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Raadsbesluit
Vaststelling Nota bodembeheer Zoetermeer en Bodemkwaliteitskaart Zoetermeer 2021
2022-025159

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 augustu s 2022

Gelet op de artikelen 44,47 en 53 van het Besluit bodemkwaliteit;

besluit
1. De Nota bodembeheer Zoetermeer vast te stellen voor het grondgebied van Zoetermeer

(inclusief baggerbeleid voor de Nieuwe Driemanspolder), wáarbij:
a. Vrijkomende baggerspecie met kwaliteitsklasse Wonen/lndustrie uit Zoetermeer op een

deel in de Nieuwe Driemanspolder, dat later wordt ingericht tot extensief
recreatiegebied, mag worden toegepast (hergebruikt);

b' Voor het omgaan met diffuus lood we het vigerend provinciale beleid aan houden;
c. ln de schonere zones een lager puingehalte wordt aangehouden dan toegestaan

volgens het generieke kader;
d. Voor wegbermen aangesloten wordt bij de direct aangrenzende zone behalve waar

deze deel uitmaakt van de gemeentelijke hoofdwegstructuur;
e. Voorafgaand aan het grondverzet moet worden geverifieerd of daar invasieve exoten,

zoals de Japanse Duizendknoop, voorkomen en hoe voorkomen wordt dat deze zich
kunnen verspreiden.

De Bodemkwaliteitskaart Zoetermeer 2021 inclusief bodemfunctiekaart, beleidsregels pFAS
en het omgaan met bagger vast te stellen, waarbij er 3 wijzigingen zijn:

a. De bermen van de gemeentelijke hoofdwegstructuur zijn toegevoegd als aparte zone
en hebben de functie 'lndustrie';

b. Een deelvan het industrieterrein Dwarstocht is herontwikkeld als woonwijk en heeft
daarom nu de functie 'Wonen' gekregen;

c. De Nieuwe Driemanspolder valt gedeeltelijk in de functieklasse 'Wonen' en 'lndustrie'.
Dit betreft namelijk toekomstig te ontwikkelen extensief recreatieterrein volgens het
vigerende bestemmingsplan Nieuwe Driemanspolder waardoor het nu mogLtrlt< wordt
vrijkomende baggerspecie met klasse lndustrie te mogen toepassen.

De Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoeterm eer 2016-2021 en de
Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer 2016-2021inte
trekken.

Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan . Tenzij over dit besluit
een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan,

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 1T okrober 2022
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and MCM M.J. Bezuijen




