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Bodemkwaliteitskaart en de Bodemfunctieklassenkaart

Steenbergen; 7 augustus 2018 

Aan de Raad,
In het kader van het thema duurzaamheid stellen wij uw raad op de hoogte van de actualisatie van de 
geldende Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart. De bodemkwaliteitskaart beschrijft de 
huidige globale kwaliteit van de bodem (veelal: achtergrondwaarde/natuur). De bodemfunctieklassenkaart 
geeft de ligging aan van gebieden met de functies wonen, industrie en landbouw/natuur. Deze kaarten 
vormen samen een belangrijk toetsingsinstrument voor hergebruik van grond of baggerspecie.
Op die manier wordt grond minder vaak afgevoerd of gestort en hoeven er minder primaire grondstoffen

te worden gewonnen.

Ook wordt de bodemkwaliteitskaart uit kostenoverwegingen vastgesteld.
Zonder een bodemkwaliteitskaart moet bij grondverzet de kwaliteit van de toe te passen grond in veel 
gevallen worden vastgesteld middels een partijkeuring, In de praktijk wordt dus een besparing 
gerealiseerd op de onderzoekskosten bij grondverzet.

Net als de nu geldende Bodemkwaliteitskaart is de nu voorliggende (voor 22 regio-gemeenten 
opgestelde) Bodemkwaliteitskaart alleen voor ons grondgebied van toepassing.
Deze kaart kan dan niet binnen de andere 21 gemeenten gebruikt worden als bewijsmiddel voor het 
aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit van een partij vrijkomende grond en/of de ontvangende 
bodem. In de praktijk blijkt er geen behoefte te zijn aan uitwisseling van grond met andere gemeenten. 
Daarbij wordt het standpunt ingenomen dat eerst meer ervaring moet worden opgedaan met het gebruik 
van de Bodemkwaliteitskaart voor de eigen gemeente.

De nu geldende kaarten zijn aan vervanging toe. Op 7 augustus 2018 hebben wij het ontwerp-besluit 
genomen tot vaststelling van de Bodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen 
Bodemfunctieklassenkaart voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen. Het ontwerp-besluit 
wordt voor eenieder ter inzage gelegd gedurende zes weken vanaf de datum van de bekendmaking van 
het ontwerp-besluit. Het collegebesluit treft u als bijlage aan. Gedurende de termijn van terinzagelegging 
van het ontwerp-besluit kunnen zienswijzen worden ingediend bij ons college. Daarna zullen we de 
kaarten definitief vaststellen. Hiertegen staat geen bezwaar en beroep open.

Hoogachtend, I
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, -de burgermeester,

M.J.P. çį P. van den Belt, MBA


