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Op 24 november 2016 is door de raad van de gemeente Heemstede de Bodemkwaliteitskaart en de 

Nota bodembeheer vastgesteld voor het grondgebied van de gemeente Heemstede.  

Daarnaast is voor het grondgebied van de gemeente Heemstede door de gemeenteraad op 31 

oktober 2019 een aanvullend asbestbeleid vastgesteld voor toepassing grond. Dit beleid houdt in dat 

op gevoelige locaties geen asbest in de toegepaste grond mag zitten (de zogenaamde nulnorm). 

De bodemkwaliteitskaart heeft een geldigheidstermijn van 5 jaar. Daarom is dit ‘Addendum Nota 

bodembeheer regio IJmond’ inclusief de bijbehorende geactualiseerde bodemkwaliteitskaart 

gemaakt.  

De bodemzones in de vorige bodemkwaliteitskaart (2016) waren opgesteld op basis van de toen 

actuele bodemkwaliteit. In een aantal gevallen kwamen hierdoor gebieden die verschillen in gebruik 

in eenzelfde zone terecht. Uit de eerste berekeningen voor het bepalen van de nieuwe 

bodemkwaliteitskaart bleek dat de zonekwaliteit afweek van de genoemde zonekwaliteit. Voor het 

opstellen van de zonekaart is daarom nu gekozen om gebruik te maken van de functiekaart als basis 

van de bodemkwaliteitskaart omdat de kwaliteit mogelijk kan zijn beïnvloed door het gebruik. 

In de bodemkwaliteitskaart is er ook een geactualiseerde functiekaart opgenomen. Dit was nodig 

omdat de voor verschillende gebieden de functies (Landbouw, wonen of Industrie) zijn veranderd 

middels nieuwe ontwikkelingen. 

Het Rapport Bodemkwaliteitskaart Regio IJmond, 22 april 2021, projectnummer 0466267.100 is 

onderdeel van het Addendum en vervangt het rapport Actualisatiebodemkwaliteitskaart, 23 februari 

2016, projectnummer 0269712.00. 

Het Rapport Notitie grondverzet Bodemkwaliteitskaart PFAS OD IJmond, 28 januari 2021, 

projectnummer 0458873.100 is onderdeel van het Addendum. 

Met de vaststelling van dit Addendum Nota bodembeheer regio IJmond ', inclusief de bijbehorende 

geactualiseerde bodemkwaliteitskaart zijn de volgende kaarten in de Nota bodembeheer regio 

IJmond (23 februari 2016) ingetrokken en/of vervangen: 

- Bijlage I (Gebiedsspecifieke toepassingskaart regio IJmond) is ingetrokken. 

- Bijlage II Kaartbijlage generieke toepassingskaart is ingetrokken en vervangen door de 

kaarten VI (Generieke toepassingskaart bovengrond) en VII (Generieke toepassingskaart 

ondergrond van de bodemkwaliteitskaart, uit het Rapport Bodemkwaliteitskaart Regio 

IJmond, 22 april 2021, projectnummer 0466267.100. 

- Bijlage III Ontgravingskaart bovengrond is ingetrokken en vervangen door de kaarten IV 

(Ontgravingskaart bovengrond (tot 0,5 m-mv)), uit het Rapport Bodemkwaliteitskaart Regio 

IJmond, 22 april 2021, projectnummer 0466267.100. 



- Bijlage IV Ontgravingskaart ondergrond (0,5 – 2,5 m-mv)  is ingetrokken en vervangen door 

kaart V Ontgravingskaart ondergrond (0,5 – 2,5 m-mv)) uit het Rapport Bodemkwaliteitskaart 

Regio IJmond, 22 april 2021, projectnummer 0466267.100. 

Het asbestbeleid voor grond zoals op 31 oktober 2019 is vastgesteld door de raad zal in stand 

worden gehouden.   

Bijlages: 

- Rapport Notitie grondverzet Bodemkwaliteitskaart PFAS OD IJmond, 28 januari 2021,     

projectnummer 0458873.100  

- Rapport Bodemkwaliteitskaart Regio IJmond, 22 april 2021, projectnummer 0466267.100 


