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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie

Omgevingsgebied van 18 mei 2016 over bodemkwaliteit NAM-locaties in Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie Omgevingsgebied (OGB) van 18 mei

2016, bijde behandeling van de NRK-rapporten: Provinciaal ruimtelijk beleid en te-

rugblik bedrijventerreinen en bodemsanering, hebben wij aangegeven uw Staten te

informeren over de bodemgesteldheid op NAM-locaties.

Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

Bij brief van 12 februari2015, kenmerk713.1012015000805, bent u geïnformeerd over

het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. ln het convenant zijn afspraken

vastgelegd over de aanpak van bodemvervuilingen.

Het convenant is het vervolg op het Bodemconvenant 2010-2015 waarin de aanpak

van locaties met spoedeisende risico's voor de mens centraal stond. ln de periode

2016-2020 worden de locaties met spoedeisende risico's voor het milieu opgepakt.

De provincie Drenthe is bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) van het ge-

hele Drentse grondgebied met uitzondering van de gemeente Emmen. Het bodem-

informatiesysteem van de provincie Drenthe heeft alleen over dit gebied informatie.

ln het informatiesysteem staan 102 NAM-locaties, zowelwinnings- als behandelings-

locaties. Op vier locaties is sprake van bodemverontreiniging met spoedeisende ri-

sico's. De risico's hebben in alle vier gevallen betrekking op verspreiding van veront-

reiniging met het grondwater. Op alle vier locaties is een sanering gestart; op twee

locaties is het verspreidingsrisico nog aanwezig. Ook hier zal de verspreiding voor

2020 zijn beheerst.
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Op de overige 98 locaties is geen sprake van spoedeisende risico's van de bodem-
kwaliteit. Op nagenoeg alle locaties is aanwezige bodemverontreiniging veruvijderd

of is sanering gaande. Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht op de periodieke

monitoringsverplichting die het Ministerie van Economische Zaken vanuit de mijn-

bouwvergunning oplegt.

Om het beeld voor Drenthe compleet te maken, is de gemeente Emmen informatie
gevraagd over de NAM-locaties binnen haar grondgebied. Daarover hebben wij de
volgende informatie gekregen.

ln totaalzijn er 392 NAM-locaties binnen de gemeente Emmen. Op twee locaties is
sprake van bodemverontreiniging met spoedeisende risico's. De risico's hebben in
beide gevallen betrekking op verspreiding van verontreiniging met het grondwater. Op
beide locaties is een sanering gestart en wordt het grondwater gemonitord.

Op de overige locaties is geen sprake van een bodemkwaliteit met spoedeisende
risico's. Deze locaties zijn overeenkomstig het beeld in de rest van Drenthe groten-
deels onderzocht en indien nodig gesaneerd.

Wijverwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

wa/coll
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