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Aan:
mevrouw H.T. Haan en
de heer E.E.A.A. van Liempd
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, l oktober2019
Ons kenmerk 401 5.7 l2O1 9001 991
Behandeld door de heer H.A. Booij (0592) 36 58 74
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
spoedlocaties bodemvervuiling in Drenthe

Geachte mevrouw Haan en heer Van Liempd,

ln uw brief van 7 september stelde u een aantal vragen over spoedlocaties bodemvervuiling in Drenthe. ln onze brief van 10 september 2019 hebben wij u geTnformeerd
over de voortgang van de uitvoering van het convenant Bodem en Ondergrond
2016-2020 waar de aanpak van spoedlocaties onderdeel van uitmaakt. Uw vragen
worden in de brief al grotendeels beantwoord. Daarom volstaan wij met een korte
beantwoording onder verwijzing naar onze brief van 10 september 2019.

Vraaq

1

Bent u met de Fractie van Groenlinks van mening dat er alles in het werk gesteld
moet worden om de spoedlocaties die al jaren bekend zijn zo spoedig mogelijk aan te
pakken?

Antwoord

1

Ja.

Yraao2
Acht u sanering van alle spoedlocaties voor eind 2020 haalbaar in Drenthe? Zo nee,
acht u beheersing van alle spoedlocaties haalbaar voor eind 2020?
Antwoord 2
Beheersing van de spoedlocaties in Drenthe achten we haalbaar voor 2021.
De uitvoering van de bodemsaneringen en het beheer zullen tot (ver) na 2020
doorlopen.

2

Vraaq 3
lndien u inschat dat sanering of zelfs beheersing van spoedlocaties niet haalbaar is
voor eind 2020; wat is de reden voor deze vertraging en welke maatregelen neemt u
om zoveel mogelijk locaties voor 2020 gesaneerd of beheerst te hebben?

Antwoord 3
Zie antwoord 2.

Vraao 4
Kunt u Provinciale staten op de hoogte houden van de vorderingen in de saneringen
van de spoedlocaties?

Antwoord 4
We blijven u op de hoogte houden van de vorderingen

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
md/coll

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, inzake Spoedlocaties bodemvervuiling in
Drenthe.
Assen, 7 september 2019,
Geachte mevrouw Klijnsma,
Op de website van de Provincie Drenthe is een lijst te raadplegen met alle spoedlocaties
waar bodemverontreiniging aanwezig is. Volgens deze lijst zijn er 19 locaties in Drenthe
waar de risico’s nog niet zijn beheerst. Eind 2015 is een convenant bodem en ondergrond
gesloten door de Staatsecretaris van Infrastructuur, het IPO, VNG en de Unie van
Waterschappen. In dit convenant staat de ambitie te lezen dat alle spoedlocaties
gesaneerd moeten zijn of in elk geval beheerst aan het einde van de convenantperiode.
De bekende gevallen van bodemverontreiniging die als spoedlocaties zijn gemarkeerd
stammen veelal uit de tachtiger jaren. Het feit dat het in al die jaren sindsdien niet
gelukt is alle spoedlocaties te saneren baart de Fractie van GroenLinks grote zorgen. Dat
staat in schril contrast met het woord ‘spoed’. In berichtgeving van RTV Drenthe van
afgelopen zomer was te lezen dat Rijkswaterstaat er vanuit gaat dat niet alle locaties
binnen de convenantperiode gesaneerd danwel beheerst zijn.
Naar aanleiding van deze lijst en het gesloten convenant heeft GroenLinks de volgende
vragen aan het college van Gedeputeerde staten:

1. Bent u met de Fractie van GroenLinks van mening dat er alles in het werk gesteld
moet worden om de spoedlocaties die al jaren bekend zijn zo spoedig mogelijk
aan te pakken?
2. Acht u sanering van alle spoedlocaties voor eind 2020 haalbaar in Drenthe? Zo
nee, acht u beheersing van alle spoedlocaties haalbaar voor eind 2020?
3. Indien u inschat dat sanering of zelfs beheersing van spoedlocaties niet haalbaar
is voor eind 2020; wat is de reden voor deze vertraging en welke maatregelen
neemt u om zoveel mogelijk locaties voor 2020 gesaneerd of beheerst te hebben?
4. Kunt u Provinciale staten op de hoogte houden van de vorderingen in de
saneringen van de spoedlocaties?
Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.
Namens de fractie van GroenLinks,
Ria Haan en Erwin van Liempd

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuurmilieu/bodem/bodemverontreiniging/beleid/spoedlocaties
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuurmilieu/bodem/bodemverontreiniging/beleid/spoedlocaties/spoedlocaties
https://www.ftm.nl/artikelen/na-honderd-dagen-zoeken-is-het-overzicht-van-locaties-met-goregrond-nog-niet-compleet?share=1
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/150721/Bodemvervuiling-in-Drenthe-deze-locaties-vormen-eenrisico

