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Jaarverslag Bodem Wbb

2019

Geachte leden van raad,

Ter informatie sturen wij u het door ons vastgestelde jaarverslag bodem Wbb

2019.

De milieuagenda 2013-2016 van de gemeente Emmen is het kader voor het meerjarenprogramma bodem
dat op 29 september 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad. In de milieuagenda 20132016 van de gemeente Emmen zijn de hoofddoelstellingen van het gemeentelijk milieubeleid aangegeven
en deze geeft aan hoe de gemeente dat denkt te bereiken. De gemeentelijke bodemnota geeft aan wat de
gemeentelijke ambities zijn voor bodem en op welke wijze bodem wordt betrokken in de besluitvorming
en uitvoering. In het convenant bodem en ondergrond 2016 - 2020 zijn de afspraken vastgelegd met het
rijk over de uitvoering en de daarvoor beschikbare middelen. Het meerjarenprogramma bodem 2016 2020 van de gemeente Emmen geeft op hoofdlijnen aan wat de gemeente Emmen tussen 2016 en 2020
gaat doen en met welke middelen, om de gemeentelijk ambities en de convenantverplichtingen te
bereiken. Jaarlijks stellen wij binnen dit meerjarenprogramma eenjaarplan enjaarverslag bodem vast en
brengen wij het jaarplan en het jaarverslag ter kennisname van de raad.
2016 - 2020,

Doelstelling van hetjaarplan is, naast uitvoering en prioritering van de verplichtingen, inzicht te geven
over de inzet van de beschikbare middelen. Tevens dient het jaarplan als basis voor de uitvoering, in dit
geval door de regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe). In hetjaarplan is de status vermeld
van de projecten die in uitvoering zijn en is ook aangeven welke activiteiten worden opgepakt.
Het bijgaande jaarverslag geeft de realisatie weer van het jaarplan 2019 naar inhoud, voortgang en
financiën.
Hetjaarplan bodem hebben we vastgesteld in onze collegevergadering d.d.
18.0913) en u vervolgens toegezonden.
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Het jaarplan 2019 is goeddeels gerealiseerd, het verslag geeft nadere toelichting over de afwijkingen. De
wettelijke taken zijn regulier uitgevoerd. De saneringsprojecten kenden een redelijke voortgang. Deels
inhoudelijk voorspoediger en goedkoper, deels is er sprake van een groter tijdsbeslag. Bij de overige
projecten is sprake van een verklaarbare vertraging. In 2019 zijn bijvoorbeeld voorbereidingen getroffen
voor de beleidsontwikkeling, maar dit loopt door in 2020, met de intentie om te komen tot een binnen de
provincie afgestemd beleid. Waar dat nodig was, lopen projecten door in 2020. Die zijn opgenomen in
hetjaarplan Bodem Wbb 2020 en zijn ook meegenomen in de kostenraming voor 2020.
De gemeente ligt nog op schema 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 €291,338,72 beroep gedaan op de Reserve Bodemsanering, terwijl het jaarplan
uitging van een maximale som van €631.500,00.

Voor meer informatie verwijzen u naar het bijgevoegdejaarverslag.
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