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Geachte heer Van der Meij,  
 
Op 8 maart 2016 hebben wij van u een zienswijze op de ontwerp nota 
bodembeheer van de gemeenten in de regio Alkmaar ontvangen (kenmerk 
UHZV-2-1613).  
 
In het eerste gedeelte van uw brief geeft u aan dat u niet betrokken bent 
geweest bij het opstellen van de regionale bodemkwaliteitskaart van de 
gemeenten en dat u graag wilt dat de bodemdata van de PWN alsnog in de 
regionale bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer wordt opgenomen.  
 
Hierover is reeds in oktober 2015 overleg geweest tussen de PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) en de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord (RUD NHN). 
Er is toen afgesproken dat PWN een eigen bodemkwaliteitskaart zou laten 
opstellen die – na goedkeuring van de kaart door de RUD NHN – zou worden 
vastgesteld door de colleges van de gemeenten Bergen en Castricum. Dit is 
daarna door de RUD NHN afgestemd met deze twee gemeenten. En in de 
ontwerp nota bodembeheer is deze afspraak ook vastgelegd. De bedoeling is 
dus absoluut dat de bodemkwaliteitskaart van de PWN door de gemeenten in 
de regio Alkmaar geaccepteerd wordt en als bewijsmiddel voor grondverzet 
kan worden gebruikt.  
 
Wij zien daarom geen reden om de al vastgestelde regionale 
bodemkwaliteitskaart en/of de ontwerp nota bodembeheer hiervoor aan te 
passen. Dit zou namelijk voor de gemeenten in de regio Alkmaar extra kosten 
en tijd betekenen en het levert geen andere werkwijze op dan de nu al 
opgenomen afspraak in de ontwerp nota bodembeheer. Daarnaast moet de 
regionale bodemkwaliteitskaart conform de normen sowieso elke 5 jaar 
herzien worden.  
 
Verder heeft u in uw brief enkele specifieke opmerkingen geplaatst welke wij 
onderstaand zullen beantwoorden. 
 
4.2     Omdat de PWN zelf niet bevoegd is om de bodemkwaliteitskaart van 

het duingebied vast te stellen, is afgesproken dat dit door de 
gemeenten Castricum en Bergen zal plaatsvinden. Als deze vaststelling 
gereed is, wordt de kaart door alle vijf gemeenten in de regio Alkmaar 
geaccepteerd. 

4.3.8 Wij zullen de tekst in paragraaf 6.2.1 laten verduidelijken. Er dient op 
standaard NEN 5740 pakket inclusief organochloorbestrijdingsmiddelen 
geanalyseerd te worden. 

 



 

 

 

  
 

4.9    Wij zullen dit laten aanpassen in de ontwerp nota 
4.9    Wij zullen dit laten aanpassen in de ontwerp nota 
6.1    In deze zijn wij het deels met u eens. Bij werkzaamheden in het   

duingebied is er inderdaad bij de RUD NHN geen historische informatie 
aanwezig. Daarvoor moet men de PWN benaderen. Wij zullen dit laten 
aanpassen in de ontwerp nota. 

 Voor werkzaamheden aan het drinkwaternet is echter wel degelijk 
raadpleging van het bodemloket van de RUD NHN nodig. In de 
CROW307 is de uitvoer van een historisch onderzoek ook opgenomen 
en hiervoor dient men zich dus tot de RUD NHN te wenden.  

 
De nota bodembeheer zal door de RUD NHN worden aangepast en daarna aan 
de colleges van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraden van 
de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo worden 
aangeboden. 
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend,  
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i.a.a. RUD NHN mw. S. IJsselmuiden-Coesel 
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