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Bodemdaling

Geachte leden van de raad
Op 19 december hebben de fracties LEF! en SP een motie ingediend getiteld:
"vreemd aan de orde van de dag - Bodemdaling". In deze brief gaan we in op deze motie. Maar eerst
willen we de aandacht voor bodemdaling plaatsen in een breder perspectief.
Bodemdaling
Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat
levert risico's op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat Nederland
zich aanpast aan deze veranderingen. Om deze reden is landelijk de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
CDPRA) genomen. De kern van de deltabeslissing is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en
waterrobuust is ingericht. Overheden moeten er voor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast
en droogte zo min mogelijk toeneemt en letten daarop bij ruimtelijke ontwikkelingen.
In het kader van het dossier DPRAwordt binnen de gemeente Emmen aandacht besteed aan het risico op
bodemdalingen als gevolg van toenemende droogte. In samenwerking met de gemeenten Borger-Odoorn,
Coevorden, Hardenberg, Ommen, waterschappen Hunze en Aa's en Vechtstromen en de provincies
Drenthe en Overijssel, hebben wij onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van klimaatveranderingen
op de fysieke leefomgeving. Uitkomst van dit onderzoek is de "stresstest klimaatadaptatie". In de
stresstest wordt de kans op bodemdaling als gevolg van droogte in veengebieden concreet benoemd. In
de gemeente Emmen bevinden zich relatief veel van dergelijke gebieden. Een toekomstbeeld van de mate
waarin concreet bodemdaling op zal treden is op dit moment niet te benoemen, aangezien dit
afhankelijk is van meerdere factoren. Feit is echter dat er nu reeds concrete voorvallen bekend zijn.
Uw raad is op 28 oktober 2019 nader geïnformeerd over de uitkomsten van de stresstest
klimaatadaptatie. In het voorjaar van 2020 zal de stresstest openbaar worden gemaakt en zal op
verschillende manieren de communicatie met betrokkenen worden opgestart. Dit traject moet leiden tot
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een concreet pakket aan maatregelen (uitvoeringsprogramma) die wij in de loop van 2020 aan uw raad
zullen voorleggen. Het uitvoeringprogramma biedt inzicht op de wijze waarop de gemeente, binnen haar
eigen handelingsperspectief, wilomgaan met de klimaatrisico's. Betrokken waterschappen en de
provincie zullen in 2020 ieder hun eigen uitvoeringprogramma opstellen.
Ons college herkent de zorg die de fracties in hun motie uitspreken over bodemdaling. Ook in onze
gemeente doet zich het verschijnsel van bodemdaling voor. Zo zijn we al enige tijd in overleg met het
waterschap Hunze en Aa's, de provincie Drenthe, LTO, NMFD en de gemeentes Borger Odoorn over de
gevolgen van bodemdaling door veenoxidatie in de omgeving van Valthermond/Nieuw-Weerdinge. Dit
project richt zich op de inrichting van het waterhuishoudkundige systeem in combinatie met het
toekomstig gebruik van gronden in een landelijke gebied dat te maken heeft met bodemdaling.
De bodemdaling raakt overigens niet alleen gebouwen en terreinen van particulieren, maar ook
gemeentelijke infrastructuur.
Situatie Nieuw-Amsterdam en omgeving
Naar aanleiding van de onrust die er is in de omgeving van Nieuw-Amsterdam heeft de gemeente
Emmen actie ondernomen. De zorgen die er leven bij een aantal burgers over bodemdaling zijn ons
bekend en daar hebben we begrip voor. Zo kunnen inwoners zich bij de gemeente melden, is met alle
melders contact en is een aantal meldingen nader onderzocht. In januari organiseert de gemeente een
bijeenkomst voor betrokkenen in dat gebied. Deze informatie is ook te vinden op de website van de
gemeente Emmen.
In de omgeving van Nieuw Amsterdam en omgeving wordt projectmatig onderzocht welke
bodemdalingsverschijnselen zich voordoen, welke oorzaken daar zijn en maatregelen denkbaar zijn. Dit
project pakt de gemeente op samen met waterschap Vechtstromen, de provincie Drenthe, de
nutsbedrijven en NAM.
De gemeente heeft de procesregie en projectleiding opgenomen vanuit de rol als 'meest nabije overheid'.
Dat betekent niet dat de gemeente aansprakelijk of verantwoordelijk is. Het duiden van taken, rollen en
verantwoordelijkheden is een onderdeel van dit project. We veronderstellen verband met
klimatologische effecten en de aanwezigheid van veenlagen in de ondergrond. In welke mate dit speelt en
of er ook andere invloedsfactoren zijn, zijn we nader aan het onderzoeken.
Op de gemeentelijke website is aangegeven dat inwoners zich voor vragen en/of meldingen over
bodemdaling kunnen wenden tot de gemeente. De meldingen worden binnen de gemeente centraal
behandeld. Dit blijkt goed te functioneren. Na binnenkomst van de melding wordt contact gezocht om
de melding en zorgen door te nemen.
Bovengenoemd project in de omgeving van Nieuw-Amsterdam heeft als bijkomstig effect dat we kennis
en ervaring opdoen, hoe we om kunnen gaan met mogelijke bodemdaling in de rest van onze gemeente.
Zodra er een concrete aanleiding is, zullen we u verder op de hoogte houden.
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