll 81

In de bodemkwalileitslulnrt Is de gemeenle Goeree-o.'ertlakkee ngedeeld In een 03nl31 zonos met oon

~rgel~kbare algomene mllleullYRiên~cho bodemkwnl" elL Gebieden mol oeJ'lzeltdo hlsto,lo hoboon In
het algemeen een _gelijkbaro dilluso bodomkwolltell Voor de Indollng in zonos Is do,hlli'/ll gekekon
nMr de hls orlsche ontwillJ<e1lngvan de gemeenIe, Op bMi's VIln met name d" bebouv.1ngsgeschledenls.
Il1IJoiderlngen en ophoglngon zijn vers.chillende deelgeblt>den onderscheiden',

Ve""lgens "ln de ana~resulU1ten van de bInnen de deelgebieden uitgevoerde bodemonderzoeken
gelhlerp,et""rd. Deze gegevens zijn a1komstfg uit de gemeenlelijke bodemlnformatlesr.;temen. Pe,
deelgebied zlln voor de bovengrond «}O,S m-mvt en de ondergrond 10,5-2,0 m-m-.l verschIlende
stallstJsche kengelallen berekend !gomiddelde. Iogoormaal gemiddelde en dl\ .••"e percenlletwaardenl
voo, dlvotse Sloffen. Deze zijn gotO<ltsl aan de Achterr.rondwaarde, IM •..,.,. on IM.......",.. Verder Is
gokeken wol e analysernsullnlen nlel representatie! zijn voor do algomene zonokW<1lltoiLzodat d.ze als
uitbijters bulten de datasel VIln de zoneringsberekenlngen zijn g9lolen.

In de bodemkwallteitslu:lart worden conloon de Regeling bodemkwol"teil de rekenkundig gemiddeldes

van de verschillende zones getoetst aon de Achlergrondwnarde. M•••••••• en ~"""""""'. Op basis van
deze dn •• Ulcnlle zijn de deelgebieden samengevoegd tol een beperl<l aantalzooes. De uiteindelijke
Indeling In zones Is dus een combinatie van historische Informa e enerzijds en ~atlstlsche bewerkingen
andenljds.

Do bodomkwalltoitskaart van do ~ndbodom [s conlorm do Rlch1Iljn bodomkwalltel15kllarten gebase 'rd
op do stooren ZMls opgenomen In hot stand04rd stoMenPllkket uit do NEN 5740 ITIl91, Do ~onstotllng
VIln het storrenPllkkol uil do NENSHO Is mOl InJl'lng VM I juli 2008 gewijzigd. Arsoan. chroom en EOX
moken sindSdi,," geen deel moor uit van hOI standaard stoMonpakko voor verkenneod
tJodomonderzoel<. Hiervoor In de pinots kwamen bOllu"" koball molybdeen en do som-PCB's. De
bo<!emkw"IIt"ltskoor1 van de landbodem bovat d. sloo"m uit hel standaoldPllkket vun do huidige versie
van de NENS740 aongO'rold met orsoon "" chroom',

• BIJde woterbodomkwalMltskllart Is na"sl hot onderscheid tU5'en bobouwd goebed en buitengebied
ook weg,,,rkeer een belcngriJk ondersct1oidend kenmerk.
• In de wotertJOdemkweliteltskaurt is tevens gekeken naaI do gOl:OVensvan oon aemal
bestrlJdlngmtlddeien tOCB's: organochloorbestrljdlngsmlddelenl

1"')7 eoo..punpOO(1. 21 ~"'" 2015
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3,.1 Zones In de bodemkwallteltskaan

Bodemkwolàeltsklasse

Ondergrond 10.5.2.0 m.m'"

De bodem walileitskaml van de landbodem yan de gemeenle Goeroo,(},'er okkee be,'OI do ,'oIgflndo

IOMS IkwohtoltsklosS<l bij ontgraven VM grondt

Zone Bodemkwaltteltsl<.lasso

Bowngrood (0.0.5 m-mvl

generieke

Wooon

Niet gozoneerd

Achtelgrondwoarda

Achvm;rC>Odwoo,daWonen

Zonek
Recente oobouwlng en boltoogebled

Zone B:
BebotNIing 1945 . 1970
Zone C:
Vooroorlogse bebouy,lng

Zone D:

BedrIjfsIerrein H""ens von Slellendam

ZoneE;
10poiderlnReo 18S(H940
Zone F:
Inpolderingen na 1953

11Blnnoo do In p;lragroal 22 vermelde toelSlngsrOgflI ''Oor M"'-«J. woafdoor de lOne (In he
oolekft n.lSonlVllngendo tIOdem in klos •• Wonen valt.

De zones uil de bodemkwallteitskaart zijn in kaart weergegeven In blpage 5. De bodemkwolttei ossen
zijn weergegeven In de onlgravingskaart VDO de bovengrood (bijlage 6l eo de ontgIavlngskaarl voo de
ondOlgrond (blpoge 71.

In combinode met de tIOdemluncdeklasse lellen dil volgens hel generieke beleid de 10'lllasslngselsen
op zoals wee<gegO"en in de tabellen op de volgende pagina

Uil deze tabellen blljk~ dat volgens hel generie e beleid 10met name zone'B: bebOlJwlog 1945.1970'
verschillende toepasslngselsen gelden wor de bovengrond dan wel de ondel~~ond.

Verde< blij~.~dOl grond die In de "Oigende zones ...-ljkomt volgens hot gflne<leke bo/eld meestal niet
binnen de~ellde zone ""n worden hergebru

zone C: Vooroorlogse bebOtlwlng:
lone [; Inpolderingen 1850-1940:
zone f: Inpolderingen no 1953.



r<Je/J/JssinllSels{JfI''OCf de 1Jo'~flJlrood 'o!g,.>nsge_leK /kJlw:
Zone Kwalit8itskl8S$8

Bodemtunc1ieklasse
bovengrond 10.0.5 m'/IM

ZooeÄ;
Recenle oooou' ng
en bullengebled
Zone B:
BeboU'wlng 1945 .
1970
Zone C:
Vooroorlogse
bebouwing
ZoneD;
Bedrljfsterreln
Havens \f(ln

Stenendarn
Zone E:
Inpolderingen IBs(}'
1940
Zooe F:
Inpoklerlngen na
1953

Wooen

Wonon

Wooen

11 .,j ..~r~r:

<Keog
Wonen

Wonen

~R~4 ••.":;
t"..~Ct"''''''''''''I1.''''5'l~~\r

Generieke tO<lpllSslngsels
bO\'ongrond 10-0.5m.lJM

tergrondwDo£de:
J\chtergrondWoJlde

-;\ë7tir~OndWi:1.1fde

Max,AOC1II

Achtergronctwamde

Achtor;,ronctwoaro.

rot!{)/JSSings9lsen ..,." de ondetgrond volgens gOMde;' /)(J{oirf:
Zone Kwalltoltskl3sse

BodemfunClleldasse Generieke t06llasslngsols
bO'>'ongrond(().{).5 m'rrt\l bovengrond 11>-0,5m.m,j

Zone A:- merlg Ad,tergron(f;;'an, e
Recente bebouwing Achter f~ronuwa Dme Wonen AchlO'f:ror'dwoordo
en buitengebied Achte rgron""'aorde
Zone 8: Achtüf~:tonth .•.t.lmdf!
Bobouwlnp, 1945 • Act tur,:rondw.Q:Qrdu
1970 Achle rgr ond"n' iJiJrd c

Zooo C: Mcu!M:M,H
VoolOoriogso Wonen
Dobouwlflj! Ma:.:..:-
Zone D:
Bedrijfste/loin

Wonen Ma:.:..:-Hnvens vLln

5lollen<larn
Zone E: o.'Orlg Achlerp,rMdw ardo
Inpolderingen 1650- AchterFJOndwcarou
1940 Wonen Achte rgron""'anrtle
Zone F:
Inpoklerlngen "" Niet gezoneo,d (Nor ~ N.: t rgrondwtltJrdo
1953

l6IJ1



~\.\RM~S
b""'''''"'~'''''"'t1~'~'1

4 GEBIEDSSPECIAEKBELEID

4,1 Aanleiding voor gebledSSjleclflek beleid

Op ilJond van lokale omstandfW1odon kan binnon bOlloa1do glOrllOO en randvoorwnorden ,""orden

afgeweken van het Ronorloko kOder. In dal geval is s",oke V'Ongebledsspecif",k beleid, De ",ofWoJld&n
die hl6<\'oo, ~olden staon ve,meld In pomgroof 4.2,

Dit hoofdstuk b9\ID1een aantal keuzes voor gebledsspec fl&k belel<1 Mn dit Rebledsspccltloke b aid
liggen de volgende tdwrzaamheidsJoverwegingen ten llJondslo~

de wens om een eenduldlR en 6IJ!'II'oudlg bolold 1&voe'èn.
hOl wrl!t'mokkolljkcn VM gronclveael zooder ooarmee olbreuk te doen Ban de geschll<1held
ven de bodem 1'00r het huidige en tookomstlge gebruik;
bescherming van de bodem,

Grond die ,njkomt In ,ecente Inpolderingen kan volgens hel generieke kador nle In do d~ceto omgeving
worden toegepast. Dit betreft de zones 'E: Inpolderingen ISS().1940' en 'F: Inpoldorlngen M 19S:r.
In paragraaf 43 z'n voor deze zones Lokale Maximale Waarden (\M\'Il opgenomen om grondveael
~ deze zones mogel k to maken,

Als gevolg von de In pomgroof 2.2 boschr6V8tl toetslngsregels volt grond die ..n]komt In de zone '0:
8OOrij!steneln Havens von Stol! "dam' In klasse Industrie. ler •••.ijl deze zone als omvangende bodem

wordt gedoSSl6co<lfd oIs klasso Wonen. Binnen het generieke beleid IJln nauweJrks afzetmogelijkheden
voor ilJond en bagger met kwafil&ltsl<Josse dustrle. Voor de zone "0: Bedn]fsteneln H<I\'ens,'on
Stellendom' zijn daarom In parcgtoa! 4,4 als LOM'e Maximale Waarden fLMI',? opgenomen. dat In dez&
zone grond ol bogger van kwallt&ttskJasse Indusuie mug worden toegep<lSl

Een Incldent&lo 10<:<1 In de zone 'e: vooroortogs<! bebouw'olg' he'ln de bodemtunctleldnsso Industrie.
Voor dezo 10000liozijn de loapasslngseisen ge/Ijk gesteld san de toellosslngs&!sen voor do rest von de
zone U.I""' __ In pl301Sven MAX.om.l,

Su kIe loellosslng van het generieke b&leldskader Ill'kIt met nam '00' de zone'B: D&bouwlng 1945.
1970' lot ,'orschIllende toepassingselsen voor de bovenwond &n dioper dan 0,5 m.mv, Bij de u'l'.'Oeclng
VIln werkzaamheden Is d~ niet praktisch. OBarom wordt In po,ogrool 4.5 gekOZe<1voor Identieke
roep1lSslngselsen ''OOf het hele d",ptetraje<:t 0.2.0 m.mv,

ParoglMf 4,6 goot In op de bodeml'yt;)eConeclle. Volgens do Rogelln~ bodómkwafirailleldt deze voor
~nisch. verbindingen bil een humusperC""tago V4n 2% lot oen 5 x zo strenge norm als bij een
humusperC<lntoge van 10'l'. Voor minerale olie en chloe.doon wO«lt bij de toetsing aan de
AcI1rorgrondwaürde In de gemeente Goeree-Overllokkee ~en bodOO1ryp<lcOrreclle lOElj,'epastwo"ne'lr
hot perC<ln1.1lgehumus minder don 10% bedraagt

In paragran! 4,7 Is vas1llelegd, dnt In een dool van de gemeente een maximum percenL'ge
bodemvreemde bqmenglngen goldt van 5% fin plaats "On hel generiel<.e percentage ven 20'(,),

Poragronf 4.8 gaat In op de randvoorwnarden om de Dodemkweliteltsl<.oert te kunn,," hanto(M als
milleuhygjenlsche ';erl<,I",ln&
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PnrngrMI 4,9 gnnt In op de erkenning von de waterbodemkwoliteltskaart en de ef1<ennlngyon
bodornkwnllleitskonrten uit oOO",e bodernbeheergebleden,

4.2 Voorwaorden yoor gebledssPöclnok t>clold

Eon besluit ynn de gerneanterMd om gebledsSlleciflek beleid te yoefen bOYatvolgens artikel 47 van ho
Besluit bodemkwa!italt

Een bodernkwaliteilskna.t ~nclU5le' bell)'enzlng yon het bod mbohourgeblod en do kwolilelt Viln
d bodaml en een kaan rnet de uncUes Viln de bedam:

00 Lokalo Maxlmnlo \'IMrdon ILMI"';
Eon motJvOflng Mn do Mnd Viln do IM\'I In relolie tot de kwalitall van da bodem, de

m411tschapPölijke noodz""k \'on die w""rden an aan beschrijving yon de g8YOlgenvoor da
bodamkwallteltln het beooergebled. Ulntslgenoemde beschrijving ,indt plaats meI behulp von
de rlslOOloolbox;

Een evenluoel afwijkend PörconUlgo bOdem>1oomdo bllmonglngon Ion opzichte Viln hot
algemene percenUlge uil hol Boslult bodomkwalltolt

o.orlgo voorwaarden;

Er mag alleen grond wOlden toegepasl voorzover deze voldoet aan de LMW. Hogele LMI" don
de generk>ke normen gelden alleen voor grond die afkomstig Is uit het eigen
bodembeheergebled Ondit glMl! gelden hogere WW dus alleen grond en bagge< arl<omstlg uil
de gemeente Goeree-<NertWkkeel. Grond die voldoet aan de generieke toepasslngselsen mag In

die ~ltuatlo~ wel otkom~tlg zijn van bullen het bodembeheergebOed. Grond die 80n de
Achtergrondwaarden voldoet mag altijd worden toegepast

Er mag een hogere lMW don de lnler.'6ntlewllllrde wolden ""s!geSleld. mits In het
bodembeheergebled een diffuse eronlrelnlglng mei desbelteffende stol boven de

Inlerventiewaarde voorkomt en mits dit niet kan leiden tot dusdanige rislco's dat spoedeisende
san",lng noodzakelijk zou zJJn.fJ1letyan t08j)3ssing 111deze Nota bodembeheer},
Hell>esluit om gebledsspeciflek beleid te voeren wortlt voorbereid conlOfTTlaldellng 3.4 yan de

Algemene wet bestuufSfecht en Sloot oPön voor beroep bil de Afdeling beS1uursrechts.praak van
de Raad van SUlte;

Binnen 10 Jaar W()(OI O'>'8rwogenof hel beslul tot gebledsPöclllek beleid aanpassing behoeft
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4.3 lokale Ma male \'laardon (LMI',' voor reconlo Inpoldllllnf."n !zone E en lone f1

Eon aantel na 1850 Ingepold"rde gebieden voldoet nlel oon de Achlergrondwaorde .ls gevolg van
sedlmonUlti. van veronlIelnlgd slib ui de grote rivle<en ,'Ó6r de inpoldering,

In de Zulderdleppoldor oman de hoogste gohollO$ voor. Dezo polder voll vnnwof." meerdere sto«en in
klasse Induslrle. Andere recente inpolderingen vnJlan In klasse Wor.en.

Vanwege dil ond&rSCheid liJn da racanle Inpolder1ngan In da bodem;;wollteltskamt OPl:Onomen In twee
ot2ond<Nlllke lones:

E: Inpolde<ingen 1850-1940
f: InDolderingen no 1953

BInnen h"l generi ke bololdskoder zou hel niet mogelijk zfln om op basis ""n de bodemkwallteltskoal1

wond u deze polders in de dlreae omgllYing Ie hergebruiken. Dit ZO<Jlelden 101 eneuljds afvoer ""n
RJond wa3fvoor bin non do gameente weinig hergebrulksmogel~kheden besUlan en anderzijds oonl";)1
""n schone grond Mar .on g.bl.d dot voor d. rest dl«uus v.rontrelnlgd Is.

In do p'oktljk vindt In deze pold.rs weinig grOnd".fZ.t plaats. Daarbij geldt In veel &(1\'01 neon lond<llljl<o
>1ljstolllng ,,,or grondverz.t binnen landbouwbedrIJ''fln !Zlo paragraaf 5.11.

Om hergebruik binnen dezellde polder algemeen mogelijk to meken worden 'o'Oordeze polders Lokal.
MexJmole Waard.n ILM\'" 'Ja>tgesle!d. Dez. lMW geld.n olloen voor grond .n bagg.r dl. afkomstig Is uit
de zones 't Inpolderingen 1850-1940' en 'F: InpoldOflngen na 1953'.

Lokale Ma:dmolo Woorden 1LMV.1voor r.cent. inpold.ring.n:
Zone I lokale M""lmala Woarden Il},lWl
E: InpoldQ(lngen 1850-1940 I Max.a.v. voor allo In de bodemkwnlltoi1skarul

opgenomon sta «on
F: InpoId.ringen no 1953 , M~ voor all. lil de bodemkwallteltskaol1

opgen()men stoffen en \'001 pentnchloorbonzeen

De LMW geld.n in da zon. 'F: Inpolder1ng.n na 1953' tevens voor penlacnIOOr1benzeen.
In do woter1bodernkwolll.itskaart lilt 4) Is vastgeSloid. dol bOJa!orin d. Zuiderdieppold.r l•••.•ns dlttuus
11lronu.lnlgd Is meI pentachloorbenzeen. MORol~k geldt dit ook voor de londbodem. moar voor d.
rtlndbodem zijn von pentachloorbenzeefl geen ond6rzooksgêf:aVén~ OQs.cJ1lkbDor.

R/$iCOloollJo..

In brllago 8 ziJndeze IW beoordeeld met b ulD ""n d" landelijk 'o'OOlg.schr•••••en risicotooIbox.

o. risicotoolboÄ beoordEl.11 In hoeveno de LMI" een duurzaam geschlkl. bodem opl •••.er.n vcor de
v.rschlllende l.rrelngebruiken (bodomrunCllesl- Hierbij "ordl onderscheid gemnekl In humene ,i,lco's,
.cologlsch. risko's en Iandbouw,lslco's. Het terrelngabrulk In deze zones b~IOlll ovcr~'ogond Uil
londbouw.
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De WW unnen In deze zones ~ een oont,,1 'I<),men WIn landbouw Moe !<llden dallandbouw-

producten !zowel plantaard,g als diodljl<l nlel me.r 'l<)ldoen aan de nonnen ''OOI de kwallre van die
producten, dlorgezondheid en Iytotoxlciteil Vanuit oogpunt van landbouwrIsico's lelden de LMW tot een
nlol moor duurzaam geschikte bodem Imaar dJJarmee oog niet ongeschikte bodemt. Overigens geldt d

ook ol voo, de huidige bodemk\;'olltelt In de Zuklerdleppold6f, met na.me voor eadmlum.

Voor do humane risico's VOfI11tlood een krl1Jsche parameIer bij de lorrelngebruil<en 'moestulnl,'Oiksruln',
'wonen met tuin', 1llndbouw tzonder boerdorij en 011)'on 'pllIillSen waar kinderen spelen', De

rIsIcolooIbox goal voor de hU11lllne risico's voor 'landbouw !zonder boerderijferl)' eMIf1 uil dol de agrarlêr

voor 11»'>gewassen van eigen okke<s consumeerl- In de praktijk zal het gemiddelde geholle lood In do

akker lager zijn dan de maximaal toegestane toepo'iSingsel5. De werl<elljke blootstelling aan lood Is dus
lager dan wordt voorspeld met OOhulp van do rIsIcotooibox

De IJ,IW kunnen volr. os de rIsIcotooibox eeologlscho risico's opl..-en in de zone 'F: Inpolderingen na
1953', Deze lMW gelden nlloon voor grondvafzet binnen delelfde zone. De ZUlderdlOlJpolder voldoet nu

ol nlel aan e"n goo>ldd"Id ecologlsch bescnermlngsniveau. H"llO'ondveaet 'oindl ave< korte etsland
plaats. waarbij de bestaande verontreiniging o' •• r korte 3fsUlnd wordt vefl)laatst en er netto geen nl""",e
veronlrelnlglng of risico's ontstaan. De gekozen W\'I ''Ormen geen verslect>ter1ng van d huidige
bodemkwaBteil on daarmee geen toename \r.ln de ecologische rtslco's ton opziChte WIn de huidige
sltuatle.

4.4 ltlkale Madmale \'laarden ILM'o'Il voor het OOdrtjfsterreln Havens van Stellendam !zon" DI

Als gB'o'Olgvan de In paragraal 2.2 beschtlM!l1 toetslngsregel5 VlIlt grond die vrll 0101In de lOBS '0:
BedriJfsterreln Havens van Slellendam' In k1o$SOIndustrie, terwiJl d"ze zone els ontvangende bodem
wordl geclassln"""rd als klnsse \'Ionen. Dit leklt er volgens het generieke beleid toe, dat vrtjkomeode
grond niet bInnen dezeHde zone kan warden toegepast Dailmaast zijn ef binnen het gener1eke bereid
ook elders binnen de gemeente Goeree-Ov<!,ltakkee nauwelijks .fzetmogeiiJkheden voor grond en
bogger met kwallteilsklosse Industrle lelleen mogelflk in G,oofSChalige bodem toepassingen).

Binnen de zone '0: Be<Jrijfsterreln Hmens "en Stellendam' mag daarom grond en bagger worden
toegep"'l van kwellteltsklasse Industrie. De bodemfuncllelda'iSe mn dil gebied Is 'ndustrle'. Het Is niet
waarschijnlijk dOl de bodemfunctJes van dit gebied In de oekomst "iJzigen In een g",'Oellger
terrein gebruik. De bodem blijft derhalve duurzaam geschikt ''Oor hel huidige en toekomsUge gebruik.

De ruimere loepossln&S'lis ""n M., •••••••• geldt alleen 'o'Oor&fond en bagger afkomstig u de gemeente
Goeree-o. .• r1Illkkee, Hiermee wordt voldaan aan standstill I)l) gebiedsnIveau. Voor grond en bagger
afkomstig von bulten de gemeen e geldt .Is oeposslngsels klasse Wonen.

De !MW voor de zona 1>: BeclriJfste<TelnHo"ms \r.ln Stellendom' zijn niet hoger don de maximale
waarden die bij de OOlleNeode functie van de bodem behoren tn dal gevnt bUmde bodem n OOglnsel
duurzanm gescho'kt voor hel betIeftende gebruik.
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4.5 Id~nrlc!<e tooP<l~slngsolson 'IOor dleplotrnjoct 0-2.0 m.rT1\'

Do booomkwDlltaitskoort is oPl.""teld 'lOOf !We<!dleptatmJe-ctan, ta w~l~n 0.0,5 m.mv en 0,5.2,0 m.mv, In
een aanlollones va en dele dleptetroject n In verschlll~nde bodemkwDlltllitskJDssen.

Sulkt generieke toepassing von do bodemkwDlltaitskoort Iqn ar In deze lonas toe leid n dat In de

bovensle 0,5 melO1 een andere toepassingsels gi>ldt dan hlarorldar. Mei neme geldt dit voor de zone "8:
bebouwing 1945-1970', De bO\'engrerld van deze vallin klasse Wooen,lerwljl de ondorwond oon de

Achtergrondwoarde ",Idoel Volgens het gener1eke ooleld geldt VOOfdo boveOlll'orld als toepassingseis

ldasse \Vooen en dieper dnn 0.5 m.nw als oepllSSl~ls do AcI1tergTondwoorde.

Groodverzot vlndl vook pinots over elt" grotere diepte dan 0,5 m-mv, Ve/scl1IUende normon voor do
bovenworld lO.O.5 m.mv! On de orldergrond ~ 0.5 m-mvl zjJn In de u. 'Oor1ngvon W61I<z83mhedM nlol

prakJlsch. eov"ndlen Iqn uil oogpunl von rtslco's de IIchl on motlg vofOnl1olnlgdo wond beter In de
ondergrond worden toegepast don In de bovengrond lm!nder cOl1ltlClmogolljkheden met d"
vorontreinigjngl.

In zones waarvoor geen lMW ziJn vastgesteld gelden do/ha Ivo do gonorleka toepasslngseisen die
\'O()fMoelen uh de kwoUtelt VlIl1de bovengrood (0 - 0.5 m.rJ1\'lvoor hel hele dieptetrnject van 0 - 2.0 m-
mv. In da gebieden waarvoor in paragraaf 4,3 on 4,4 lMW zjJn vostgesteld gelden de lMW VOCllhet hele
dieptetraject von 0 - 2,0 m.m".

In het hele bodembeheergeDiod geldt dot dloper don 2,0 m.mv alleen grorld 0/ bagger mog wO<den
loegepast die ann de Achtergronclwonrde ,'Oldoet

4.6 BodemtypecofTectie

Voor de geneneke normen v.ehlergronclwa~rde. Mo.>:__ • &n M~ is i1 de Regeling

bodomkwalltert starldaard een bodemtyj)ecorreclle ,'Oor~oschr&Y"" nrhonkelijk VBn het i>Brcentage lutum
enfol hel percentage organische stol.

Algelien van oooerstaande uitzondering W()fdl de &"ngllnre booèml)'l>eCOlJeClie urt de Regeling
bodemk •••,olitert oegepast voor zowel de goner14lko loepnsslngsnormen als de .'fW u. poragrMf 4,3 en
4.4.

Bij de volgende organische wlrblndlngon v,,,,dt bij de toetsing BBn de Achtergronclwnnrde geen
bodeml)'l>ecorreetle toegepast wonneer hOl p&rcantage humus minder dBn 10"1>bedraagt:

minerale olie
chloorde,n

BI] organische ,'orblooing"n leidt de bodemtyj)econeclle bil een humusi>Brcentnge von ZI> tot een 5
maal zo strenge n()fm ol~ do norm bij stoooamdbodem Ihumus • 10%!.

BI] een humusD&lconltlge van lOOé,'Cld""n gehattes minerale olio 101190 mglkgds oog ean de
Achtergrondwoorde. Bij een hwnuspercenttlge van 2% leidt een gehnlte minerale olie boven de 38
mp/kv.ds el tot Indeling In klasse Indusl1le. In 00 praktijk kunnon 2ChJllos mlnerole olie boven de 38
mgfkgds YOOI1<omon,zonder dat sprake Is ""n een aanwijsbare oorzank IverO<1tre",lgingsbron~.
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Om doze reden wOfdt voor minoraio alle Dij "'go humuspolcentages geen Dodeml)'Pecorrectie
toogo~~ Of] dezelfde wijze als VOOI PAK landelijk geen bodemlyj>ecorrecllo wordt toegepast bij
porcenlJJges humus lager dan 1~. Voor minerale 0110geldt daarbij de rnndvoofWaarde. dat de grond
niet zintuiglijk velOntrelnJgd mog zijn mei mi"",," e aRe.

Voor chloofdann ziJn In de WIlll}lbodems op Goeroo-(Norfiakkee regelmatig gehaltes gemeten dlo lels
hoger zijn dan do dotllGllogrens (IIt 4l Als gevolg van do bodomlyj>ecorrectle vaOen deze gehaltes In

kIllsso Industrie. terwijl hel vaak om gehaltes gaat die zonder bodemlyj>ecOrrectle oog aan de

Achtergrondwaarde ""Idoen. Deze geringe geha es lelden niet tol noemenswaardige mBlooh,lll nlsche

risico's. Om het alkeuren vem'Woe minieme gehaltes chloorde.n tegen te gtlan wOfdl ook ""Of
chloordaan geen bodern\)1lc<:orr6dlo tO<tge~1 wanneer het per""nt'ge humus toger Is don 10%.

Moximum percentage bodemvreemdo bijmengingen

Grond en boggOfSPOOe zijn In het Besluit bodemkwolholt gede~nleerd als matenaal dat bastaat"lt
minerale elelen met een maximale korrel grootte van 2 mm en ory;lOlsche stoCIn een \oerhoudlng en met
oen SlrUCtullf zoals deze In de bodem van natllfo Walden aangotrolfen, al$mOOo van nature In do bodom
voorkomende schelpen én grind mat een korrelgrootta van 2 tot 63 mmimetal.

In ""orkomendo gevellen wordt In grond en baggerspecia ook ander materiaal aangetrolfen. zoals
minemIe bestanddelen !puln. \11egas.slokken) en nlet.mlnerale. nlel-natuurlljke bestanddelen (gJas.
plastic:. behandeld en onbehMeleld houtl. Dit andere mateIlaal wordIt gezien als bodemvreemde

bllmenglngen. Oog5l1ll5tan en fin b oorbeold lllrragrond! alkomstJg V1lnv!!f\ver1<lng5~ctMlo~en gelden
ook als bodemvreernde bijmengingen.

In het Besluit bodomkwallteit Is 'lOOf loe te passen partijen grond e<l bagger een maxfmaal percentage
bodemvre<lmde blJmengtngen opgenomen ""n 20'll0. Gemeentes kUMen In ll"bled5speclflek beleid een
aJwllkend percentage vaststellen.

In het buitengebied en In de naoorlogse w~ken komen bodemvreemde bijmengingen plaatselijk. moor
nlel algemeen voor. Bil toepassingen worden bodemvreemde blfmenglngen In het rngemeen niet
ROWenstvomrit oMeltechnlsch en prNsatrechtelijk OC>lillunl

Om dezo redenen !!Cldl voor de volgende Robieden in de gemeente Goe,ee-Owrllekkee een lager
ma.lmurn parcentage boderrMoomde bijmengingen van 5%:

het bultengeb eel;
bebouwd gObled dm aon de AchtOfgJondwa",de ,,:>!doet

CollCloet betreft di, de voll:"nele zones:
Zone A; Recente bebouwing en bl/nengebled:
Zone £.: Inpolderingen 185()..1940:
Zone F: Inpolelerlnr.en na 1953:
nlel R"zoneerde gebieden.

I
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Deze keuze vorml e"n voortzetting van hel beleid zoals eerder opr,ooolnen in hel bodornlleh""rplon u~
2006 Ult 71'.

Voo,"oemd peIcen~gB geldt nlOl voor.

loopassingon vtlll grond en bagger in e"n grootsWalige bodemtoepassJng (GBn:

~l verspreiden von bagger op aan de wo ergang grenzende perc:eIM, Inclusi<ll de IIfdéllJl<.e
opslog In <>enwejlanddepor'.

De toe Ie poswn grond mag wordon gezoold om tal een loger percentage bodemvre"mde blJmenglnr, n
te karnen.

Voor hot m""i,""le gehalte asbest gelden de landellJke normen, In do gehelo gem""nle geldl In
""r",,'llng op de landelijke normering voor asbest dal de toe Ie passen grond niet zintuiglijk
vefontrelnlgd mog ziJn met asbest Uit OOl!llunt van zorgvuldlgllOld achl de gemeente hel toopassen van
osbesthoudende grond In woonwijken n I wonseliJk.

4.8 Voorwaarden '0'00< gebruik van de bodemkwallteltskllOI1 DIs mllleu~nlsche verk! ring

De bod mkwallteltsl<4.,rt Is een mRleuhygl~nlscl1e "",rk!<Jring In het koder van hOl BMIuil bodemkwnllteit

Als a gemo"" vooIWoa,de voor hel gebruik van de bodemkwalileitskaart als mllleuh'ygU\nlsche .-aring
geldt dat moet worden onderbouv.'" dol op de her1<omsdocatle geen sPlake Is van e"n uitzoodering$'
locatie (;zIe""rdor parngrO<1f521, Concreet beteken dit. dat altijd eon hlslorio;eh oodel!oek
tvoorondol!oel<l moet worden ultge'lOerd al\oor"ns de bod ••mkwallteilSkO<1rt zonder verdere analyses als
m~leuhoM nische verl<laring kan dienen.

De bodemkwallleJtskaM von de gem"'nle GoerefKlvel1lakkee kIln ais mll1euhygl1!nlsche ,'ork!aIing
d nen, wnnnoor.

er goon sPlake Is van een uitzooderingsloca1le,

de gemiddelde kwallte van de h6f1lomstzono ,'oldoot aan de In bijlage 7 opgenomen
toepasslngsoisen;

er goon ander wellig bewijsmiddel uil paragraai 4.3 ""n de Regellng bodem walltelt zoals een
partij keuring beschikbaar Is.

De kaoTten In bijlage 5 en 6 tonen de bodomJ<walitertskllart (ontgrnvlng$kJUJrtlvoor 'oTljkornende grond.
De toepasslOg$elsen ziJn weOf>:e>:""en in do 10epassJrr.:skllal1 (bIjlage 71,

WaMeer de gem Iddelde kwaliteit van do herkomstzone ni<;tvoldoet oan de loepasslngseis VIln de
ontvangende bodem, dan kIln do bodemkwalllellSkaorl niel dien"n als mllleulYygiönische ""rklaring en
dient men één >on de ond",o mijieuh.,.glllnische ,'erk!aIingen uit de Regeling t>odemkwallle~ Ie
g<>bruiken.

, Het bodembeheerploo Uil 2006 bevatte voor hel buitengeoled een ma:dmum percenlllge
t>odemvreemd motenooI von 5% en voor de bebouwde dorps "men een ma><lmum percentage ,'an lOl!\.
• Volgens het Besluit bodem kwaliteit Is hel n' t mOj!Olijk om In gel>iedsspeci!iek beleid een alwlJkend
percenlllge booermrB<lmde bijmengingen vas te stellen voo, hel ve(Sprelden van bagger op
aangr"nzende percelen en voor de lijdelijke oPslag van bagger In e"n weUonddepol
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Ilodrijfstalfainart I:tllden altild als ulrzondefingslocot;e. Dit beteken~ dat voor grond die 'oliJkomt op een
Ioen e met de bodemfunctleldnsse Industrie altijd bodemonderzoek moet worden uitgevoerd om de In
de bodemkwnlltei1skaort ,a"gelegde bodem kwaliteit te vertfiêren, tenzij in vooronderzoek Is VllStJ:esteld

dot het telrein waar de !:Jond ;rijkomt nog braak I In de onlWlIVlngskaaf1 (blijaRe 5 on Glls '00( de
gebieden met bodernlunctieklosse 'IrtCuslrie' aartR6&wen ""t eon v rltlcntloonderzoek moel worden
ultp,evoord,

Voor de zo e 'B: bebouwing 194!>-1970' is de bodemkwalileitskaart ,'Ooral gebaseerd op gegeven. uit

wijken die na 1955 z'n aangelegd. Daarom Is bij deze zone oon vefificadoortCenook voorgeschreven ter
plaatse 'an bebouwing uil de pOODde 1945.1955,

Als ,orillendeonderzoek wordl een ,,,,kennend bodemonderzoek uitgevoerd. waarbi) affeen

g,ondmonsters behoeven te worden geanolyseerd ''lln de te ontgraven laag.

Indien een verl<ennend bodemonderzoek de kwaliteit zo.,ls ,astgelegd In de bodemkwnllteitskaDfl
bevestigt blijft formeel de bodemkwa/iteltskaart de mlUeuhyglênlsche vertdnrlnR In hel kador van het
Besluit bodemkwalltel~

4,9 Erkonnlng ~n do waterbodernkwalllollskoart en ~n andere bodemkwalileitskoarten

De gemeente Goeree-Ovel1lakkee kon beslullen om een (wate~bodemkw.liteltskaert te erkennen die
doO( een ender beYOegd gezag Is VlIstgesteld. In det geval kan desbetreffende bodemkwalltei1skaart als
mUieuhyglllnlsche ver1<larlngdienen, m' C Reen sprake Is 'an een uitzonderlngsloC3tlo,

SUlI<IgenO(non geldl hel Clk,mnon "~n eon Iwalerlbodemkwol1teltskoart ~Is geble<tsspecif1 k beleid, Voor
elke erkenning zou don een besluit van de gemeenler~od nodig zijn, meI een openbare
voorboreidlngsproceduro conf.Qrm afdefing 3.4 vnn de Algemene wet bestulKSrecht

Bil hel In ",,,rklng treden ,an doze Nota bodClrtbeheer erkent d" gemeente G<Jeree-Overflakkee de door
Waterschap Hollandse Delta vastgestelde wotelbodemkwallleltskoof1 ~Il 41.

Verder erkent de gemeente G<Jeree-Qvertiakkee de bodemkwalileitskoarten van d" volgende
onngrenzende gebIeden IIll 10 Vm I2\;

Schouwen.Dulvelend (,'ersle 20111
Voorne-Putten /versie 20121
Reg;o Zuld-Hoflend Zuid /versie 20131'

N eU'W'e bodemKwilllteltsMarten worden niet automatlsch erkend wanneer een ander be\'Oegd gezlIg
een nletNo" bodemkwofiteilskaert conform hel Besluit bodernkwallt 'o'Bstslell Wel kon hel Coflege van
Burgemeester en Wethouders ,an de gClrteenle Goeree-Ü\er1lokkee bestuften om na beoordeling een
nleu-•.•.e bodemkwnllteltskaort re erltennen. H'ervoor hoert geen voorb4Nefdlngsprocedure conform
efdellng 3,.1 VlIn de Algemene wet besllJursrecht meer te woo:len g9\'Olgd

t Ten U]de van de vaststelling van de Noto bDdClrtboheer van Gooro9-Over11akkoo w~s de
bodemkw-<!llleitskoan ,an de mglo Zuld,Hollend luid nog nlel In alle betrokken gemeenten besluurlijk
vastgesteld. De erkenning Is vnn krachl zodm de bodemkv.'aliteitska"" von Zuid. Holland Zuid
rechtsgeldig Is vastgesteld doo< de horkoms4lèm(,>$nle.

I

I

20/31
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Eell erlw"'~Il11 Y3n eon bodomk ••••.nllleilsknan komt Ie velVallen zod," de oodemkwnllte.lskoart niet meel
RekJillls hot bodemboheargebioo l'Ioa",oor die bodemkwaliteilskoJIl is opgesteld.

Zie levens paragraaf 533 van deze NOla.

2SlJl Cofto!opUQOPQC1. 21 j:lnw.r1201S
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5 REGELS VOOR HET TOEPASSEN VAN GROND EN BAGGER

Dil MnfdSluK besdvijtt de .egels \'Cln.het Inepossen ven grond en bOj!ger OP de londbodem In de

gemeente Goeree-Overflakkee. 011 hoofdstuk voanl de cooaole uitwerking von de gebiodsspocilieko
keuzes uit hoofdstuk .1enoczijds en de gene<feke regels uil het Besluit bodemkwolll011 ondorzijds.

D<l It . ven oe Ie pasSOlOgrond moel olUJdwordon vastgesteld door middel von één van de In

paragreot 4.3 VOndo Rogoling bodemkwnlileit OIJgenomen bewijsmiddelen (milleuh)'gl nlsche
vm1<Iorlngonl.O. bodemkwaliteilskaart von de l.andbodem (en van de waterbodernlls éón 'VUndeze

wenlge b••••ljsmlddelen In blilage 2 zijn de mogelijkheden voor het gebru van de bodeml<w3l1teltskoOfl
ols b••••llsmld<lel ",eergege'"n In een grondstromcnmatrlx.

looien een ander g<tldlg bov.lJsmlddol I'OOthonden Is 1200ls een door een erkende intermediair

ul!gffloerdo partljkoorfng) dan g401 dllt andere bowlsmiddel echler ols milleuh)'gll!nlsche •• r!Ilartng voor
00 de bodemkwolltoi~kllnrt

5.1 Grondvorzol Oll bllsls von <Ie bodemkwalitellskaart.lI1gezlen von u!tzonderlngsloeades

In 2Qzoneerdo gebieden geldlln beginsel de bodemk'Wlllltelt zoals deze Dis algemene bodemkwolltoll
voor do !JeUerfende Zone In de bodem""alltel~lulart Is VltStgelegd. Alvorens hlervon kan worden
uitgegoan. dient eersl meI een vooronderzoek te worden goconlroleerd 0' or geen spmke is von een
lolulol a~.IJl<ende bljzon<101eslluade.

In de I'Olg'mda sltll~ as Is or>£èkou<d grondvenet niel londermeer mogelijk:
Ind,en da \tljkomênde grond afkomstig Is von eoo ve.dachte locatie";
1000Iende grond wordt toeg"past op een verdachte locatie die (mogelijk! ernstig verontreinigd Is:
In 20"01 vnn zintuiglijk o1wiJken<legron<lla1wijkende geuren en bodemvroomde bljmongJnv.en zo1lls
bl/voorbèéld puin, koolos en asl:lesll:
100018nsprnko Is von ee" Ie vofWachten archeologische woorde;
1000Iondo toe te passen grond all<omSllg is van bullen het bodemb<l1,oer~ebled van do gomeente
Goer"".Qver1la kke",

In gevel van toepassing van de vrljkomende grond boiten hot bodemDoh<or;:obiod von Goeree-
Ov<lrfIakkee_

Pomgraa1 5.2 gaat na<l"r in op de uilzoodertngslocatles. Por"l:Jaal 5.3 t>escllf~n een 30ntm o,,,rlge
silûalies.

Indien geen spmke Is v.JO één von bovenstoonde ultzondorl1ll!slocoties. gelden voor grondverzet de
regels dl" in bijlage 2 lijn samengevot In een gron<lsuomurvnalr

De koorten I" bijlage 5 en 6 lonen do bodaml<wolllerlSklosson voo< vrllkomoode grond uit de oo..ngrond
10-0.5 m-mvl en onderwond (0.5 - 2.0 m.mvl. Do onclargrond (0.5 - 2.0 m-""l h"elt normaliter dezellde
ol een schonere bodem kwal teil

l'OEen verdachte locatie is een [OCOlle waar op grond von de b054:h.kbnre intormntJö het Yermoeden
bestaat dat er bodem",ronlrelniging llonwezig is die afwflk! van de vastgestelde lonekwalnell

27m
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00 10éPassingseisen zoais die gelden voor alle In de Regeling b<>demkwallteilgenormeerde stoffen zlln
in knart weergegeven In bijlage 7.

Algemene .rlJsteU/neen

Het Besluit bodomkwnliten bovat een algom",,,, vtllswlling "OOfde volgende toeposslngen:
Toep4sslngen vno ~ond ol bagger door Pi!rtlçu1l!!len,voorzover niel in de uitoefening van een
bedrljf ol b""'llll":
Toepassingen binnen een IOndbo"",tledrijf, mits de grond of baggerspecie o11<omstlgIs van een
lot datzelfde landbou'o'lbedrllf behOfend perceel, waarop een 'ergelijkbnnr gewas wOfdt geteeld
als op het pé<cee! waar de grond OlbaGl:e<sllecie wordt toegepaS\;
IJldelUke u!tname VIlngrond of baggerspecie. Indien deze veNoIgens, londer t zijn bewe.k1, op
e>f nnb~ dezelfde plaats en ondOf dezelfde conditie opnieuw In die toepns~ing wordt
aangebracht ibijvoo,beeld bil w I<zaamhedon Mn kabots en IClldingonJ,

Dttbel",",n~ d"t de regels uit deze NOlllbodem beheer niet gelden voor voornoemde '4gestelde
oep""slng.n. Wel Is In h"t Besluit bodemkwoliteil "en "'gem""" zorgplicht v""!gelegd, die ook geldt bij

de hierlloven g.noemd. to"posslngen.

Ter 'lo-erduldellJklne een aantni vOOfbeelds! ootjes:

1,Op 0"" ul!lOllClorinllSlocodolndo 'ono 'A;f!<leeru bebouwingon b<lllo"l:oblod'""rdloon 'lCri<onnend
bOdemooderzoe l'Oerd. Hlem1 wordt beYeS1Jgd. dat de grond ean de Achte~ondwB.arde voldoot Oe
bodem;,woltteltskaonblll~.en bewljs_', dol do IlJOf1d""n de Amlergrondwaard<!veIdoel

2. Op een ultzoodertngsJocnde In de zone 'k Recen.~ebebouwtng en btmen;gebled" 'h'Ordt een verk.enrlef1d
bodemonderzoek ~rd DelUOOd bllJki: "t aan do Ad1:efiTOfXtNi14Jrde te v'Oldoen.. nt.Mr vlIlt fn de Wnsse
Y\~n. Oe bodemkw.8n!~lIft Iu!nnl~1metif <fienen Dis btrwiJsmlddel. Hool W1rkennond bodOm()f'ld(lrz~ is g(I(Jn
"eWe be....",ldd.1 u~ de R02ellngbodomkw .Il Het""rI<""""nd I>od<!monderzo.kk.annIEtdIon.n .Is bOl'llsd'l
d grond.nan dG ld.1ue W<lfl(tO vo4dool. lod~1VOOfdo lll\-oef V3n dG grond Ö!Lsttoi:oen CNIrtljkeurlng conform d(l
RegollngI>od<!mkwalUoitno<llgIs.

3. k1 een \o-ooroo~ k",m rJ'ono 'e: vooroorlo&SoG btmotM1ng'l komt KJond wij dl" m.,n old r'Sin do vooroortogs.e
kem in QP<lnb~31 ll7<W:1nw111Q pitS.Són. [)e gernldde4do kwllli eolt \'31\ de lone ~@o lndu5t~ voldoe1 Not .83n de
toe~ls Ild•••.• won••.••'odOl de bodem"'yol~.ltsl<aortnlet .15 b••••llsmlddlllkan dleoon. Oe kwalilellvan de
P"nJ1r.rondn>oetwCldenboo•.••,ld mldd<J1s0,," pOrtllk<K"ln~

11 Na Ooz. vrilst.8lng geldt nie~ Indien bijvoorbeeld een aann.me, in ood",cht vnn .M partlculle. wé,kt
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5.2 Ulizonderlngslocatles

5.2.1 Hergebruik van V/ood all<omstlr, van aun vordael,te locatlo

AII'o,ons hO/Kobru van grond op basis van deze bodemkwalUeitsl<aart mogelijk Is. moet eerst worden

nag<>l:""" of de grond niet "IJkomt op een historisch verdachte locotie. Om dit na te gaan. dienen
hisloosch koartmolena.1 en de gegevens uit het gemeente/IJ bodemlnformallesystuern W worden

geraadpleegd. Verder ziJn bij de gemeente " ••.enlchten beschlkba.ar van voormalige bedrljvr>n op basis
vnn Hlnde",'el.lnvenlllrisaties.

De .'Oigende IOC<'ltlesgelden als .'erdachte locaties !nlet IImltntlaO:
dammen en kavelpeden

verdachte IOc.1tles op basis vnn bq de gemeento boschikbaru Invenlllrisalies (.m. Hlnderwel-
vergunningen etc,)

huidige bodrillslocotlos
fvoormlll!gcl stortJOClltJes
olektJlcl witsmllste n
wegen
wogbermun
fvoormllllge! tram. en trolnbll""n
huislYlvois van boerderijen !boerenertl

Bil het toepa"en van grond kon .lIeen gebruik worden gemaakt Va" een mllleuhYltfö sche vorkll1l1<1gop
~ van de bodemkwnlltelt5kaart, indien bil de melding de historische &Oll6"ens van do
hét1<omstlceolle ••'Orden gevoogd.

Do milfeuhyglênische veMarlng Is niet verplicht In gevel van de op de In porogroaf 5,1 genoemde
.00l1ngo:'l voor partJculléfan. agrarische t>edrijven en lijdelîjke uitnarne. Bil deze VTijstellingon hoe~ dus
ook v.een hlstor!Scl1e toots Ie worden aangeleverd. Overigens gekit dan nog wel een algemene
zorgplicht

NB. WnlllW"" wmiJnrf ermee beh'eoo is. dar spr:Jlre Is van een .-etr!achte locatie dient h1f d.1i1motJf re
h:JmkvM Zo dient men DilgrondVt!rzer lIinnen een agrlJfisdllledtfjf in lJep.••'lIde siru"ties wel ondfJlZOfJk
tuJaf do h",nlllO/t ""<lfI de '1iikomende grond re doen Indien de grond ''rfjk.ornl IJlt Oen l'OOfnU1lif(e
lJoomgiUJfd.

In ove<ige situaties !waaroneer het niet meldingsplichtige hel~ebrulk van minder don 50 m' schone
grood) is het uit.'oeren ',nn de historische toets wel verplich

Grond die Ol) verdochte localies vriJkom~ dient earSlle worden ondorzochl con/arm NEN5740 ol AP04.
Er behoeven aUeen QnBtyses van grondmonMers tc ",oordon UI~CVOOld VOOr de bodsrnJilgen wn.:arui1 de
grond .fijkomt AJhankelltk von da tOllD3S-slngslocatio moet grond alkorw..tig vnn voormalige
boomgaarden tevans ••'Ordan ondorzocht op b~tr1ldlnp.smldd"lon.

De grond kan J ,nog \1IJworden IO"RollOst als d" grond na ondon:oek blijkt te ,old""n aon de
toepas.'ingsais zonLs dia .'00' do bett"n.neo IOllpassillgslocatie geld Izle bijlage 7). Voor de
Achtef]lfond-.aarde geldt &en tOIl 'ngsrege!. wiJa,blj voor een 0"Pe<i<I aant,II stoffen een gerlnl:6
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o,-erscilrijdlng Yon do Ac11torlUOndwaardo wordt tooges~n (llo por1lgloal 2.2], Voor de toetsing von de

h",~obl1JlI<sgrond Don Max ••••• ol In"""""", mog oon dergelijke toetsingsregel niet worden t<>egepust

Indien de locatie awestverdacl1t Is. dieN levens een onderzoek conform de NEN5707 te worden

uitgevoe,d, Voor hot maximale geho/te osbest in grond geld.n de landelijke no.men. U OOf,punt von

zorgvuldighuid <H:J1tonde gemoonte Goofo.,.o.'ertlokkoo het toepassen von osboslhoudende gr<>ndIn
woonwijken nIet wenselijk.

5.2.2 Toopasslng von RJond op ImogeU]l~1cms1lg veronualnlgde 10alDes

Het aanbrangen YOnhorgallrulksgrond op BOn ernstig ,-erorluelnJgde locatie goldt als eon
SAneringsmaatregel In dit ge,'nl Zijn de regels uit de Wet bodembescherming vnn toepassing (opstellen
van een door het bevoegd gelllg goed 10 kouren sanerlngsplnn don wel BU5-meldlngl.

Voor saneringen. die op basis van een BUS-moJding word ••• uitgevoerd gelden .1s terugsaneerwaarde en
kwallteltsels voor de leaU.ag I aan'\Jlwond de volgende waarden (anlkel 3.1.6 en 3.1.7 Regeling
unlforme saneringen 0 13»;

Situatie TerugSllneorwaarde Besluit unllorme saneringen (BUS]

Generiek belold, bodemlunctlokJosso 'o''erllZ' Acht.rgrondwoorde

Generiek beleid, bodemlunctleklasse Wonen Maximale wnarden voo. woenenIM._J

Generiek beleid, bodemlunclleklosse Industrie MaxI"",le wonrden voo. indus1rle IM~ I
Gebledsspecl!l<lk beleid lokale MaxJmole Woarden IlMW zools wslf.ostold door

gr>meenternod

CollCl'eet betekent dil voor het grootsta deel vnn do gemeente Gooree.Over1tnkkoo, dot de
terugsaneerwaarde bij BU5-saneringen wordl bepaald op basis vnn de bodemlunetleldossenl<oon uit
bijlage 3.

Alleen In de ZOflOSmeI r"""nle inpoldoringen gelden b~ BLJ5-sone,lngon lerugsnnoorwoorden op basis
vnn gebiedsspecifieli beleid:

zone £: Inpolderingen 1850-1940 (tOfugsonoerwMrdo Max..,..,J:
zooa F: lnoolderlngen na 1953 ~tel1Jgsan_orde Ma:r.....".,j,

5.2.3 Z1ntulg)~k alwlJkende grond

Tijdens de uitvoefing van het grondverzet dient de ,tijkomonde grond zintuiglijk te worden beoordeeld.
Indien hierbij afwijkende geuren dan wel bodemvreomde bijmengingen zoals puin koolos ol oslJest
worden waargenomen. mag de pertJj grond niet zondermeer wonden toegepast 00 purtJj wond moet In
depot woerdengezeL Door middel von mOnslamama en analyses I.,orlijkeurlng ronfarm Basluit
bodemkwelltaltl dient de kwaliteit van de betreffende partij te worden vllSlgosteld.

De grond kan alsnog vriJ woerdan toegepast als de wond na onderzoek blljkl ta voldaan aan de
toopasslngsels zoals die voor de betreffende zo"., geldt Vom de Achlergrondwoardo geldt ean
toetslngsfegel woorbij voor een beperkt aental stoffen een geringe o~rljding van de

3OI:l1 Conc<>Il'''''''XWl, 21 ","u>r12015
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Achta'l:1ondw~llrde wordl 10'J~tnan. Voor d. loetslng vnn de hergebruiksgrond san 1.1"" ••,•• ,,, ol
Ma•••••• ",. mat' oon derge-lilke toetslngsregel nlel worden toegepast

5.3 Overig. slluBdes

53.\ Hergebruik VIln wood all\omsdg van grOtCfe depte dan 2,0 m.mv

De bodemkwalileitsknaft Is opgesteld voor de dlepeelrajecten 0-0,5 m-mv en 0,5-2,0 m-my. De algemeno

ervaring uit bodemkwaliteilSkaMen is. dal de dlep",e ondergrond een v tg$1I1l<hareot bet(\( kwaUl.lt

hoon don de boyensle 2 meter. tenzij op ba.l. Yan historische RORlwens wo dl vèlwacht dat dit mogelijk
niel hel gevel is.

In de zone '0: Havens yan Stollendam' kan do kwalilolt op grolere dleple alwljken len opzlct1le van hel

dleptelIaject tOl 2 m-nl\', Hier Is sprako yan oon ophooglaal'. waarbiJ de >lib4aag yan de oOfSP,onkalijko
bodem vnn hel Harlnr,ytlol In de diepere ondergrond één stechtere kwalilett heen dan da ophooglaag.

Verwacht wordt dal In allo overige zones In de gemeenta Goeree-Overllakkee de diepere ondergrond
een vergelljkb3to ol belero kwaliteit hêet! dan het dlepletmlect 0,5-2.0 tTHllV.

Als toep'lSslngsel. VOOIgrond die op een giOlere diePle dan 2.0 m.mv wordt toegepast geldt .landaard
de Acht"grondwaarde.

5.32 Toepassing vnn grond builen het bodembehoorf:cbfed van deze bodemkwalitetl>kaart

De bodemkwallteilskaan yan de landbodem yan de gaOloon1e Goeee-Ovooiak1<ee ken door een andere
gemoonte (bulten het bodembeheelgebled V8n de gemeente Goere •• ûverfla!<l<eel worden geaccepteerd
als bewlj>middel voor de hwameil van wond afkomsUg uit één van de zones van de,e
bodemkwallleJlsk/larlln dm go',al dient do ande,e gemoonle eerst In een be.tuurtlll<. be.lult do
bodemkVialitI>Jtskaaft in algemene zJnte o,!«ln""n.

5.3.3 Grond afkomstig ~an builen hel bodemoohêorgoblod van deze b<ldemkwallleltskeor1

Grond of bOER"" afkom. tig van bulten hel OOdembehee~bled ken blnnen hel b<ldembeheOlRebied
wordon hergobrulhl. "oor zover de gemiddelde kwallte" van de hergeb,uil<.sgrond oIdoot allO de
generieke t08PB'»ingsol. van do ZOM WM' de grond of bagger wordt loegepa.! !zIe kaan In bijlal/8 n

Strengere ,egel. dan do ge ""Ieke normen gelden "'Ol zowel grond atkOfllS1l&uit hel eigen
b<ldembeheerxoblod als voor grond a",omslig van buiten de gemeeme Goeroo.ÛII1l11Iakkee.Cencreet
betle~ dil hel maximum percenlage bode<mreemde blJmengjngen van 5% zools b~chre, .••n in paragraai
U.

Hel voldoen aan voornoemde eisen dlenl te bl~ken uit een mKIeuhyglenlsel10 ',"'k1allng (pertljkeuring.
bodemonderzoel<. ol een conform paragrael 4.9 er1<endebodemkVialiloltskaarr). die Is ooge>teld coolorm
pa,agraal 4.3 van de Regeling bodem ;walilel
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Na b65tuurlijke e"'ennlng door de gemBilnle Go",ee-O\'erliokkee kunnen bodemkwalileltsk.oorten u'
andere gemeenles dienen als mllieuhyglênlsche verl<laring, mits geen spmke Is van een

uitzonderlngstoC<l1Je.Men dient hlslori5<'J1egegevens bIJ te voegen op basis waarvan blijkt dol gee"
sprake Is van een ultzandellngslocalle.

5.3.4 Grootschalige bodemtoepa~ngen

In Biln grootscllllilge bodemtoepassing ap de landbodem mag grond warden taegCj)ost tot 0""""
ongeecl1t de kwaliteit en fune1le van de anr.'angend. bodem. Voor bagger goldl b~ mlnem10 olie: 2000
mg/kgds In pl30ts von Max-.._ Boven bepaalde concontro os goldon aanvullende eisen avor do
m3.lflmale ultloy,lng. Onder doze concontroUos wordt de uitloging _ ••••lItUloMbaar ge.ocht

Een grootscllllilge bodemloepasslng moet voldoen aan:
Minimaal volume: 5000 m'

MInimale dikte 2 meier [ond", wegen 0.5 meier!
Afgedekt door leenaog (0,5 meter! don wel verhardlngslaog

Voor de leenoag gelden de toepassIngseIsen zools weergegeven In bijlage 7 van deze Nota
Bil proYlndole "egen en rtjkswegen horen OOkbem,en en \lJluds tIlJ do grootscl1allgo toepassing

Do bodomkwolileitskoon geldl nlot Q/s br:lWlrsmlddel voo< hOlloepasson \'on grond In een grootschQ/lgo

bodemloepasslng. wonnoer do grond oll<omstlg Is uil ZOM f: Inpolderingen na 1gS3". Er Is onvoldoende
zekerheid dal wordl veId""n ""n de eisen I'OOrmnxinlale u~Joglng. BIl d8ze ZOrHlSkan d8
bodemkwalileitskaart alleen als bew1lsmlddel worden gebruikt Indien uit aanvullend ondarzoek bliJk! dat

de hefgelJrulllsgrood voldooluon de maxlmole emlsslewuorden.

Voor de O\",rlge zones kan de bodemkwaliteitskaart wel di""en als bewijsmiddel voor hel toepassen van
grond in e••n grootschnliga booemtoepasslng.
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Voor do tIJdolIJk" Dpslog von grond en bagger gelden verschillende eisen. alhankeliJ van de tiJdsduur

""" de opslog:

$oOIt tiJdelijke opslag M""imal<, tijdsduur Kwaliteitseisen MekJingspllct>l
Tljdelijke uitl1ame lOOlltljd van do geen Nee

wOI1Qoamhoden [wol ZOIgpllchtJ
Kortdurende opslog 6 maanden geen la

!wel zOIl:llllchU
W&ilancldepot (boggerl 3 Jaar Normen voor la. Inclusief voonlene

verspreiding op tljds.duur en
aangroozend perceel ebldbo,;lOmming

TIJdelijke opslag op 3Joar KwallteitskJasse Ja. Inclusief voonlene
llll1dbod"", ontvangende bedam tllds.duur en

eindbftStemming

53.6 rrnnsport Viln grond en bagger

Hel ~Iull bod mkwallleil bev:rt geen regels voor het transport van grond en bagger. Wel Is bij hel
transpOl1 van grond en bagger ondere regelg<>VIngvan belang, Wllaronder de rep,elgo'o'ingvoor hel
trortSpOftnren von afvalstoffen.

De Stichting V<l<Voeradre<hee~ een ovenicht ullgegB\'en van de regell:O'ling voor het lfansportoren.

r/llllSlreren en melden ""n afvalstollen lilt 14). Hierin 1$ o''Or het transport ""n grond en baggerspecie
onder hel kopie 'begeleldlng.s.brler het volgende opgenomen:

OmdlJt grond tm IJlJggelSpeCle in veel ge""llen bil Imnsport Ol'<" oe """rtbIJ,e weg als afval stol wordl
f!9~ien.dient het trlJnsport ""'lf8zeld Ie g.•••'n ''tin een b,WtJIMflngsbdo[ Dit geldt 001< YOOfeen tmnsport
vtm <!ltn {JtNtQhetlJnJilrbIJ,e grond 0/ O<Jgg<NS{)(JCien/JtJr fJtJnrO<J~ing of lf/dellJ/<ltopslogfacotJe onder
het BesluIl O<Jdemlr•••olileit In deze geval/tm en ook !Jij olvotJ, noor een niet-mekiingspllchtlge inrfchfing
Is. in het kader Vl1fI het B6slwt melden. gtHJn tJMJlstro,,",nlJmme, nodig Alleen schoort pdmak Tand

/zond IJII een zond>tfnnlng) kon in TiIn I1lg'''''tJtJnhold nml als tJMJlslO/3<lnJl'!merkt worden. Een
tJegelekill1gSlJlfe/ Is dM nier nodig.
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6 MELDINGSPROCEDURE VOOR HET TOEPASSEN VAN GROND EN BAGGER

6.1 Meldingsplicht \'OOrdo [Oep3~Or

Mot uitzondering von do hlll.londl>l vermolde situatias dient oen toepassing van grond of baggarspecie
Iwo/llondel £I00[schallga bodamtoapaS5ingen) mlr,lmaal vijl werkdagen tevoren te worden gemeld bij

h"t bndeliJk Meklpunt Bodemkw1JlIleit Er wo<dl dus niet maOl rechtstreaks bIJde gemeente gemold. Do
meldingsplicht geldt ook voor kortdurende on tijdelijke O1lsJa&

IS1e fTlO(Jl rO"{Jo!iSJngen muldon?

Hot B<lsluit bodcmkwnllr It r~11 vla artikelen 32 an 42 dat degane die voomemens Is een bouwstof

r05J)<}cti",'olijk grond of bogge<5Ilecie [00 to possen of op [e slaan die meldlngspllchtlp, Is. doze
10"llosslng moot melden vlo hel moldpunt bodemkwalltal Hot BC$lult bodomkwoldelt regell dus <101<10
10"llOsser moal meldan. maar ••••ijst geen conoale octor aan als loop,155er. HOllIHlln do rodo dal do

O1l<Irachtg""er von de toepassing cQ de eigenaar van de [o"lla5slngsloco do voorgenomen loepasslng
meldt maar ;ia prforoatrechlelljke afspraken kM doze vorpllchtlng ook bij do Mnnumor, lovarendo
groodbank of andere betrokkenen worden gelOf:d. Bodem+ OcMsMlt opdroclltn"mers van nuWge
toepassing n1tijd Ie vertfiëren of de opdrachl!:",'er de meldingsplichtIgo loep<kSslngmeldt an zo nlat de
melding onderdeel ui te faren maken vnn do opdrochlliol meldpunt Dodemkwaldelt houdt hier ook

rekening mee.ledere;,n met eon moldln2Soccount kan oon melding \'On ""n loepassing verrichten.
Uiteraard wordt wel glMo411d Mn de moldar to 'Illrl<Joren dat hlj/zJj de melding doet met Instemming van
de opdraChtgever van do toepassing CQdo elg<!n4ar \'On do locatie.

/JIUcndorl'?Jf"n mtJkJlng:spJidll

Voor de volgende toepassing"n von grond on bo~ar is 'o'Olg,,,,shOl Bos/uil bodemkwalite g""n melding
voorg9'Schreven:

Toepassinge<l ""n grond ol baggor door partJcullaron. \'Ooo",'or niet In de ultoelening von een
bedrijf of beroep",

Toepass ngen blnoon oon landboU'~tlédrq1, mits de grond of baggerspecie orkomstlg is van aen
tot datzelfde landbouwbedrtjl behorend perceel. waarop een vergelijkbaar gewos wordt geteeld
als op hat porceel W3Ilr de grond of boggol';pacie wordt toegepasI;
Toep.osslnp,en "'lil schono grond 19rond die ,'Oldoet aan de Ach ergrondwaordel een
hoeveelheid von minder dan 50 m';
VersPleldan von bt1ggorsPéCiouit een watergang cwer aan de watergong grenzende pefcolen:

nldelijke uitnome von grond of baggersJ)<}cle. Indien deze vervolgens. zonder te z n bowerl<.l.0Il
of not>lj dozelldo ploots en onder detellde condilie opnlauw In die tO"llosslng wordl
aan&<lbrochl

" NB. o"zo vrijstelling geldt nle~ Indien bllvoorbeetd een aannemer In opdrncht von .en particulier werl<!.
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(Jpmlgen In/omrlJde vooro/

VOOlafgaooo alln het grond. en/ol boggeM!f:Zet moat de meldingsplichtige (eigenaar of erfpachter van de

Iocl111eWOM de grond wOIdt toegep8S\l 01oon hlertO<l gemachtigde persoon Iblr.oorbeeld een
I1dvl sbur6llul zich op de hoogte sronen van de mogelijkheden van pJond- on/ol boggarve120l

VOOlalgaooo aan het grond. en/of baggervel2et moet eerst worden vastgesteld ol do ontgro.,;ngs- en
IOOpa,;slngsAocatie In een zone van de bodemkwllllteitskaorlilggen en niet vollen In 'nlet gozoneeId"1z1e

bljlap,e 5 Vm 7 \'OOIde ontrJll\'lngskaM en toepasslngskaOfll. Vervolgens mom de hlstOlis.che Inlo'mtltlo
van de ontgro,'lngs- on toopassingslocatle worden ochtorh3nld en b.kol<en ol do locaties WMr gtooo
wordt ontgro,un en toegepast liggen In gebieden met bilzondere omstandigheden !zie hoofdstuk 5.21.
Ook moat worden vnslgesteld ol andere regelgeving vnn toeposslng is.

Mold/ng bil /ondoll/k meldpun/

00 melding wO/dt digltMI gOd""n vlo do webslt.: www.meldpuntbodomkwlllltoitrt Op dozo slto kan de
meldor een dlglUlollormur.or Invullen met d. vt)teiste g'gO"'ens. RnpPO/lllges van millouhyglllnischo
•••••r1<lmlngenzoois een partij1<euring kunnen 015 pdl.boslllnd wO/den bijgevoegd bij de dlglUlle melding.
E,••nlUeet kan de melder rapportages ook per post nazenden (uIterlijk v1ll w.r!<dogen voor oanvnng van
de wer1wJnmhedenl. Hel Meldpunt Bademl<wnllteit scant deze dan In om er een pdl.boslllnd van te
maken.

Eventueell<an de melding ook schriftelijk worden gedaan. Het hlelVoor benodigde fonmuller Is eveneens

te vinden op de website \WIW.meldpuntbodemkwDIUel~nl

6.2 Behandeling van de meldingen door de gemeente C.Q. DCMR

Het landelijk Meldpunt Bademkwnllte zendt de meldingen direct per e-mell door naar hel bevoegd
gozD& In hel algemeen Is de gemeente het bevoegd gezag '''0' toopa,;slngen op de landbodem !zIe
po,agmaf \.21. De gemeente Goeree.Ove<11okkeehee~ de alhl1ndellng van de meldingen en hel toezicht
OPde grondsUomen ondergebracht b~ de DCMR.zodat het landelijk meldpunt de meldingen doorstuurt
naord DCMR.

Do DCMR b'itOOrdeolt do m<lldlng en kon In p'evol van onduidelijkheden of on,,,lkomenheden In de
melding con"'cl opnemen met do melder. lonodlg koOnde melder d. melding vla hel meldsysteem
Dllnp=on.
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Bijlage 1:
Normering Regeling bodem kwaliteit (Inclusief wijzigingen per 1 januari 20141

(lllUlinlll. 11 IO#'.nn.ll,"
AehIOf~ood-l &>twv,:t_ W;1.l1,dc1 ~rJ(JS wll:lldo ~,-

Uo•••••• waarde ~1JKf)I \Wln$Il tOttlSingsrtJA_ ''''"'..., w.:l.'lfde

Arseen 20 27 27 " 7' ,.
Cao:lrnlum ••• l.2 1.2 1.8 U 13
Ch",om SS 62 '2 111 180 180/78
~ .'0 5' ••• .- 190 '90
Kwik 0.15 OJ 0,83 <UI8 •• 36"
lood 50 1110 210 J6I) .30 530

'"'''' 35 10 J. U 100 '00
Do' 1'0 200 200 340 120 120
BtJrlum It'i.t '" ,,. n,v,t

""'" IS JO •• SO 190 190
M%bdaen l~ J •• 89,5 190 190
PA/WOl I~ J 6,8 ~J '0 .0
som PCB's 0.02 004 o.o' 006 0.' I
minorllie 010 '90 190 190 3JJO 500 5000

Famulo DodernrypocollOCtlO flWt,11en:

Goh3h"'\t:lodMrdbodeml. ('oQh.)llllM J llA + a)( "Muml)t + C l( "humustyil 'lA + 15;1; B + lo...cl I

"'''''no...,.,.
(\...~" ••••.•.""'5C ••..:••1

A C
IS 0", 0",
0.' 0,007 0.021
50 2 0
IS 0.' 0.'
0.2 0,0034 0,0011
50 I I
10 I 0
50 3 1,'
JO • 0
2 028 0

nv.l ~ bodernfItpKOl'teCflol:

FOI'm~ bodtJmt)'PoCOfTO(;t1e OfiölniSCho "",OIn<Jlojo,'On:

~1:llIIsWnd.aaldbodemJ. C'>9tl<llto()i_IlO J '\hunru~ I

-

BjJPAN lOt ~lû en mln9flJle olie L\:eOledsspocll!ek) word! bll900 [Xl,conl.1l£6 rxJ:iIf1tswe sloll,}~r dlln I~ geen bodomtwocou9ctle toegepast
Bij bfln percon~ IUtum (11OlgcniSCtle ~OI'bRUl' don ~ ~tt1 ~ mlr*nurngOl'C3llblCO vtIn l" gMontMlc1
VOO!' organIsche 'o'6tbIndlngeo 'NOI'dI bij eon pe(canl.ll~ organlSChe stol hogar diln ~ /lolIfl rM~fTUTIOerCOl1t3g0 van 3~ gehBnloorcl

VOOf chroom JlIIIldoo aparte lntllMlntI9Wlllln:loen VOOf d1foom 11 GO chroom IV
VOOI koM\( goldon llP3rte IOIOf\'O(JtlowMrdon VOO!' 31lOfgt!lnisch on org,,)nlsch lMtlI

Toet5JOgslagel .xhtefgrond'watlróll /biJ 7 Urn 15 p:lfl!rnel •••f!t
Ma~rrnI,,12 p.1r.:Jmels",mO£Emhogel liJn dllo AW,mItS olot hO'gefdan 2 _ AWon nlel hoger dtlo ma~!m~1e•••••al!rde WlOI boóemluflCtle wooon lntkkel: t1tw1J"OI'IdE! loe~90111

TD!lt'JIl~ogellfl3)'jmn!e WlllJfde WOIl8fl ihIl7 Urn 15 P<lfamll!E\f!J:

Maxlma;'ll 2 PilftlmelofS mORon hl)J.:Ollijn d.:1O maJlJmme WlJ.:1rdo wooen, rMS mei ho2flf wn m.1 mal-e .••..ililfd.8 .•.•'()(JEoI1• AW
~n nlot hol:.'ll1dltn fTllUjm~rj) WlUlfO&voor bodomrunctio In~WIo
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BULAGE 8: RISICOTOOLBOX

8.1 Goblodsspoclnok belald en do rlslcotoolbox

In hoofdstuk 4 \'iJn daz. Noto bodambeh •••. Is gebledssp<lClfi.k beleid opgenomen. waarbiJ \'00' eOf!
oantol gebieden lokole Moxlmale \'Ioorden tLM\'~ zijn vastgelegd

Een voorwaarde voo, het ViJst&tolion vnn LMW is. dot do govolg.n van dêZe waarden wo,d.n beoordeeld

met behulp van de rlslcotoolbo, Iwww.rlslcotoolbox.nl1. Dit Instrument Is ontwikkeld om Ie bepalen welke

rlslco's de IMW met zich ml);) lJ<engen bil een bepaald terreingebruik. Deze bijlage bevat de uitkomsten
van de toeposslng VDO de rislcotoolbox. De berekeningen ziJn uitgevoerd met versie 1.1.3A vnn de
rlslcoloolbox.

In hoofdstuk 4 zlln voor d. volgende shuoII..,; hogere LMW vDs!gelegd dnn de ilOnerieke
toeposslngsalsen;

Gebied IMW
Zooe D: Bedrijf,t ••.,.i" Havens vnn Stellcndom M~ 14110 stolfen)

Geldt \'Oor h.l voIg.nde heri<omstgebled:
g.m •• nt. Goeree-o.'Or1lakkee

Zooe E: Inpolderingen 1850-1940 Mo_ \'OOf011. In de bodamkwnilleilskoart
OIlp,enomen slolfen

Geldt \'Oor het volgende h.rliom,tgabled;
Zooe E: Inpolderingen 1850.1940 en
zone f; Inpolderlngen no 1953

Zooe f: Inpold",lngM na 1953 M""""""" voo, atle In de bodemkwallteitskeillt
oogenomen stoffen en voor pentachloorbenzeen

Geldt voor h.t volg.nd. h.rkomstgebi.d;
Zooe E: Inpolderingen 1850-1940 n
zone f; Inpolderingen no 1953

Algemeen Goon bodemtyp.corr8Ctl. voo, de toolslng nan de
Achto,grondw"mde bij humuspercentnges Inge,
don 10% \'00( de \'Oigende stoNén;
• mi, 0",10 olie
• chloo,do,,"

De paramet.rs minerale olie. PCB, chloordsan an pentochloatbenzoonomen niet voo, In de
rislcotoolbox en zlln derhalve In deze bijlage vorde< bultM beschouwfl1p, ~olnlon.



Er Is volgens de rIsleoloolba. sproke van ""n duurzaam Reseh 0 bodom Indien de rlslco,lndo Ingor Is
dan t. BIJoon hogelo ,Islco.lndex goldt de bodem wollswa", nlo als "duurzaam geschikt", moor
daarmee Is de bodem nOlt nlel OfIgeschikt voor het beuen nde gebruik.

Of de bodem ol or niet lmogellJki ongosehlklls voor hel botreffende gebruik ',vordl beoordeeld met een

onder ,Islcomodol: Sanse,ll In g<l\'al van oon ",nstige bodenwe,anlIelnlglng dlenl men met behulp Viln
5<lnse,lt te bep<llen af er sprake is Viln onaomoordbnre rIslco's woordoo< spoedige sanenng van de
verontreiniging noodzakelijk Is, HIOtVanIs mogelijk 51Jm wanneer de ,Islco-lnde. volgens 5<ln5<:,11
hoger Is don I.

B.I.k.nio RI,lco-indu In RI.k:aloalba. on Sanocri!

I

Ouut:allm
go.ehlkt

RI,leo-ind ••• 1
RI.lcaloolbax

Mlndor
go.eh kl

RI.lco-indu. t
S.n.ent

(m01lolij )
nl'l gutlllkt

In de zone '0: Bedrijfsterrein Havens van Stellendom' tiJn de LMW niet hoger dan de maximale waarden
die bi] de betreffende funelie van de bodem behoren. In dot gawl Is de uilkomst ,'on de rfslcoloolboJc.
dat de bodem duurzaam goschikt Is voor hel botr&ffonde gebruik.

In de zones 'E: Inpolderingen 1850-1940' en 'F: Inpoldellngen na 19S3" zJjn de LMW hoger zijn don de

maximale waorden die bij de betreffende lunctle 'o'3nde bodem bah""en.

De ,'olgende parngJ'aten bohondclon de uitkomston van do rfslcotoolbox. met ondorscheld in
ecologische risico's, humnne rlslco's en Inndbouwrfsk:o's,

Dm een goed rotolOntlokJdor bied on "",don do resultalen IlOlJfesonteerd \'OOfverschillende
bodamluncllos, Deze bodomfunctles komen nlel ~D6mnnl dooowerl<elijk voor lr1de zones met U. W,

VI<
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8.2 Ecologische rlslco's ,,,,Igens de rtslcotoolbox

VOO(de ecologjsd1e risko's rekent de risk<:llooloo. met 3 ""Sd1~lende beschermlnf:Sl1~I)tJ.,,;,

olhankelli\< Yon de functie van rte bodem. Athanktllljk Vlln Mt t>eschermin~ni\'llou toelSt de ,lslcotoolOOx
voor de ecologjsd1e risico'$ von de somp.aromérer vnn PAK &n de metalen uit NEN5HO aan rte

AcllteJRrMdwamdo, 1.1"''''''.' ol 1.1""""""" ':
BodemfunctIe Ecologisch besch<lrmingsnlvtlllu Rislcogrenswoarde
NotutJr I Hoog Achtorgtondwoocdo
Wonen met tuin Geml<ldeld Ma_'
MoestulnenlV<Jlkstulnen Gemlcldeld Max..,. ••••
l1lndoouw londér ooecden]/er1 Gemlcldeld Max""","
Groen mer naluurwaarden Gemiddeld I Ma"-'o
I'Inatsen WOOfkinderen $pelen Gemlcldeld ol ~.'ol

Matig l.Ia-...
Ander groen. bebouwlOR en Industrie MaUg Ma-..
• Voor cadmium en kwik hogefe rlslcogwnswoarden don I.tax-.

De rlslco~ndex warcllin do risicotooibox IlIs V<Jlgtl>ep.aald:
Rlslco-lndex • WW / clslcogrollSWOllrd<>

Verder l>erokoot de rIsicolooibox de toxiscl1e druk 0Il eCOS)'Slemenvan (mengsels VlInl stollen. ullgoorukl
In msPAF. De afkorting PAf staat hierbij voor 'Potentieel Aangetaste Fractie', en hel VOOl\'o~el ms duldt
oan, dat de rlslco's een oplels<>m van het effect vno meerdeco slollen ZIJn. De msPAF geet! eon
pore&nl"ge van hel .antol organismen waarop de hogere concentralles een mer1<llaaf/meélDoof eneel

hebben. De ecologische mongselrislco's zijn bulten bèSd10uwlng gelaten. Deze zjjn een optelsom von
risico's V<JOfverschillende slollen, moor In de prollllfk mi de tee Ie passen grond V<JOfeen deel van de
Sloffen schonec zijn d,," de loknle Mrodmale W"",den, WllOfdoor de berel<enlng von ecologische
mengselrlslco'~ met alle Slotfen tezo""'n Ie hoog uh zouden vaDen.

Voor de lone 1); Bodrljlslerrein H•• ens van Slellendam' geldt ""n matig ecologisch bosche,mingsnl\'Mu.
Do U,IW l""orM V<Jordeze zone geen acoJoglsd1e risico's op.

Voo, de zones 'E: 1np<Jlderlng&n1850.19~0' en 'F; Inpolderingen na 1953' g<tltll &Iln gemiddeld
ecologlsd1 bescherrnlngsn~'eOll 'lOOf laatstgenoemde zone If: Inpoltlerinp.én na 19531 worden ruimere
LMl'lloogèStnon den de ecologische rlslcogrensw3arde, Deze WW zijn beperkt lol hergebru binnen
dezelfde lone. Bil grond>erzet wordt ""n al bestaande vocontrelnlging O,<lf kort\! alsUlnd "",plaatst en
"",rdt binnen hel gebied geen extra vecon1celniglng gecrolford, ~Ol\Ololden da U.IW dus nlal tot een
ec04ogjsd1e versJed1terfng,

I lood: enigszins ofwljkende wo",den 1540 In pinots van 530 mg/l<gds en 21,lln pleats van 210 m&l<l:dsl



8.3 Humane rlslco's volgens de rlslcotoolbox

8.~ I Algemeen

Voor do hurMna rlslco's Is In hOl model CSOILean m""IJTll]la blootstelllngsdosis vlIStgelegd. l'i3llrblJ
mensen nog nlel ziek wo,den: hat MTR.hLJmllan IMmdmaal Toelantbaar RlslcanlveJlu ''00' de mens!. Do

mens mag nlel meo' don deze dosis In mg pe, kg lichaamsgewicht po' dog 'blnnon luljp,en' van &en
bePJlolde verontreinigende slof crI~151.

De rtslco-Indo. Is gedotlnloord DIs:
Blootsll!lIing IIMWlI MTR.humaan

BIJde hUJTll]ne risico's is voor hel bodemgebruil< 'moestuinen I volkstu.nen' uitgega"" van een
gemiddelde gewasconsumptIe uil eigen tuin. 011kamt O\'erO<lnmol de consumplle von 50%
blJldgewosson en 25" knolgewassen uIl elg••.• tuin. In de praktijk Is hlef\'OO<een m06Stuln mot oon
mlnlJTll]le appelV1al<1evan 100 m' benodfR<j Dil. 16l. BIJdo bodemlunetle 'wonen mot Win' rekent hel
risicomodel met eon gDWDsconsumpllo VIln 10% ",t eigen luln alt 161,

Do ult!<omstan voor do bodemtuTldles 'wonl!n mI!l luln' en 1andbouw (zonder boerderij/erft zijn voor de
humone risico's Identiek. Oe humane risico's bij 'landbouw !zonder boerderljklerft hebben oDeen
betrekking op de risico's \'Oor de agrar1.r als gevolg van consumplle van gewassen Vllf1 eigen akker. Oe

WOlenwel ziel toe op de \'OedselveDigheld van Iandbou"llroduClen die In de handel ,,"'Ordengebracht

De uitkomst ••.• voor de bodemlunctles 'naluu~, 'groen meI naluUfWoOldon' on 'overig lIJOOn,bebouwi,,?
Induslrio' zijn VOOfde humane r1slco's eveneens Identlek.

NQtlJ ~"m,*,","~.., Goarve-Q.-wf1l.::l -1-/14 8'1"'&.8;rl$l<or_ 8)0"""" 2015
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8,32 Humane rlslco's melDlen

In de L1!Jellen op de 'olgende pagina's zijn de blootstelling en da blJbehorCli1dorlslco.lndo. op~onornen
Ilussen ,fe"",nle hokenl voor M•• -. an M•••.•.••••••••'O()l do yolgonde bodernlunClies:

r~oostuln I ,olkstuln [gemiddelde R6'I'o'll$consumptlol

Wonen meI tuin (uitkomsten '<OOrtelleln~brull< 'landbouw !zonder boerderliler1l' zijn 'oor de
humM. rIslco's Idontle;J

Plaatsen WIlor klndOlen spel,,"

Ander IUOOn,oo!>ouwlng en Industrie luitkomsten yoor de lelT.lng.brulken 'n.tuu~ en 'groon m61
n.'IlUUlWaardoo' zlfn YOOrd. humane rislco's IdenUe'"

Er is ultgegoM van een stllndaardbo<lem (lutum~25':\\, humus-! ~', Dit Is oon wo<st =e benadering,

oMgezien In alle zones In de gemeente Gooree-Ovolllaklute de gemiddelde percentages yoor IUlum en

organische stof Inger zIJn,D. workel~ke wM,den yoor Mox•••••• en M"",- zlln dus lager don biJ een
standaardbodoOl. O<Jblootstelling aan de yersch~l,,"de stoffen is biJ de wer1<elijke woorden yoor
Ma_ en Ma'tJ""". In~er dan de In doze I>ljlage oorekende blootstellln&

Voor de pH yon de Oo<lom Zlïn geen meelge&e\"'ns beschil<.boor. Als oanname 15 een pH-waarde van 6
gehanloord. Voor de me6Slo stollen is de pH nlel yan lr1\Ifoed op de resultaten.

Lood ,'Ormt Iltln kritische parameter bij de lerrelnge!Jrulken 'moestuin I 'Oil<.slum', \\<onon molluln',
'ondbOllW (zonder bo&rderlilerl\' en 'plaatsen waar klnderen spelen'. Bij deze terrelngebrulken Is de
rislco-inde. bij een goMlle "an M""""",,- hoger dan 1. 011wordl o, .••rlgens mede veroorzaakt daar de
blootslelling aan lood vanufl andere bronnen dan !>odem zoals lucht\'e.onuelnllllng',

De oo~e rislccrindax YOOfkoballin onderstaande taoollen w()ldt vOfoo<zaakt door model matige
onzekerlledan. Voor kobalt Is het niet mogelijk om een ootroU\'o1lOfeblootslelllng 'l!a consumplHl YOn
groenten te OOrekenen (lil 1n. De humaan-to:dcologjscha rIsicoRrens in do landelijke mo<l"lI"n Is
hl"rdoOf onzeker en conse"atiel, In de landelijke normstelling Is ''OOr kobalt .Ileen uitgegaan van
ecolo~ en zlln vanwege de mo<letmatlge onzekltrhe<J,," humane risico's buil"n beschouwing geo1aten,
Da risIcotoolbo. berekent echter wel een blootstelling op Oasis \'lIn omek ••,e, conservatieve aannames
",er blootstelling Yla gowascoMumptio,

Verder lOU motybdoon eon krt1ischo Pt'rllmeter kunn-en zlln bil de bodemfunctfe 'moestuin J volkstuin',
m.ar gehallos molyt>doon boven Ma"""",. worden In de praklijk nlet aangetroffen. De hoogste waarda
'Oor molybdeen fn de dataset 'on de gemoonlo G.", ••• .(Nar1lak!<"" l>edraagl tot dUS'OlTe 3.0 mglkgds.

, Voor de humane risico's von de melolen zijn de uitkomsten In hot a!gemeen niet alhar>kelijk yan de
ingm'C1efde wamden voor lutum en humus
, Do risicotoolbo. IOkonr ook de blootslelling ,onult andere ""rontrelnlglngslJronnen mee

~ bodombah ••. EÇ,rr'lftM'l1oGo..-l)~nkk~. 50'14 ~11lI1t&8: nsice(OOb>~ S Jnnuaxl 2015



BlootswUlng In mglkg 19/dDgvoor lot"""",." en • a...,.",.... IstanUDardbodeml
ITll!>senvlBllulnle haken is de rlsIca-inde. weefllege,,,,nl
BoderTïfunctJo: Max~C(H BlootstollIng Iot",,- Blootstelling
• Moestuin I volkstuin lmg/llgd,;l ~nglkg Igldojj lmg/llgd,;l Imglkg Igld,,~
Arseen 27 1,14,10"' 76 3.21 x 10.

lIode.lC0,161 ~ndl1X0,461
CDdmlum 1.2 1.14 x 10"' .1,3 2.75 x I~

lInde><0.411 ~de>< 0.981
ClVoom 1110 62 259 x 10' 180 752 x I~

IIndex 0.061 Iklde><0.191
Koper 54 0.00388 190 0.0136

IIndex 0,041 Ilndex 0.121
Ky,ik 0,83 8,02 x W' 4,8 4.64 x I~

IIndex 0,041 linde><0.241
Lood 210 0,00322 530 0.00812

IIndex 1.791 fnclGx 4,511
Nikkel 39 0,00161 100 10.00413

IIndex 0,041 lindex 0.091
Zink 200 0,0137 720 0.0493

llndex 0,051 lInde><0.201
KobDlt 35 0,0172 190 0.0935

1i_15.66I I1ndex84,991
Molybdeen 88 0,00497 190 0,0107

IIndex 0,831 linde:< 1.791

Bodemfunetle: M3~J'I 8lootstelnng M""....",. Blootstelling
• Wonen met luln Imglkf:dsl lmgl1<gIgldDg} Imglkgdsl Imglkg Ig/dogj
Arseen 27 .\,37 x 10' 76 1,23 x I~

lindex 0,1>61 linde><0.181
Cadmium 1.2 1,73 x 10"' 4..3 4,45. Ier'

IIndox 0,1>61 linde><0.161
Chroom (i~ 62 1,12 x 10' 180 3,26 x 10-'

IIndex 0,031 IIndex O.oal
Kop<" 54 8,61 x 10. 190 0.00303

Iindex 0,011 IIndex 0.031
K"". 0,33 1,24 x 10' 4,8 7.16x 10-'

IIndex 0,011 IIndex 0.041
Lood

I
210 0,00141 530 0,00357

IIndex 0,791 linde><1.981
Nikkel 39 0,00123 100 0,00316

IIndex 0,031 lInde>:0.071
Zink 200 0,00196 720 0.00705

IIndex 0,011 Iindex 0.031
KobDlt 35 0,00211 190 0,0115

Iindex 1.911 Iindex 10,.1ti
Molybdeen SB 7,08 x 10' 190 0,00t53

IIndex 0,121 linde. 0,251

I
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Bodemlunctie: I.t""""". Blootstelling M~ Blootstelling
• Plcats"" wo", kind oren Imglkgdsl Imgl1<gIgidogJ Imglkgdsl

sp.oloo Imgl1<gIg/dagl
kieen 27 3,37 x la' 76 9,47 x 10'

linde. 0,051 linde. 0, 141
C1dmlum I 1,2 1,48 x la. ,1.3 5,31 x la.

linde. 0,0 11 llndo. 0,021

Chroom In" 62 7,60. 10' 180 2,21 x 1~
linde. 0,021 linde> 0.061

Koper 54 2,52. 10' 190 8.85.10'
linde. 0.001 IInd •• 0.011

Kwik 0.83 126. 10. 4,8 7.30 x 10'
IIndox 0.001 IIndex 0.001

lood 210 0.00104 530 0.00262
IInde.0.5BI IIndex 1.461

Nikkel 39 0,00117 100 0,00299
linde. 0.031 IInd •• 0,071

ZInk 200 2047 x 10~ 720 8,88 x 10'
IIndox 0.001 Iindex 0,001

Kobalt I 35 4,53. 10' 190 2,46 x 10~
linde. 0,041 linde> 0221

Mol;t>deen 88 1,09. 10' 190 2.36. I~
IIndex 0.021 linde. 0.041

Bodemlunctie: M~ BlQotstemng ~ Blootstelling
• Md••.gIoon. bebolf ••••ng Imlllkgdsi Img/kg tg/dog! lmg/kgdsl lmg/kg Igldc~

en Induome

Arseen I 27 7,20. 10. 76 2,03. 10'
linde. 0.011 linde. 0.031

Cadmium 1,2 3,05. 10' 4,3 1,09. 10'
linde. 0.001 IIndox 0.001

Chroom Bm 62 1.53. 10. 180 4,45. 10'
linde. 0,001 Iindex 0.0 11

Koper 54 1.99. 10~ 190 6.99.10'
linde. 0.001 Iindex 0.011

Kwik 0,83 4,49. 10-1 4,8 2.6 • 10-"
linde. 0,001 Iindex 0.001

lood I 210 2,10.10~ 530 5,31 • 10'
IIndex 0,121 Iindex 0.301

NI~:kol I 39 0,00113 100 0.0029
IIndex 0,021 Iindox 0.061

Zink 200 5.09 x 10' 720 1.83 x la'
linde. O,OGI linde. 0,001

Kobalt 35 1,10 x 10. 190 5.96. Ia'
!Indo. 0,011 IIndexO,051

MoIyl>deen 88 2.29 x IQ-' 190 4,95. 10-'
linde><0,001 Iindex 0,0 11



8.3.3 Humane risico's PAK

Oe n()/mellng uil de Renollnn t>odemkwnilleil p'nnt uil vnn de som vnn 10 PAK"s,De ,Islcotoolbo>
barekenl voo, PAKpo' Il1dMdul,Ia PAKaen blootsllllllng en e<>nbljbeho",nde tlslco.lnde>:. Vervolgans

w",den deze alzonderlijke r1slro-lnd •• en gesommeerd tol eeo totale risico-Inde. 'IOOrsom-PAK.
Benzolafll)T""o weegt het zwam.•t In de bepaling van de risico-Inde:<. ge,'Olgd door IndenaH23cd)ll}Teen.

De damset uil het gemeentelijk t>odemlnformatlesys;eem b"""t voor 549 grondmonsters de afzondefllj\<e
analyseresuftaten van benzoCaJP'YTeen,Indeno{I23cdlpyreen en andere IndMduele PAK.HleIVan hebben

187 monslers een som-PAK hoger dan de Achlergrond'waarde li,S mg/l\gdsl. W:J3Mln 56 monsters een
som-PAK hoger dan M"'-'o !6.8 mgfkgdsl hebben. Voor deze monsters bekeken, welk aandeel
benzoralp)TOOOen Indooo(123cdlll)loon hébben In de lotale som van PAK.In ruim 90% van de monsters

tlove11de Achtergrondwamde bestaat do som.PAK uit mtuJmMI 15% bonzoCaJP'l7ûcn,V rder bestont In
ruim 9~ \'Iln de monsters bov<>nde Achtergrondwaarde de som.PAK uil mnxlmool 15%
IndenaH23c P'I,een.
In hel algemeen hebben benzoCaJP'YTeenen indeno(123cdlp'"een tezamen een aandeel van minder dan
30% of minder in de tOlale Som.PAK.

Voor do toepassing van do f1slcotoolbo> Is ullgQgaan VIln een aandeel van 15% benzoCaJP'YTeenen 15%
Ind&no{I23cd1P)TMn In do tot:lle som.PAK. 00 roslorende 70% Is vordeeld O'IIerde O'IIef1geacht PAK'5-

Ondef'Staonde tabel b_t de rlslC<Hnd•• voor M""-4> en M""""""," omnsom. PAK.

RlslC<Hnde> som.PAK bij standaordt>odem (organische stol = I~:

Bodornfundle Mo_. Rlslco-lndex M_"", Rlslco-lndex
Imgfkgdsl (m&fkgdsl

Moeslulnlvolkstuln 6.8 2.30 40 13,51
(gem. gewasconSlJmp~el

Wonen met tuin 6,8 0,94 40 5,53
I..1ndbouw

Plaatsen waar klnd",en 6.8 0,34 40 2.00
spelen
Nlltuur 6.8 0,08 40 0,49
Groen met nntuul"\'VD<lrden

(h'erlg groen. bebouwing.
Industrla



8.4 landbou ••••rlsJco.s volguns do rlslcoloolbox

Voor oen aantal matolen barokent do rlslcotoolbox te",ns rlslco's voo, de landboouw. De rlslcotoolboox
kan gOM i<lndboolJ\,Tisico's berekenen voor de bestrildlng>mlddel81l en PAK.De beoordeling van de

rlslco's voo, do landboouw is relevant voor de zones 'E: inpolderingen 1850-1940' en 'F: Inpoldoongan na
1953'.

T"n b&hoeve van de bElOOfde/logvan de Iandoou •••••lslco.s In het kader von hOll3<lslull bod.mkwalileit

zijn de !.AC slgna.nlwa.nrden uit 1991 henlen lOt do J.AC.2006 wnarden". D. C>nderbouwlng van da In de
rIsIcolooIbox <>P&enomonnCllmM voor do londboowrlslco's en de bijbehCllende modelmo1lge
onze erhed<in zijn besctuoven In lil 18.

Do J.AC.2006 dient als indicatie 'IM een mogelijk ,Islco g<>tlaseerd OP o"'tschrllding \'an produetl1Ofmen
Iwo,enwe~ veevoederl. Het ziJn waarden. ultgedrukl een gohalte In de boodem wnarbll de kans reilel

wo,dl dat Iandboouwllroduclon tI""",,1 pltJntallrdlg als dierliJk! niet m••••r voldoen oan bostaonde normen
voor de k';;al~ell von dóe p.oduclen. diorgozondhold on MotoxJcltell lilt 181

Concreet belre1t dtt:

Norm,;n OP t>asls \'an de \'/aroowot VOOrCtldmlum. lood. k'wlk en arseen' \'00( plantaardige en
dlorlijke p'oduclen die bestomd zijn voo, menselijke consumptie;
Voevoedarnotm VOOf7 mololon Inol als normen Warenwet afl<omstig ult een EU-rlchtlijn!:
Motoxlcllelt !mal als crtIedum 10"Il omzeIdollog als gevolg van negatle-;e elfocten op
bljvoorlbo6kl £looi Van het g"""'Sl;
gozondh.ldS<l1toeten voor dl •• en op beweid grosland Ma gew"" en bljvr3111van grond~ net ols
bij do humane risico's uil paragraa' 8.32 gebaseerd op een (maxlm31el dagellj1<.seInMme van
de \'éronlrelnjgende stoffen_

De landboouwrlsico'5 zijn in de ri51cotoolbox afhankelijk van het bodeml)'Ilû. In sommige gevallen gelden
voor zond. kiel en veen ,'erschillende !.AC"",'aorden. Verder zijn do ,elatles lusson getloll~ In de bodem
en g<>hillies In gewassen afhankelijk van de percent3ges lutum en humus. Voo, de beoordeling van de
landboowrtslco's zijn In de rlslcOloolbox de volgende Invoerwoorden gehanleerd:

bodem~ kiel;
lutum 20,7% I; re enkund.g g<>rniddolde 4 moeillunten 2uld",dleppolder!;
humus -t.0"Il (; rel<enkundlp, p,omldd6klc -1mO.lpur ton lulderdl.ppoldoo:

Ma~ tlehorend bil 20.7 % lutum on 4.0 % humus.

De tabel op de volgende paglna's bovot de uitkomst.., van de rtslcoloolbo.x voor de IMdbouwrisico's. In
veel sltualies lelden getloltes van Ma"""",,,, "",gelijk lol n<>goll""e elfOClen voo< de landboouw.
In een aantal gevallen vallen do Invoorwaa<den tklll •••• het geldlgheldsb&relk (tklltan hel bereik aan
concenUalies waaf"OOr do plant - gewas,.latle 15bepaald). In deze situaties zJjn de ultkoms en In
ond",sllUlndo tabel JUl]. gomork<,<>rd.

NB. Gehallen van Max.,,,.,, luiden In sommige situaUes voor koper en lood tot een dslco-Index hoger
dan I. Afhankel~k van IlUt percentoIlO lutum en humus kon dit bij deze 5101fenook voorkomen bil d.
Achtergromlwoo,da.

" !.AC ; t.>ndboouw Advies Commissie. Om rooenen van eenduidigheid is deze naomgeving b<1de
honlenl"1lln 2006 gehandhaald
!IAl"seen op bas.ls van \'oorhc(lo In de 'Nmeflwet opgenomen normen



um<JboU\'oTlslco's: uitkomsten rislcotoolbox voor MllX><lumollOOe F: inpolderingen na 1953:
Pari1Jme{el Woord. Grens. Risico-

wamde Index
Al<l<er1>olM'
Toel5ll\J!,~ aon !.ACwaarde I1deq\'OOIAA!<erbolJWIrn>!Il<l1l 6520 5000 1.30
C8<lmlum In AaldllOO<lIIn,"'1trl 0043 0.42 1,03
r,lOloltlclloit van Co<!mlum \'COlA4rdnooellnl<!J1oJ!l 0.43 5 0.09
Co<!mlum In Gorsl knoJ1<>'l 0.16 012 1,33
Cadmium In T3IWOImll1l<J1l o.J8 0.24 1,59
F"""oxIdl.lt van Clldmlum voo, Ta"". kn.- o.J8 4.00 0.10
Toe!Sln2 Cadmloo1 aan !.ACWiJllrde IlOOIi\'00< AA!<erbouwlrruIml 3.45 2.00 1.73
Toel5lOl!Chroom OIOaan lAG ",aard. IkJ.O,'OOrAl<l<.r1>owYlnll!Il<P.f 165,00 180.00 0.92
KoDer In Aoola"""llrT11!Il<I!I 132.QO
Fvloloxldl.1t van Ko .r voor AardaDoeI ~ 2000
KoDO'In T.rwo_ 20\00
F_oxJdleit van KoDer voor Tarwe 1m2l1u!1 1000
To.t>.lml Kooet .on lAC waarde Ih!<lllvoo<A!<l<erbouwImgikgl 15700 160,00 0,98
Lood In A4rdaooellma!l<ll1 042
FviDI""ldIo11van Lood "OOt' AaldODOOIkngl1<lll 13.00
lood In Tarwe tm'Jk<'! 024 .
Toetslll9 Lood aan !.AC",""rdo l»olI '100I Al<l;ort>ouwlrwJloJ1 466.00 200.00 2.33
Toe"""" KwfklJIln !.ACwa.rde 11<lc11\'OOI'NoJ«l<b<luwImglkgl 4.40 2.00 2.20
Too!Sln2 t&kel """ lAG waoro. Ih!<lll"OOt' Al<l<erb.uwImJ!l1<l.l 87.70 50.00 1.75
F\'lC4ox1dleltvan Zink \'OOIAanIoooollml'Jk2I 2so.oo
F\'lC4OJdd1a1tvon Zink voo<Tar."" Iml!IIw.l 78,S0 l0a00 0.73
T""tsInl! l!I1k eon lAC ",eard.lkJejJ voor Al<l<ertloowirnJU);P.J 607.00 350.00 1.73
A»:e~ voor 'teeteettr:.r:~- """LACwaanle 1101.11voo< AA!<erbouw\'OOfveeteelt 6520 50,00 1,30

Cadmium In BletlrTll!lkP.l 1.49 1.10 1,35
Cadmium In Ct.s >'OOt ru~ Iml!/W 110
Cadmium in Grn. voo< schooon II11SIfu'J 110
F'IIolo>:ldloitvan Clldmlum voor Gros Imll!1<Jll 30.00
Cadmium In_Is 1"""1«1 0.63 1.10 0,57
F_OJ<Idlolt von Cadmium voor 5nllmoiS imllIJ<llI Q.63 25.00 003
T""tslfll! Cadmium SJ" lAC "",orde IklellVOOfAl<l<erbolJWvoor _Ieelt 3.45 3,00 1.15
1ml1/l<m-
Toetslng Ctlroam um aan lAC waarne lldeOwcr AkJlerbouw wor vsOO!etl 165.00 180.00 092
1Jrn!I1<oI'
Kooer In BIet •.•••11<PI 35.00
r"'oloxh:il.lt 'lBn Ko""r voor Blot I",,"tu-! 17.00
KopolJr k1 Gras 'fOOr rundvee TnwJk9t 35.00
KollEr In Gras 'oor scha""n Ime/kel 15.00
f\totOJ<ldtelt 'lBn Ko""r voor Glas 1m.lkPl 15.00
Kooer In Snl mols Im.JkeI 3500
F\tolOJ<lcl1eltvon Kooer voor,~.IkP1 15.00
Toetsing KoPlM" aan LAC wJJrde ~f AJ4;l!fbouw \'OOf '\'OOtoolt 157.00 80.00 1,96
ml'l1<ol
Lood In BI., Irm1I1<>!I 1100
lood In Gr•• VOOf"""" .••• ~"lI.i1<J>I 1.12 1100 fl 10
Lood In Grn. \'OOIscha""n lmeJk<'! 112 1100 0.10
F\1olOJ<lclfcllvon lOO<lvoor G,•• In"lIlJPJ!l I 1 12 67,00 0.02
lOO<lIn ~.I, ImO'l1o>, 358 1100 0.33
F\1oIOJ<ldt.11""n Lood voor 5nlllltllIS Irn<!I"oU/l 3,58 3aOO Q09
Tootsln~ lood .1..1n (AC wil.1,d(l UUan 'r'OOr Akkerbo\Ml voor V19'eteelt 466.00 200.00 2.33
Imo/1<s'J-
T:g Kv.6<•• n lAC ", •.• ,de JJe1I Vüor Al<l:e~ voor voo<eeIt 4,40 2.00 2,:10
Im
T~g NI""'ol •• n lAG ""'31do ~ •• voor l>JoJ<o<bOuw__ v•••t•••1t I 87.10 50,00 1,75
Im"

I



I

Parameter Wamde Grens. Rlslc<>-
waarde Indo.><

Zink In B1.t Im.!I<'" 28900 284,00 IM
F'lo!oxJdtel, 'On Zink _r BI.t Iml!Il<J1! 28900 100.00 2.89
ZInkIn Gr., vOOI",ndv.o irnJ'Arl 284.00 I
ZInkIn Gros voor scha""n imJIII<ol 284.00
F"OloxJeilOll'on ZO<voor Gr.!. IlTI<'Ilu>l 10000
Zink In 5nllmal. I"","'of 148.00 284 00 052
MOloJdcit.11 'an Zink I([)()( SnIlm.I. Iml!ll<>!l l~ROO 10000 lASi::.~~2Zink i)lIf1LAC••.•• rd. 114e~""" Akkerl>OtrN_r veol•• n 607.00 560.00 I 0.92

8OIIonen ,Iortooll
roe ••ln" .Irs<l.n aan \AC waard. !klel],oor Bollen .n slorloelt 1•••• )1ud 65.20 5000 l.JO
r•••• lng ClJdmlum aan \AC waarde Iklen,oor Bollen on SIllJ1O<d1 3.45 10.00 0.35~~krl'

I ;':~1~2Ovoom QlI .illl\AC waarde lJ<le4voor Bon••• on sIo<,oon \65.00 180.00 0.92

roetsIn. Kooer aan \ACWOjlrdcIkleUvoor Bollon on slorte.lt II1ti!/ks!I 157.00 150.00 0.98
roetsln.lood aan IAC"" •• de Ikloll""" SOIIonon sI.rteelt _ 456.00 480.00 0.97
roetsIn. KlVlkaon \ACW04rdOlkl.U """ SOII.n un slorteolll_ HO 2.00 7.M
roetsl,", Nlkl<elaan IACwaard. ~oiJ _r Bollon on """oeIllm"'''''' 8770 50,00 175
roetsi"" ZInkaan IACwaorde IIOOUvoor 8OIon on siort•••lllm2llu>l 507.00 550.00 0.92
Fruitteelt
rO<ltsl,",AIseen aan \AC w""rd. I<!oilvoor FnÁ1Ul.nIm.!l<ot 1>520 50.00 pil
roetsIn. ClJdmlum •••• IACwa.'d~~r fruJlteolt lrnl!Ik2 3.45 2.00 \73
Toetsi••• Cllroom OIO3an IACWilaId. voor F",lneett Im>!I1oJ!I \55.00 18000 0.92
roetsi"" Kon., .an \AC waarde lkleO""'" F_II(m.lk'" 15700 16000

1=Toer<l••• Lood aan \ACWOllIdelkleU""" FlUItloon~1!J'kJ!J 455.00 20000
1•••• 1••• Kwik.on IACwaard. lI<lell voor FIlJitt•• lt (mJ!I'kJII 4.40 2.ClO
10.tsInl! Nlkkcl ..., IACwaard. Il<lol VOOIFruineeillma!l<l!l 87.70 5000 1.75
Tootslnl! Zink .on IACWOOfdeIkl.n """ Frulttoott lm2I!IRI 607.00 55000 0.92
Vl!Iotol!!llt
roet:s.in2 Är$OOf1 aan LAC waarde lWeI \tOOf V&eteert1 Imwkill 65.20 5000 1.30
:~: ••At1.oondoor ",ndvee op basis van b.1asIIn~ 'Alg""'.",,' 29,80 3500.00 om
Inname Afseen door rundv1>ooc ~s vO]nbQltastJn2~Iar" 2980 37500 0.00
Inname Arseen door rundvoo 00 bo1J' vtm b9lttstln2 1..Bv1K"' IIrG!fd.a1i!!l 29AO 447.00 0.07
Arseoo In lov~r van ",,"" .••• Im~ 0.07 o.sO 0.13
Ars•••.• In NIervoo rundv••• Iml!Il<J1! 0.12 OSO 0.24
AIseen In Vlo•• """ rundvoo ImI'Jlo1 0.03 nlO 0.28
To• ....., C3dmbn a.nn IACwao"l. IlOOnvoor V•• :eelIlm2l~>!! JAS 2.00 \73
In~~o::admlum doot "'_ op basis \Iiln belasting' Algem•• "' s:J.00
I"""do
Innoma Cadmium doof ruOO\.-e~ 00 l).;)$iS~n bef.Q:s{Iru! "NkJ{" Im2Ida21 29.00
Inname Cadmillm door "'nd. .•• 00 _ von bola.:!"" 'L", .•r'kiïiiïditi!! 44.00
Innam. Cadmium door rund. .•• 00 basi> \Iiln bela.:! ••• """"'" Im2Idai!l I 105.00
InnlllT1.Cadmlum door 5eI>ao,,,, 00 1>0'" I'.n belastln2 "Nlo<"Im2Idai!l I I 5.00 I
Innam:",CadmltJm doo< sen.ll>.n op basis 'iln belasting .L•.•.•,.. I I 2.80
Im.'Jdo
Cadmium In Lev•• IIlInrun,","" Imw"'" I I 0.50 I
Cadmium In M.lk van rundv•• Inll!f1; I I 0,01
C3drnkJm in Nier van rund\ee 1mR1'~ I 1.00
CadmltJm In VI••• IIlInrundvee ~~' I 0,05
Cadmium In 1.JMK van sch.""", 1= -, 0.50
Cadmium In NI", van sch.nen (mJ!fl I 1.00
CaQnlum in Vloos van schallen ~Ill 0,05
rootsln. CllJoom 0111aillllAC wa.rd. ~ VOorVOO1.olllnwikol 155,00 180.00 0.92
rootsin' Ko"", .an !ACwaa,d. Ikl-II'oor V.utooit irnJ'M 157,00 30.00 5.23

lt1H



Parnmel& Waarde Grens. Risico.
wanrdB Index

Illn'llnO KoPl)l' door rund'o'{lO op bMls vun b~lng •A1g.emoen" 469.00
Iml!ldD1!l
Toetsi"" lood aan !AC waardellklel1 voor V•• teelllm>!Jlu'1 466.00 150.00 3.11
Inmlmo Lood door Nll<!Yoo00 bos'. V"" bom.11nR•AI£Qmoon' Iml!Id.1d 210.00 238000 009
Innoroo lood door ,UOKfvooOP bosls V"" bolostln2 "Nlo<""""J<Ülol 210.00 604.00 ~I=Innolll<l lood door 1lRld'.'OoOP bosls V"" bolostln2 "lev ••.• Iml!Id. 210.00 657.00
lood In l.evt>rva. ru.dvee 1"",.iI<l1l 049 0.10
lood In Meil<va. rundvee lm2I1<>!f 001 0,Q2 0,39
lood In Nle, von rundVee Im'- 1,04 0.50 2.011
Lood In Vlees von rundvee lmoAi!! 0,Q2 0.10 I O.\S
roel$lng Kwik""" !.AC",a.,do l!<lell__ Veete<>lllmlllkld 4.40 2.00 I 2.20
InMmo KwikdOOl rundveo ODbJlsls .•••n bela51''''' "Aigeme.n'lmllldD1!l 2.09 2800 007
InMm. Kwikdoor rundveo OD_ .•••n bela51l"" .Ni•••. IrrWd3J!l 2.09 380.00 0,0\
Innam. KwikdOOl rundvoo 00 _ von bela5l1"" 1.•.•.••( ImIIIdllrJ 'l.O9 219.<10 OOI
InMm. KwikdOOl schlJcen 00 bJlsls .•••• _UI •.• 'Niof' Iml!ldolll 0.48 560 0.09
Innome Kwik. door 00 bo", "". belaolJ"" 1.C'>'O(Imlllc!lls'J 0.48 182.<10 000
K~fkIn LO\'er voo rtmdYee lrn2Ik2J 0,Q2 005 038
Kwik In Molk V"" ruom .••• I"""~ 000 001 000
Kw1kIn ,." Vllll ruom.... 1111211<2I 0.011 005 1.54
Kw1kIn ""'es van ruom.... ImlIIt<s!l 0.00 005 000
Kw1kIn leYer "an smaoen Im2l1u1l o 1 005 021
Kw1kIn l&l, vnn Im<!I1«!I Q09 005 174
Kw1kIn """" van IJ1K!l1<oI 0.00 0.05 0,00
root.IM '-..1 llOn !AC w,,"<do Iklell voor Voete<llllrng,tkJd 87.70 50.00 1.75
r ool<ln<1ZInk O4n !AC waardo 1kI" voor VOClooltlm~ 607.00 660.<10 0.92
Inname Zlnl<doo, """""'0 00 bMI. """ b_Un2 'Al2om •••• ' inlIIId.1Jll 25900.00
VoII09lond,,,,,,,,,,,''''''''"
ToelSing Ar!een aan lAG ",,,,,,,," 1ilJ<l1lvoor VoIIógrOO<l>groontelOóIl 65.20 50.00 I 1,30
InwJkl!!'
ClJdmlum In •• 1=1!u'I 3.02 3,30 I 0.92
Fv1oto.ddtoJt ,<I"~ClJdmlum \'OOtMdl 3,02 15.00 I 0,20
ClJdmlum In Sla !_fu'i 3,49 4.00 I 0.87
FoA<I'O>:lcItoilvan cadmium VOOISla 1mg,tkJd 3,49 10.00 0.35=cad"*,," aan lAGW3l!'<Ul \k1ol1''OOfVolte~d.gro.,,,,,,oelt 3,45 3.00 1.15

~~ Chroom mo aa. !AC wamd. l!<JotIvoor VoIIOf7Undseroont._ 165.00 I8QOO 0.92

!<oDO'In AndIMo Iml:lkIll n1,OO
FI'IOIO>:lcIIOItV;lIl!<O"", VOO'i\tldlf',IO\rru!!Iu1I 25.00
!<oDOlIn SI. lmitl1<Jl! 132.00
FYlotoxki1<>itVOll!<ooer voor Sl<JImlll1os'l 15.00
Toetsin£ I\oj)c), aan lAC ""'.,cl911<lo1lvoor VoIIcgrolll1sliJ'oOn1o"'oll 157.00 160.00 0.98
1"'lIfI.I:i-
Lood In Andl/vle 1mJl'1IJi:I 2.12 500 0-12
F\otOloxld!<>ltvan lood voor AIKfit,te \mI!/~ '12 17.00 013
lood In Sla 1m~'1tgI 3,38 6,00 0.56
F_ •• ldI<>llvan Lood 1'00I Sla IrrWltgI 3,38 140.<10 0.02=lood 1I3n (AC w.B3rdB'DoJeiI \loor VDnegTond5&J~nteteElt 466.00 200.<10 2.33

Toetsing Kwik •••.• lAC ,.."a,do l!<leilvoor VOl\o2ro'""",o,,"le,,,oll 4.40 2.00 2,20
1mg,tkJd--
Tl)t)tslng Nikk.elDan lAC ",.",d.lklell \'OOfVoIogroodsgroellleooell 87,10 50.00 1.75
lmitl1<Jl!-
F'totoxklt.1t van Zink __ AndIM.ln'II'!1<l!f 168.00 330.00 0.51
F,totoxlr:ll.lt va. Zlnl<__ Slo """",kol 127.00 98,00 1.30"f:':: Zink aan !AC wlIII,d. 1kI.n ,oor Volle~ondSi:lO<lntu1ooll 607.00 350.00 1.73

I
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8.5 Conclusie r1slcoloolbox

Voor een aantal situaties zlln In hooldstuk 4 vM deZe Nom els toepassingseis voor grond en bogge'

hogere Lokale Maximale WaardiJn n.M'M opgenomen dan de toepassingseisen volgens hol £e"orioko
belold. In dot geval scl1rij1t hel Besluil bodemkwalilell VOOl, dol de gevolg&n VIln dezo LMW \vordun

beoordeeld meI behulp van een Iandelilk voorgeschr&\~n rlslcomodol, do risicolooIbox.

In do zone '0: Bedrljfstelleln Ho',~ns van S!OUond4m' zijn de LMW ni<lt hoger d4n de maximale waarnen

die bij de betreffonde tunede von do bodilm behoren. In dal ge''lll Is de bodem in beginsel duurzaam
geschikt voor het beuoffende gebruik.

In de ZMOS 'E: Inpolderingen 1850-1940' en 'F; inpolderingen n4 1953' zijn de WW hoger zijn dan de
m4ximale waarnen die bij de betreffende funcoo van de bodem behoren.

HierMder wo<den voor deze tweo zonos de condusles van de rIsIcOlOoIbox besch"",en voor de
ecologische risico's, do humane risico's en de landbouwrlsico'$.

De parameters minemIe 0I1a.PCB. chloordaan en p"ntachloorbenzeen komen niet voo< In de
r1slcotoolbox. Verder kunnen met behulp vnn de risicotooIbox alleen de landboowr1slco's voo, eon aanlol
metalen worden bepaald on niet VOOl de overige parameIers. In een aantal gevallen kunn&n de gGVoIgon

van de LMW dus niOl word"n beoordeeld met behulp van de rIsicotooIbox. Daarnaast dlanl men llch Ie
bosoNen. dot de uitkomsten van de risicotoolbox modelmallge voorspallingen betreNen. waaraan
modeolmadgo Ollnnomes en onzekerheden ten grGndslag liggen.

EcoIcgisclw tisicc's

Do U,IW kunn"" volgens de risIcOlooibox ecologlsche r1slco's opl<lVC'lenIn de zane 'F: Inpolderingoo na
1953'. Dele WW gelden alleen voor grond, .••rz&t blnn&n dozelrd& zone. De Zulderdieppolder voldoet nu
Olnlel aan een gemiddeld ecologlsch beschennlngsnlvenu. Hel gTandverzet vindlover korte afstand
plaats. waarbij de bestaande verontreiniging OVlll kGM ofstond wordt verplaatst en er ne!lo geen nieuwe
verontreiniging ol risico's ontslaan.

HIeldoor vormen de gekozen lMW 1.0en Ver.;/ochlerlng \'on de huidige bodemkwaliteil en daarm&e g81)n
toename von de ec<>loglscho risico's len <>plichte vnn de huidige situatie.

Notl bodlll11boh_ iOrnHNlQo G<wQ~n~e 13114 611"'.' 8<r!Sl«<_ 8 jOn•••••12015



Hun1iJnB rlslco'S

Voor de humane risico's 'IOrmt lood in deze zones een kritische pommeter bij de terrelngallrulkan
'moestuln I 'IOlkstuln', '••••onen met tuin', 'landbouw lzondar boetderilier« en 'plaatsen waar nderen
spelen',

Afgazien van enkele boorderlfen karnan In daze looes n!IUWelijks ,,"oonballoowlng en plaatsen waar
klnd",en spelen 'IOOr.

0.. humane risico's 'IOor 1andbouw (zond r boerderljlllriY gMn el\'on uil dat do olllorlêr \'OOr 10%
gewassen van eigen allker.; consumeert In de praktijk :mI het gemiddelde gellalte lood ., de akker lager

zijn dan de maximaal toegestBne toepassingseis. De weÓ\Blijke blootstelling aan lood Is dus lager dan
wordt voorspeld meI behulp van da rislcoloolbox, zodat ook Max_ als toepasslngsels \'OOr lood
aanvnardbaar Is.

LandtJolMrlsico s

De U,IW In dele lonas klJnnen bij ver.;chnlende vormen VOnInndbouw ertoe !<llden dat landbouw-
producten lzowel plantllordlg als dlerlljl<l niet meer '101doen aan bestnande normen 'IOOrde kwaliteil von
die producten. dlergezondheld en fytotoxlcitelt Vanuit oogpunt van landbouwTlslco's lelden de !MW tot
een niet meer duw aam geschikte bodem Imaar daarmee nog niet oogeschli<le bodeml.
De we<1<el~kelandbouwrIsIco's zlln echtet sterk a1han slijk wn het landbouwproduct en tevens

aankoliik ""n modolmatlge onze emeden. Voor de pm ijk Is het raadzaam dit per geval te beoordelen,

De huidig<! bod&mkwaliteltln do Zulde'dleppelder ooldoat ,oor coon lum bij een deel van de

meetpunten ol niet ""n veJ5ChIDande 1AC-2006 waarden. De ""name \'lIn coomlum door gev.'assen Is
athankeliik van de pH, ,od"l met het verhogen van de pH door middel vnn bekalken de negatleva
eM'eden vun cadmium kunnon 'noorden legengeg.oon.

Oi5c1slmel bQ de IisicotoollJox

Onderstaand kader tlavot de dlsclilirner zoals ook opgenomen op de website .•.,......-w.risic:otoolboU1l:
Status omndo bet eRngtln 't'3n dn rtslcotoolbax

Do:'! rtslcotoolbox boerekem de rlsko's van e-en iogevoerd'3 chermschEi bo<1emkv.-alltelt 'wOOrecosys.toom. me1IS en
lnm:tbcKMl)foouaw, Of) tl$lçotool~ ma.akt tliOf'f'OOrllO'bNlk van ",,~CQf\$(;hDppMfI'\Cl mod lIen uIt ckt
notmsUlalgspraktlJk. ModefIen kunnen slechts eooo voorspeJIlng geven van te \1!IfWochten rtslco's.. Oe kwallte van
ó@ze ~~n 'NOrUl bepaald doof dtll OOtJ1:)(M'b.l<:Hhoid van do moo"UIJf\. l:>9rnooollon acht.or do: rlskotoolbolt
oobbon u!t(J"nlopendct bQtrouwb:Ji1thadtln. 8ij hClt weergev n ~n do r~lEln wordt e-en kw.!llllalleve Indruk
gege'f'8n van de bEltrouwt>a.srheid van een reSlJltaDt De veranrwoomelllt4leld \'()()f de k1.terpretntle van de resultiJ100
iJl:t ll4 d. l"brull<er von l>otln>trum.nL

Het bovenstaande boe~eJ.:entdat \'OOf"St)6l1Jng~van r1sk:o's die z~1 bovoo als onder de - voor d13 gekozen
bodemg@bruIks\'OIm rolevU.Ol0 ~ rislcoeronswMrdo lIeEVn $ktchts.lndlCllllt.f Vlo. J~ bjJ to!Wlt4ten dkt dlc:h1 biJ
JtsJc:ogre-m,'ffllnsden liggen IS het belltOgJ1lk om hlert>4 In de lnterpretatief.os.e sdi ;8 s.talM"l
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