
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 

● Vragensteller: M.M. Dirks  

● Onderwerp/vergaderstuk: Regionale Nota Bodembeheer 

● Vergaderdatum: 20 mei 2021 

● Portefeuillehouder: dhr. M. Japenga 

● Datum indiening vraag: 17 mei 2021 

● Datum ontvangst antwoord: 19 mei 2021 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

De status van Nieuw-Reijerwaard is ‘Industrie’. Echter is de kwaliteit van de grond nog heel goed. 

Wat wordt er met deze grond gedaan? Wordt dit nog ergens anders voor gebruikt of wordt er meer 

vervuilde grond overheen gegooid? 

Antwoord 1: 

De bodemfunctie op Nieuw Reijerwaard is Industrie, de bodemkwaliteit voldoet aan 

Achtergrondwaarde. De aanwezige grond zal veelal binnen Nieuw Reijerwaard blijven en of 

worden hergebruikt. Voor aangevoerde grond op Nieuw Reijerwaard geldt dat: 

1. Deze mag voldoen aan klasse Industrie wanneer de grond afkomstig is uit Ridderkerk of 

Barendrecht. 

2. De grond moet voldoen aan de klasse Achtergrondwaarde (de schoonste klasse) als deze 

afkomstig is van buiten Ridderkerk of Barendrecht 

Vraag 2 

Wordt de hoeveelheid zwerfafval in/op de grond, naast specifieke stoffen, ook meegenomen in de 

kwaliteitsmeting van grond? 

Antwoord 2: 

Nee, de hoeveelheid zwerfafval in/op de grond wordt niet meegenomen in de (chemische) 

kwaliteitsbepaling.  



Het Besluit bodemkwaliteit stelt dat grond die wordt toegepast/hergebruikt maximaal 20 

gewichtsprocent aan bodemvreemde materialen (steen/puin/hout) mag bevatten. In 2019 is deze 

regel verder aangescherpt en is geregeld dat in grond en baggerspecie die onder het Besluit 

bodemkwaliteit wordt toegepast, alleen sporadisch ander bodemvreemd materiaal dan steenachtig 

materiaal of hout mag voorkomen. Dit betekent dat er in principe geen andere soorten 

bodemvreemd materiaal dan deze mogen voorkomen, zoals plastics en piepschuim. 

Vraag 3 

Waarom wordt een kwaliteitsmeting enkel voorafgaand aan een project gemeten en niet 

naderhand? 

Antwoord 3: 

In het kader van een omgevingsvergunning kan een bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Dit om 

aan te tonen dat de bodemkwaliteit voldoende is voor de functie die  er gaat worden uitgevoerd. 

Bodemonderzoek wordt soms ook achteraf gedaan. Bij bedrijfsbeëindiging wordt in veel gevallen 

(vanuit de Wet milieubeheer) een eindsituatieonderzoek verlangd. Dit onderzoek moet aantonen 

dat de bodemkwaliteit door de bedrijfsactiviteiten niet verslechterd is. Wanneer sprake is van een 

verslechtering zal dit moeten worden hersteld. 
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