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Datum Ons kenmerk
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Geacht College,

Naar aanleiding van de ter inzage liggende regionale nota bodembeheer, wil PWN graag haar zienswijze 
hieromtrent inbrengen. PWN is binnen de regio terreinbeheerder (in opdracht van de provincie Noord-Holland) 
voor het duingebied in uw gemeente, maar is helaas niet betrokken bij het tot stand komen van het regionale 
bodembeleid. Daarmee zijn dus niet alle beschikbare bodemdata gebruikt, omdat het duingebied als onderdeel 
van de gemeente buiten beschouwing is gebleven. Uit oogpunt van onze beheertaak zijn wij zeer gebaat bij een 
goed werkend bodembeleid en bodemkwaliteitskaart, omdat bij modern en dynamisch duinbeheer ook 
grondverzet nodig kan zijn. Daarom had PWN tot voor kort een eigen bodemkwaliteitskaart, waarvan de 
geldigheid inmiddels van rechtswege is verlopen (in afwachting van opname in de regionale kaarten). Met de 
RUD IJmond is de integratie in de regionale bodemkwaliteitskaart al afgerond.

In overleg met de RUD Noord-Holland Noord is afgesproken dat PWN alsnog voor haar beheergebied een 
aanvullende bodemkwaliteitskaart opstelt, en dat hier in de tekst van het regionale bodembeheerplan rekening 
mee wordt gehouden. Gevolg hiervan is echter dat deze kaart opnieuw vastgesteld moet worden en pas over 5 
jaar daadwerkelijk geïntegreerd wordt in de regionale kaart.
Inmiddels heeft PWN haar bodemkwaliteitskaart voor het duingebied van Castricum en Bergen in concept 
gereed. Gelet op de conceptfase van het bodembeheerplan en de terinzageleggingen die nog volgen, willen we 
de gelegenheid gebruiken om in samenwerking met u en de RUD tot een goed werkend geheel te komen. PWN 
pleit er dan ook voor om de bodemdata voor het PWN beheergebied alsnog op te nemen in de vast te stellen 
regionale nota bodembeheer (en bijbehorende bodemkwaliteitskaart), zodat één compleet instrument ontstaat 
voor alle betrokken partijen. Wij stellen voor dat een aantal bijlagen daartoe wordt aangepast (de 
grondstromen matrix in bijlage 4 en de kaartbijlagen 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A en 5B).

Meer specifiek willen we de volgende vragen en opmerkingen plaatsen bij de concepttekst van nota 
bodembeheer:

4.2 Uit de samenvatting, onder Gemeentelijk beleid punt 1, maken wij op dat de bodemkwaliteitskaart van 
het duingebied van PWN door alle 5 regiogemeenten wordt erkend. De tekst in paragraaf 4.2 lijkt te 
suggereren dat deze alleen door de gemeenten Bergen en Castricum wordt erkend.

4.3.8 Het voorgeschreven analysepakket voor bollenteelpercelen: In paragraaf 4.3.8 wordt gesproken over 
keuren op het standaard NEN 5740 pakket en het analysepakket voor organochloorbestrijdings- 
middelen. In paragraaf 6.2.1 staat dat de grond wordt onderzocht op organochloorbestrijdingsmiddelen
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volgens de strategie VED-HO uit NEN 5740. Zijn de stoffen uit het standaard NEN 5740 pakket wel of 
niet voorgeschreven voor de bollenpercelen?

4.7 Ongescheiden opslaan van grond bij leidingwerken; wij juichen deze praktische insteek van harte toe.
4.9 De genoemde wettelijk eisen (Waterwel artikel 6.2 en Besluit bodemkwaliteit artikel 7) zijn niet van

toepassing op het duingebied, omdat het daarbinnen niet gaat om oppervlaktewater. De beperking die 
wordt voorgesteld is dan ook onnodig.

4.9 De primaire waterkering omvat slechts een beperkt deel van het duingebied. Oostelijk ervan kan
vergunningsvrij worden gewerkt. Overigens heeft PWN met HHNK over deze uitvoeringsaspecten rond 
de waterkering een convenant afgesloten.

6.1 PWN heeft in 2 rollen te maken met historisch onderzoek: vanuit onze rol als ‘groot grondroerder’ bij ons 
drinkwaternet (ca. 7000 graalbewegingen per jaar) en als beheerder van het duingebied.
Wij stellen voor om bij werken aan het drinkwaternet voor het tijdelijk uitplaatsing van grond genoemde 
werkwijze niet te volgen, maar aan te sluiten op de huidige praktijk (conform de CROW 307).
Als duinbeheerder gebruikt PWN als onderdeel van de bodemkwaliteitskaart een historische checklist 
bij de voorbereiding van werken in het duin. Omdat er (nog) geen data over het duingebied zijn 
opgenomen, is de kans klein dat raadplegen van de RUD-data voor PWN iets oplevert. Toch dwingt de 
voorgestelde werkwijze dat een rapportage uit dat systeem wordt opgenomen. Dit leidt tot een 
ongewenste situatie waarin partijen elkaar kosten gaan toerekenen. Wij bepleiten het uitwisselen van 
beschikbare bodemdata (zoals PWN dat nu ook met haar bodemdata doet). Daarom stellen we voor de 
verplichte raadpleging van het RUD-archief voor werken in het duingebied achterwege te laten.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland • Velserbroek • KvK 34072007 • BTW NL009424945B01


