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Geachte leden van de raad,
Ter informatie sturen wij u het door ons college vastgestelde jaarprogramma bodem
jaarverslag bodem 2018.

en het

2020

Met het vaststellen van hetjaarprogramma 2020 wordt uitvoering gegeven aan het door uw raad
vastgestelde meerjarenuitvoeringsprogramma bodem 2016-2020.
Doelstelling van het jaarprogramma is, naast uitvoering en prioritering van de verplichtingen, inzicht te
geven over de inzet van de beschikbare middelen. Tevens dient het jaarprogramma als basis voor de
uitvoering, in dit geval door de regionale uitvoeringsdienst Drenthe CRUD Drenthe). In het
jaarprogramma is de status vermeld van de projecten die nog in uitvoering zijn en is ook aangeven welke
activiteiten in 2020 worden opgepakt.
Het jaar 2020 is het laatste jaar van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 -2020 van het Rijk, IPO,
VNG en UvW. En bijgevolg ook het laatste jaar van het door de raad vastgestelde Meerjarenprogramma
Bodem 2016-2020. In 2020 moeten de nog resterende spoedlocaties zijn gesaneerd, danwel moet met de
sanering een begin zijn gemaakt. Het jaarplan Bodem 2020 voorziet erin, dat ook de complexe laatste
spoedlocaties worden gesaneerd. Daarmee zijn de werkzaamheden overigens niet afgelopen. Saneringen
van bodem en grondwater kunnen langlopende processen zijn. Na de sanering is over een lange periode
monitoring en nazorg nodig, die ook bekostigd worden uit de Reserve Bodemsanering.
We zijn voornemens in 2020 beleid te ontwikkelen voor bodem en ondergrond voor de periode vanaf
2021. Dan gaat de Wet Bodembescherming op in de Omgevingswet. De ontwikkeling van dat beleid doen
we bij voorkeur samen met de andere Drentse gemeentes, die vanaf 2021 ook bevoegd zijn voor de
bodemtaken; waar die bevoegdheid in hun geval nu nog bij provincie ligt.
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De kosten voor de uitvoering van hetjaarprogramma 2020 zijn geraamd op €745.000,-. Deze zullen ten
laste worden gebracht van de Reserve Bodemsanering. De hiervoor benodigde begrotingswijziging zal op
een later tijdstip via een Besluit begrotingswijzigingen aan uw raad worden voorgelegd.
Met hetjaarverslag bodem 2018 geven we inzicht in de feitelijk uitgevoerde werkzaamheden en behaalde
resultaten in hetjaar 2018. Hetjaarprogramma 2018 is vrijwel volledig gerealiseerd, waarmee de
gemeente op schema ligt om de convenantsdoelen en de doelen van het meerjarenprogramma te
realiseren. De realisatie heeft een minder grote aanspraak gedaan op de Reserve Bodemsanering dan
voorzien. Er is voor €479-423 beroep gedaan op de Reserve Bodemsanering, terwijl hetjaarplan uitging
van een maximale som van €748.000.
Voor meer informatie verwijzen u naar hetjaarprogramma bodem
bijlagen bij deze brief zijn gevoegd.
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