19bb16677
Verlengen geldigheidsduur Bodemkwaliteitskaart Rotterdam
De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019
(raadsvoorstel nr. 19bb15169);
gelet op de Wet bodembescherming, het Besluit en Regeling bodemkwaliteit en de nota
Actief Bodem- en Baggerbeheer 2013;
overwegende:

.

dat de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam en de Bodemkwaliteitskaart
Rotterdam op 20 juni 2013 zijn vastgesteld door de gemeenteraad;

0

dat de nota op grond van de Regeling bodemkwaliteit (artikel 4.3.5) maximaal 10 jaar
geldig is, maar dat de Bodemkwaliteitskaart na vijf jaar zijn geldigheid verliest;

.

dat de kaart zonder aanvullende besluitvorming niet meer als bewijsmiddel kan worden
gebruikt bij de toepassing van partijen licht verontreinigde grond;

.

dat de geldigheidstermijn kan worden verlengd op grond van de Regeling
Bodemkwaliteit (artikel 4.3.5. lid 2);

.

dat de bodemonderzoeken die de afgelopen vijf jaar in Rotterdam zijn uitgevoerd de

.
0

0

0

kwaliteit van de boven— en ondergrond bevestigen, zoals deze zijn vastgelegd in de
kaartbladen bodemkwaliteit van de Bodemkwaliteitskaart;
dat vanwege het uitstel van de invoering van de Omgevingswet van eind 2018 naar eind
2021 nog onduidelijk is welke normering gaat gelden voor bodem, grond en bagger;
dat het college bezig is met het voorbereiden van nieuw beleid voor Iood in de bodem
onder meer op basis van een TNO-onderzoek naar gezondheidsgevolgen ervan en dat
een aangepaste norm voor Iood in de bodem kan Ieiden tot aanpassing van de
kaartbeelden van de Bodemkwaliteitskaart;
dat de verwachting is dat de regelgeving omtrent asbest in de bodem zal worden herzien
en het wenselijk is om bij een herziening van de Bodemkwaliteitskaart ook een kaartblad
toe te voegen met een asbestkansenkaart;
dat naar verwachting de contouren van de aanvullende bodemregelgeving binnen vijf
jaar wél duidelijk zijn en dan tevens besluitvorming heeft plaatsgevonden m.b.t.

bodemnormering (o.a. voor lood) en het asbestbeleid;
besluit:

de geldighe'

du r van de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam, vastgesteld op 20 juni 2013, te

Aldu vastge eld in de openbare vergadering van 6 juni 2019.
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