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Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief informeren wij u over het Jaarrapport 2015 en het Meerjarenpro-
gram ma 2017 -2021 van de Stichting Bodem beheer Schoonebeek.

De Stichting Bodembeheer Schoonebeek is in 2007 opgericht. ln de stichting werken

vijftien partijen samen. De belangrijkste partijen hebben zitting in de Raad van

Toezicht (RvT). Deze partijen zijn: de gemeente Emmen, de provincie Drenthe, het

waterschap Vechtstromen en de terreineigenaren. De stichting is een 'verbonden
partij'.

De stichting is verantwoordelijk voor het bodembeheer in het landinrichtingsgebied

Schoonebeek en de bodemsanering van veertien vervuilde wijken.

Om de kosten en de financiële risico's te dragen, is een fonds gevormd met een be-

drag van ca. € 3,5 miljoen.

Jaarlijks worden de Jaarstukken opgesteld. Op verzoek van de RvT is in 2016 het

format van de Jaarstukken aangepast. De wijziging van het format heeft (eenmalig) tot

een latere levering van de stukken geleid.

De RvT heeft als taak de Jaarstukken te beoordelen en vast te stellen. ln de RvT van

21 december 2016 zijn de Jaarstukken besproken en vastgesteld.
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ln het kader van het beleid inzake verbonden partijen, zoals verwoord in het staten-
stuk 2014-644 en het Protocol Verbonden Partijen, zoals dat met uw Staten is afge-
sproken, worden het Jaarrapport en het Meerjarenprogramma inclusief de Begroting
2017 ler informatie aan uw Staten gezonden.

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris voorzitter

Bijlagen
1 2015
2. Meerjarenprogramma 2017 -2021

walcoll.
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Het bestuur van
Stichting Bodembeheer Schoonebeek
Achterdiep 85
7831 CT Nieuw-Weerdinge

Emmen
21 november 2016

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Onze referentie Behandeld door
5576700/MN N. Veltman

KROESE
WEVERS

Audit

Emmen, De Bukakkers 20
Postbus 13, NL-7800 AA
T +31 (0)591 65 78 00

kroesewevers.nl

KroeseWevers Audit BV
Handelsregister 08150987

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
€ 2 353 207 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 0, gecontroleerd.

NEX IA KroeseWevers is lid van Nexia International, het wereldwijde netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.



KROESE
WEVERS

Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Nieuw Weerdinge

2 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens op pagina 21 van dit rapport.

Emmen, 21 november 2016

KroeseWevers Audit BV

W.G. drs. E.WJ. Roelofs RA
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Bestuursverslag

Inleiding

De stichting is sinds 2007 actief en is na een voorbereidingsperiode in 2008 / 2009 daadwerkelijk begon-
nen met haar activiteiten.
In de afgelopen periode is de stichting bezig geweest om de kwaliteit van de deklaag van de wijken be-
ter in kaart te brengen en de meest urgente wijken aan te pakken. In deze laatste categorie blijken voor
de wijken 3, 4 en 5 nog aanvullende (sanerings)maatregelen noodzakelijk.

Voor u ligt het bestuursverslag over het jaar 2015. Dit jaar heeft in het teken van de afronding van de
sanering wijk 1 en de voorbereiding van de ophoging van de wijken 3, 4 en 5 gestaan. Bij deze wijken is
tijdens de monitoring geconstateerd dat aanvullende maatregelen gewenst zijn. In eerste instantie
wordt hierbij gedacht aan het ophogen van de daarvoor in aanmerking komende gedeelten van de wij-
ken.

Het lijkt erop dat na 2018 voor de stichting een rustigere periode aanbreekt; in feite zou deze als de pas-
sieve fase in het bestaan van de stichting kunnen worden benoemd. Immers verwacht mag worden dat
voor dit jaar alle noodzakelijk geachte maatregelen genomen zijn en de stichting zich voornamelijk zal
richten op reguliere monitoring. Het afgelopen jaar heeft de werkorganisatie zich dan ook gericht op de
vraag op welke wijze de invulling van het takenpakket het beste kan worden georganiseerd.

Algemeen

In 2006 is de stichting opgericht en in 2008 heeft de gemeente Emmen besloten om de werkzaamheden
die tot die tijd door de gemeente zelf werden uitgevoerd door een aparte werkorganisatie te laten ver-
richten.

Het afgelopen jaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de organisatie(wijze) van de stich-
ting. Zowel de organisatiewijze als de samenstelling van de Raad van Toezicht als de werkorganisatie zijn
onveranderd gebleven.

Raad van Toezicht
Het toezicht op de werkzaamheden van de stichting is in handen van de Raad van Toezicht. Deze raad is
samengesteld uit belanghebbenden die het convenant hebben ondertekend. Gedoeld wordt op het
Convenant d.d. 16-10-2006: Overeenkomst bodemverontreiniging Schoonebeek.
De samenstelling van de Raad was in 2015 als volgt:

Voorzitter Dhr. R. van der Weide Gemeente Emmen (wethouder)
Lid Dhr. T. Stelpstra Provincie Drenthe (ambtelijk vertegenwoordigd door dhr. H.

Booij).
Lid Dhr. R. van der Veen Waterschap Vechtstromen (bestuurslid);
Lid Dhr. J. Horring Vertegenwoordiging eigenaren

Opgemerkt wordt dat dhr. W. Bijsterbosch van de gemeente Emmen als ondersteunend ambtenaar aan-
wezig is bij deze vergadering.

De Raad komt één á twee maal per jaar samen en ziet toe op de werkzaamheden en activiteiten van de
stichting. Jaarlijks wordt in het voorjaar de jaarstukken (jaarverslag, meerjarenprogramma, jaarpro-
gramma en jaarrekening) besproken en vastgesteld. In het najaar zal de voortgang en de begroting voor
het daaropvolgende jaar worden doorgenomen.

Indien noodzakelijk kan de stichting een verzoek indienen bij de Raad om tussentijds een bijzondere ver-
gadering te beleggen. Dit is tot op heden niet voorgekomen.
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Werkorganisatie

De werkorganisatie van de Stichting wordt gevormd door de directeur. Sinds december 2010 is dhr. J.
Holman directeur van de stichting (0,1 FTE).

De stichting heeft ervoor gekozen om de daadwerkelijke werkzaamheden uit te besteden aan
Sweco Nederland BV. Sweco Nederland BV heeft hiervoor een projectorganisatie ingericht die de daad-
werkelijke werkzaamheden zal gaan verzorgen. De werkzaamheden van Sweco Nederland BV worden
gecodrdineerd door de projectleider, de heer J.W.J. Truijen.

In overleg met de directeur is besloten dat de werkorganisatie de volgende taken zelf zal gaan uitvoe-
ren:
• Het opstellen van een meerjarenprogramma (dit omvat het vertalen van het Bodembeheerplan naar

een meerjarenprogrammering, incl. het opstellen van een systematiek om de voorkeursvolgorde te
bepalen. Dit betreft dan de volgorde zoals de stichting deze heeft vastgesteld;

• Het opstellen van een jaarlijks uitvoeringsprogramma;
• Het maken van een jaarlijkse voortgangsrapportage;
• Het voorbereiden en begeleiden van contractvorming naar uitvoerenden (aannemer, adviesbureau,

derden)
• het verrichten van de jaarlijkse monitoringen;
• Het verrichten van voorkomende werkzaamheden voor onvoorziene gebeurtenissen t.g.v. calamitei-

ten en/of tegenvallende resultaten of onvoorziene dempingen die in het programma dienen te wor-
den opgenomen. De werkorganisatie ziet toe dat derden hiervoor de werkzaamheden op een cor-
recte wijze uitvoeren;

• Het onderhouden van contacten met alle belanghebbenden (administratiekantoor, accountant, ver-
mogensbeheerder, de eigenaren/gebruikers van de wijken, en overige belanghebbenden);

• Het beheren van de tegoeden van de Stichting. Hiertoe voert de werkorganisatie overleg met de
bank en de vermogensbeheerder. Aan de hand hiervan formuleert de organisatie voorstellen naar
de Raad van Toezicht.

Werkzaamheden 2015

Administratief

De financiële administratie, de maandelijkse salarisverwerking en de aangiften omzetbelasting zijn door
de stichting extern uitbesteed. Conform vorig jaar wordt de accountantscontrole uitgevoerd door
KroeseWevers Audit BV te Emmen.

Met de belastingdienst zijn in het verleden afspraken gemaakt over de toepassing van
de omzetbelasting, deze afspraken zijn nadien ongewijzigd.

Werkzaamheden in het kader van het beheersprogramma

Verderop in het bestuursverslag is het verloop van de voorziening voor sanering- en
Bodembeheerskosten van de afgelopen jaren verder (cijfermatig) toegelicht. Voor het boekjaar 2015
waren oorspronkelijk saneringswerkzaamheden gepland, hiervoor was in de begroting 2015 voor
totaal € 300 000 begroot. Deze saneringswerkzaamheden zijn in 2015 uitgesteld, mede vanwege het
ontbreken van interessante aanbiedingen op de inkoopmarkt.

Beheer tegoeden van de stichting 
Door vermogensbeheerder Schretlen is een beleggingsprotocol opgesteld, dat door de Raad van
toezicht is bekrachtigd. Dit protocol sluit zoveel mogelijk aan bij de vigerende regelgeving voor over-
heidsdeelnemingen (Wet fido en Ruddo) en voorziet in een beperkte hoeveelheid aan vastrentende cer-
tificaten om over een deel van het vermogen een hoger rendement te kunnen behalen.

6



Op advies van de vermogensbeheerder zijn de tegoeden verdeeld over twee spaarrekeningen. Op deze
wijze wordt -gelet op de huidige financiële markten- de tegoeden zo optimaal mogelijk weggezet. Een
constructie zoals in het beleggingsprotocol is opgenomen is gelet op de marktsituatie niet wenselijk.

Helaas kan ook hiermee de renteopbouw zoals deze in 2006 was gepland, wederom niet worden ge-
haald.

Overige activiteiten 
Op basis van de resultaten van de beheers- en saneringsactiviteiten is de voorkeursvolgorde van de ver-
volgactiviteiten van de saneringswijken hierop aangepast. De nieuwe voorkeursvolgorde is verwoord in
het meerjarenprogramma 2016 — 2020, dat in de decembervergadering door de Raad van Toezicht geac-
cordeerd is.

Ophooggrond; werk met werk maken 
Om op een pragmatische wijze de deklaag van de wijken te kunnen ophogen is gezocht naar mogelijkhe-
den om teelaarde te verkrijgen bij projecten van andere partijen. De werkorganisatie is in overleg met
een bedrijf in de gemeente Emmen om de beschikking te krijgen over een partij grond, waarmee een
deel van de benodigde ophoging van de wijken 3D / 3A, 3B, 4, 5A en 513 kan worden gerealiseerd. Ook is
de stichting met andere partijen in gesprek om over geschikte teelaarde te kunnen beschikken.
Een en ander is in het meerjarenprogramma van de Stichting opgenomen en zal worden besproken met
het bevoegd gezag.

Communicatie 
De stichting heeft het afgelopen jaar overleggen gevoerd met een aantal eigenaren (vijf maal), intern
(drie maal), met de accountant (twee maal), en met de gemeente (twee maal).

De resultaten van de sanering en de monitoring zijn in een nieuwsbrief van LTO-Noord worden opgeno-
men. Hierin is in het decembermagazine aandacht aan besteed. Bij de stichting zijn verder geen vra-
gen/meldingen binnengekomen naar aanleiding van dit artikel.

Werkzaamheden in het kader van het saneringsprogramma

Bij het samenstellen van het jaarprogramma wordt rekening gehouden met de planning van het meerja-
renprogramma. De meerjarenplanning is als bijlage in dat rapport opgenomen.

Verder heeft een monitoring plaatsgevonden van de wijken 13 en het grondwater van wijk 14. Uit deze
monitoring kan het volgende worden geconcludeerd:

Wiik 13 
Bij deze wijk is geen duidelijk onderscheid te maken tussen de toplaag en de menglaag. De schone laag
(vanaf het maaiveld) is gemiddeld groter dan 50 cm. Ook de milieu hygiënische kwaliteit voldoet aan de
daarvoor gestelde eisen.
De kwaliteit van het grondwater voldoet echter niet aan de gestelde eisen. Op basis van aanvullend on-
derzoek kan worden gesteld dat er nog geen sprake is van een duidelijke verspreiding.
Een aanpassing van het monitoringprogramma wordt daarom nog niet noodzakelijk geacht.

Wijk 14
Voor de kwaliteit van het grondwater kan worden geconcludeerd dat voldaan wordt aan de criteria die
hiervoor zijn gesteld. Wel valt op dat bij drie peilbuizen sprake is van een licht stijgende trend. Deze is
echter niet verontrustend. Bij twee van de vier oppervlaktewatermonster zijn sterk verhoogde concen-
traties aan barium aangetroffen. Als worst-case zijn deze waarden getoetst De normen voor veedren-
king worden hierbij echter niet overschreden. Aanvullende maatregelen zijn daarom niet noodzakelijk.
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Financiële overzichten

Onderstaande financiële overzichten zijn opgesteld ter verduidelijking van het verloop van de baten en
lasten in de periode 2006 -2015. De voorziening voor sanering- en bodembeheerskosten bedraagt per
31 december 2015 € 2.348.615. De voorziening is vanaf het boekjaar 2006 gevormd. Onderstaand is het
verloop over voorgaande jaren weergegeven.

Mutatie tov
Verloop voorziening jaar ervoor

31-12-2006 € 3.744.238
31-12-2007 € 3.730.401 € -13.837
31-12-2008 € 3.691.987 € -38.414
31-12-2009 € 3.609.879 € -82.108
31-12-2010 € 3.556.772 € -53.107
31-12-2011 € 3.558.423 € 1.651
31-12-2012 € 3.534.713 € -23.710
31-12-2013 € 3.306.454 € -228.259
31-12-2014 € 2.382.689 € -923.765
31-12-2.015 € 2.348.615 € -34.074

E -1.395.623

In de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2015 is de voorziening voor sanering- en bodem-
beheerskosten met totaal € 1.395.623 afgenomen, in deze periode hebben zowel toevoegingen plaats-
gevonden (dotaties) als onttrekkingen).

De voorziening per 31-12-2015 kan als volgt worden samengevat:

Baten 2006-2015
Beheerskosten 2006-2015
Monitoring en saneringkosten 2006-2015

€ 4.013.712
€ -412.321
€ -1.252.776
€ 2.348.615

Baten 2006-2015
De baten in de periode 2006-2015 bestaan voornamelijk uit de ontvangen baten in het boekjaar 2006
ad. € 3.753.800, wat de bijdragen van de deelnemende partijen betreft. De jaren na 2006 bestaan de
jaarlijkse baten uit de som van de rentebaten en rentelasten.
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De beheerskosten in de periode 2006-2015 bestaan jaarlijks uit:
• De lonen en salariskosten van de directie van Stichting Bodembeheer Schoonebeek (gemiddeld

0,1 FTE) ad. € 47.174;
• Advieskosten voor totaal € 269.582. Dit betreffen voornamelijk de kosten gemaakt door de

werkorganisatie;
• Accountant- en administratiekosten ad. € 76.784. Dit betreffen de gemaakte kosten voor de

financiële administratie van de stichting en de jaarlijkse kosten voor de jaarrekening controle;
• Overige algemene kosten € 18.781, betreffen diverse jaarlijkse kosten zoals verzekeringskosten.
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In de financiële notitie van 21 januari 2013 is totaal begroot € 237.479 inzake beheerskosten.
Onderstaand is deze begroting afgezet tegen de werkelijke lasten tot en met 2015, hieruit blijkt dat de
werkelijke beheerskosten de prognose heeft overschreden.

Werkelijke
kosten tot
en met 31-

Prognose 12-2015 Verschil
Loonkosten € 223.074 € 316.756 € -93.682 A.)
Administratie en accountantskosten € - € 76.784 € -76.784 B.)
Begrote kosten ten behoeve van calamiteiten € 14.406 € - € 14.406 C.)
Overige algemene kosten € - € 18.781 € -18.781 D.)
Totaal € 237.480 € 412.321 € -174.841

A.) Loonkosten betreffen kosten directie (in loondienst bij de stichting) en kosten van de
projectleider (in dienst bij Grontmij)

B.) In de prognose is door de stichting geen rekening gehouden met administratie en
accountantskosten.

C.) Tot en met 2015 heeben deze kosten zich nog niet voortgedaan.
D.) De overige algemene kosten zijn door de stichting niet in de prognose meegenomen.

Overzicht monitoring- en saneringskosten 2006-2015

De eerste monitoring- en saneringskosten zijn in het boekjaar 2009 gemaakt. De werkelijke saneringsac-
tiviteiten zijn in het boekjaar 2013 aangevangen, onderstaand zijn de gemaakte kosten per jaar zicht-
baar:

2009
2008

Monitoring
kosten

Sanering
kosten Totaal

€
€

2009 € 6.425 € 12.597 € 19.022
2010 € 22.260 € 22.260
2011 € 29.527 € 29.527
2012 € 43.499 € 43.499
2013 € 41.840 € 180.654 € 222.494
2014 € 91.113 € 810.086 € 901.199
2015 € 14.775 € - € 14.775

€ 1.252.776
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Begroting 2006 en herziening in 2013

Bij aanvang van de activiteiten binnen de stichting (medio 2006) is door een externe partij berekend wat
de totale kosten voor de gehele levensduur van de stichting zal zijn. Op basis hiervan is de benodigde
voorziening bepaald met als uitgangspunten:

• De begrote kosten voor de gehele levensduur van de stichting voor het monitoren en saneren
van diverse grondposities;

• De bijdragen van diverse partijen, welke gezamenlijk in 2006 een convenant hebben onderte-
kend;

• Een rendement (rentebaten) van 5,5 % over de financiële middelen van de stichting over de
verkregen bijdragen.

Eind 2012 heeft de raad van toezicht van Stichting Bodembeheer Schoonebeek de stichting verzocht om
voor de oorspronkelijke begroting uit 2006 een hernieuwde berekening uit te voeren, waarbij de huidige
gang van zaken en reeds opgedane ervaringen worden meegenomen. Voorgaande is op 21 januari 2013
vertaald in een financiële notitie.

Onderstaand staan de kosten voor de gehele looptijd van de stichting (gehele levensduur):

Stichtingskosten
Monitoring kosten
Kosten aanvul'end onderzoek
Kosten saneringsadvies
Saneringsskost•n
Overige kosten

12-10-2006 notitie
aspecten

bodembeheer
Gedempte Wijken

Schoonebeek

21-1-2013
Financiele

notitie Stichting
Bodembeheer
Schoonebeek Verschil

€ 1.446.000
€ '34.000
€ 125.000
~ 90.000
€ 2.175.000
€ 120.000

€ 2300.000
€ 122.000
€ 75.000
€ 45.000
€ 1.600.000
€ 50.000

€ 554.000
€ -112.000
€ -50.000
€ -45.000
€ -575.000
€ -70.000

Totaal € 4390.000 € 4.192.000 € 2.000

De werkelijke monitoring en saneringskosten in de periode 2006 tot en met 2015 kunnen als volgt per
wijk worden samengevat:

Wijk 1-ABC
Wijk 3D
Wijk 3-4-5
Wijk 8
Wijk 11
Wijk 13
Wijk 14
Totaal:

Werkelijk gemaakte
kosten tot en met 31

december 2015

Saneringskosten
begroot,

financiele notitie
21 januari 2013 Verschil

€ 1.146.366
€ 16.000
€ 27.084
€ 10.447
€ 11.188
€ 44.772
€ 6.075
€ 1.261.932

€ 1.168.501
€ 281.700
€ 386.988
€ 170.840
€ 54.803
€ 275.855
€ 146.045
€ 2.484.732

€ -22.135
€ -265.700
€ -359.904
€ -160.393
€ -43.615
€ -231.083
€ -139.970
€ -1.222.800

Bovenstaand is een totale besteding ad. € 1.252.776 toegelicht voor de periode 2009-2015.
Het verschil met bovengenoemde € 1.261.932 ad. € 9.156 zijn de kosten gemaakt voor een
tweetal specifieke wijken in de periode 2006-2015, waarbij de kosten als beheerskosten zijn
verantwoord.
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Begroot

Werkelijk

Bovenstaand betreft een grafische overzicht van de bestede saneringskosten in de periode 2006-2015
inclusief de begrote kosten ad. € 2.484.732.

Toekomst

De werkorganisatie heeft op basis van de ontvangen baten en uitgaande lasten tot en met 31 december
2015 meerdere analyses uitgevoerd. Uit deze analyses blijkt dat de baten (rente-inkomsten) de lasten
(stichtings- en saneringskosten) niet meer kunnen compenseren. Voorgaande is met name het gevolg
van dalende rente percentages en afwijkende kostenbestedingen ten opzichte van de in 2006
opgestelde berekeningen.

Dit betekent dat op de lange termijn de voorziening onvoldoende is om de uitvoering van het
takenpakket van de stichting te kunnen waarborgen.
Mede daarom heeft op verzoek van de Raad van Toezicht een verkennende studie plaatsgevonden naar
het toekomstperspectief. De centrale vraag hierbij is; tot welke taken is de Stichting vanuit het conve-
nant verplicht en hoe kunnen deze georganiseerd worden op een zodanige wijze dat de huidige voorzie-
ning toereikend is voor de lange termijn. De studie heeft uitgewezen dat de werkorganisatie in de pas-
sieve fase haar taken zodanig kan inperken dat het voorbestaan voor lange termijn weer gegarandeerd
is.

Bij tekorten zijn de overheden (provincie Drenthe en de gemeente Emmen / Coevorden) aan te spreken,
conform het overeengekomen convenant. Het bestuur van de stichting heeft in de afgelopen jaren de
verwachtte tekorten meerdere malen met de Raad van Toezicht en de betrokken overheden besproken,
tot op heden is er door het bestuur geen aanspraak gemaakt op eventuele (bij) stortingen.

Een alternatief voor de stichting is het samenvoegen van een soortgelijke stichting in de provincie
Groningen of het overdragen van het takenpakket aan een professionele zorgorganisatie. In het kader
van het nieuwe bodemconvenant zullen betrokken partijen een aparte nazorgorganisatie oprichten die
dergelijke taken kan overnemen. Het Rijk kan bij ontstane tekorten van deze stichting hiervoor garant
staan. Ten behoeve van het nieuwe bodemconvenant zijn afspraken gemaakt over nieuwe regelgeving
die in 2018 zal worden opgenomen in de nieuwe omgevingswet. Deze wet zal de huidige regelgeving
gedeeltelijk gaan vervangen. De raad van Toezicht heeft vastgesteld dat deze ontwikkelingen eerst wor-
den afgewacht alvorens een beslissing over de 2e fase te nemen.

Het bestuur van de stichting heeft in de afgelopen jaren meerdere malen met de raad van toezicht gesp-
roken omtrent de verwachtte tekorten op de lange termijn, de verwachte tekorten worden op korte ter-
mijn (komende 10 jaren) nog niet verwacht. De continuiteit van de stichting is middels de gevormde
voorziening per 31 december 2015, de beschikbare liquiditeit en de geplande werkzaamheden voor de
komende jaren gewaarborgd.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de meeste recente meerjarenprogramma en financi-
ele notitie waarin de huidige stand van zaken is toegelicht en waarin de toekomstverwachtingen nader
uiteen zijn gewerkt.
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Nieuw Weerdinge

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

31 december 2015 31 december 2014

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

€ € € €

Vorderingen (1) 50 003 30 369

Liquide middelen (2) 2 303 204 2 359 599

2 353 207 2 389 968

PASSIVA

VOORZIENINGEN (3)

Voorziening voor sanering- en
bodembeheerskosten 2 348 615 2 382 689

KORTLOPENDE SCHULDEN (4)

Belastingen en premies sociale verzekeringen 71 78
Overlopende passiva 4 521 7 201

4 592 7 279

2 353 207 2 389 968
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Nieuw Weerdinge

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Baten

2015 2014

€ €

Mutatie overige voorziening (5) 25 999 25 212

Resultaat voor financiële baten en lasten (25 999) (25 212)

Financiële baten en tasten (6) 25 999 25 212
0 0

Resultaat 0 0

- 14-



Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Nieuw Weerdinge

3 ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting is opgericht per 25 april 2007 en houdt zich bezig met het versterken van de milieuhygiënische kwaliteit in
het gebied in relatie met de landinrichting, door het uitvoeren van het beheer van dempingen, zoals nader bepaald in de
Overeenkomst, het Bodembeheerplan en de Saneringsplannen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK Cl "kleine organisaties-zonder-winststreven "van de
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en
passiva en de resuttaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de
balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de onderneming
zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen
die economische voordelen in zich brengen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het Bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die
van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtten en van baten
en lasten .De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.
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Voorzieningen

Deze voorziening wordt gevormd voor verplichtingen tot sanering en bodembeheer van een aantal
gedempte wijken in Schoonebeek waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
is bepaald op de door Witteveen en Bos opgestelde schatting in 2006, alsmede de in januari 2013
opgestelde herziene schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen over een aantal jaren af te wikkelen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen
nominale waarde. De bestede sanerings- en bodembeheerkosten worden jaarlijks onttrokken aan
de voorziening en de jaarlijkse renteopbrengsten toegevoegd. De voorziening heeft overwegend
een langlopend karakter.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.



Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Nieuw Weerdinge

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden,
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen worden geleverd of de diensten
zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Baten

De baten bestaan uit rentebaten en -lasten die op de verslagperiode betrekking hebben. Overige opbrengsten worden in
het jaar verantwoord waarin zij aan de stichting zijn toegezegd.
De jaarlijkse baten zijn in de toelichting op de staat van baten en lasten van het betreffende boekjaar nader toegelicht.

Lasten

De jaarlijkse lasten bestaan uit de in het betreffende jaar gemaakte sanering- en beheerskosten.
De jaarlijkse lasten zijn in bijlage 1 "toelichting op de saneringskosten en beheerskosten " van het betreffende boekjaar
nader toegelicht.

Belastingen

De stichting is niet vennootschapsbelastingplichtig.
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Nieuw Weerdinge

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Omzetbelasting 4 339 0

Overige vorderingen

Nog te factureren 22 300 22 300
Te ontvangen rente 23 364 8 069

45 664 30 369

2. Liquide middelen

Rabobank, spaarrekening 502 817 559 186
Rabobank, rekening courant 387 413
Rabobank, vermogensspaarrekening 1800 000 1800 000

2 303 204 2 359 599

Rabobank, vermogensspaarrekening

De stichting kan jaarlijks kosteloos 25 % van het hoogste tegoed op 31 december van de voorgaande vier kwartalen
opnemen.
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3. VOORZIENINGEN

Voorziening voor sanering- en bodembeheerskosten

Voorziening voor sanering- en bodembeheerkosten

2015 2014

€ €

Stand per 1 januari 2 382 689 3 306 454
Dotatie 25 999 25 212

2 408 688 3 331 666
Onttrekking (60 073) (948 977)

Stand per 31 december 2 348 615 2 382 689

De dotatie aan de voorziening betreft de resultaatverwerking van het boekjaar 2015 ten behoeve van dekking voor
toekomstige sanering- en bodembeheerskosten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de
staat van baten en lasten..

De onttrekking aan de voorziening betreft de aan het boekjaar toe te kennen sanering- en beheerskosten. Voor een
nadere toelichting van voorgaande kosten wordt verwezen naar bijlage 1.

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Loonbelasting 71 78

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 201 201
Accountantskosten 4 320 7 000

4 521 7 201
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Nieuw Weerdinge

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Begroting 2015

Voor het boekjaar 2015 is oorspronkelijk begroot: Totale uitgaven (lasten) van € 354 000 en totale opbrengsten van € 28
000 (baten). Aangezien de voor het boekjaar 2015 begrote saneringskosten ad.€ 300 000 zijn uitgesteld naar het boekjaar
2016, wijken de werkelijke uitgaven van het boekjaar 2015 significant af van de begroting. Op basis van voorgaande is de
begroting 2015 niet in de jaarrekening 2015 opgenomen.

5.Mutatie overige voorziening

Mutatie overige voorziening

2015 2014

€ €

25 999 25 212

De mutatie betreft de aan het boekjaar toe te rekenen rentebaten verminderd met de rentelasten en bankkosten.

Personeelsleden

Bij de stichting was in 2015 gemiddeld 0,1 personeelslid werkzaam (2014: 0,1)

6.Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rabobank, rentebaten 26 191 25 380

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rabobank, rentekosten 192 164
Rente Belastingdienst 0 4

192 168

Ondertekening van de jaarrekening

Emmen, 11 november 2016

De heer). Holman
Directeur
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OVERIGE GEGEVENS

1 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015

Het bestuur stelt voor om de ontvangen baten voor het boekjaar 2015 toe te voegen als dotatie aan de voorziening voor
sanering- en bodembeheerskosten en om de lasten voor het boekjaar 2015 te verwerken als onttrekking aan de
voorziening voor sanering- en bodembeheerskosten. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2015 is dit
voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

2 Ondertekening raad van toezicht

Vastgesteld te Emmen d.d. 11 november 2016

De raad van toezicht:

De heer R. van der Weide (namens de gemeente Emmen)

De heer T. Stelpstra (namens de Provincie Drenthe);

De heer R. van der Veen (namens Waterschap Vechtstromen);

De heer 1. Horring (namens de gemeenschappelijke eigenaren).
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Nieuw Weerdinge

3 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Bodembeheer Schoonebeek met zetel in de
Gemeente Emmen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten
en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat
getrouw dient weer te geven in overeenstemming met RJK Cl "Kleine Organisaties-zonder-winststreven". Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel
belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor
ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Bodembeheer Schoonebeek per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met RIK
Cl "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Nieuw Weerdinge

Emmen, 21 november 2016

KroeseWevers Audit BV

W.G. drs. E.WJ. Roelofs RA
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Bijlage 1: Toelichting op de saneringskosten en beheerskosten (geen
onderdeel uitmakende van de jaarrekening).

2015 2014
(in euro's)

Saneringskosten

Monitoring 14.775 91.113
Sanering 810.086

14.775 901.199

Beheerskosten

Lonen en salarissen 3.714 3.718
Sociale lasten 258 280
Overige personeelskosten 53
Algemene kosten 41.326 43.727

45.298 47.778

Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Lonen en salarissen

Brutolonen 3.439 3.443
Mutatie reservering vakantiegeld 275 275

3.714 3.718

Sociale lasten

Premie werknemersverzekeringen 258 280

Overige personeelskosten
Km-vergoeding - 39
Overige personeelskosten 14

53
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2015 2014
(in euro's)

Algemene kosten

Advieskosten derden 32.928 35.231
Accountants- en administratiekosten 6.964 7.754
Loonadministratie 267
Bedrijfsverzekeringen 1.453 1.454
Overige baten -18 -979

41.326 43.727

Totaal saneringskosten en beheerskosten 60.073 948.977
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Bijlage 2: Liquiditeitsoverzicht 2015 (geen onderdeel uitmakende van de
jaarrekening).

2015 2014
(in euro's)

Beginsaldo Rabobank, rekening-courant 413 614

Inkomsten
Omzetbelasting per saldo (inclusief rente, kosten en boetes) 7.704 235.583
Interne overboekingen 67.264 1.305.200

75.381 1.541.397

Uitgaven
Loon 3.031 3.161
Loonbelasting (inclusief rente, kosten en boetes) 930 1.060
Omzetbelasting per saldo (inclusief rente, kosten en boetes) 94
Administratiekantoor Bergsma 3.282 3.332
Administratiekantoor Bergsma (loonadministratie) 323
KroeseWevers 8.387 6.050
Sweco Nederland BV (werkorganisatie) 39.843 42.629
Bankkosten 192 164
Verzekering 1.453 1.454
SA Wijk 1-ABC 1.260.473
SA Wijk 13 14.399
SA Wijk 14 3.479
Interne overboekingen 222.244

74.995 1.540.984

Eindsaldo Rabobank, rekening-courant 387 413
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2015 2014
(in euro's)

Beginsaldo Rabobank, spaarrekening 559.186 3.415.382

Inkomsten
Rente 10.896 26.760
Interne overboekingen 222.244

570.082 3.664.386

Uitgaven
Interne overboekingen 67.264 3.105.200

67.264 3.105.200

Eindsaldo Rabobank, spaarrekening 502.817 559.186

Beginsaldo Rabobank, vermogensspaarrekening 1.800.000

Inkomsten
Interne overboekingen 1.800.000

1.800.000 1.800.000
Eindsaldo Rabobank, spaarrekening 1.800.000 1.800.000
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In 2006 is een convenant afgesloten tussen de diverse eigenaren, overheden en belangheb-
benden, waarin afspraken zijn gemaakt over de sanering en het beheer van gedempte wijken.
De convenantpartners (provincie Drenthe, de gemeenten Emmen en Coevorden), het Water-
schap Velt en Vecht, DLG, NAM en diverse grondeigenaren, hebben eveneens afspraken ge-
maakt over de financiering van dit project. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van de Stich-
ting Bodembeheer Schoonebeek. Bij de start van haar werkzaamheden is voor de betreffende
wijken een Bodembeheerplan opgesteld. Jaarlijks wordt voor de middellange termijn door de
Stichting een Meerjarenplanning opgesteld. Het meerjarenprogramma 2017 – 2021, dat nu
voorligt, is de laatste in de reeks.

1.2 Uitgangspunten
Uitgangspunt voor de Stichting is het convenant en de basis hiervan, nl. het bodembeheerplan.
In dit plan staat de maatregelen voor met name de saneringswijken beschreven. In dit kader
worden voor de saneringswijken periodiek monitoringsonderzoeken verricht.
Op basis van de resultaten hiervan wordt jaarlijks een nieuwe voorkeursvolgorde opgesteld en
verwoord in het meerjarenprogramma

Als basis voor dit programma dienen de volgende onderzoeken en uitgangspunten:
· De doelstellingen van de Stichting zoals verwoord in de Statuten;
· Het Bodembeheerplan Gedempte Wijken Schoonebeek (Witteveen + Bos, EMN13-66, 12

oktober 2006);
· De in de periode 2004 – 2006 per individuele wijk opgestelde Saneringsplannen en kosten-

ramingen, zoals vermeld in de statuten;
· De resultaten van de tot heden uitgevoerde monitoringen;
· De financiële positie van de Stichting.

Het Meerjarenprogramma geeft daarmee een concrete uitwerking van de aanpak, zoals ver-
woord in het Bodembeheerplan. Daarnaast worden ook de gesprekken die door de Stichting
zijn gevoerd met de diverse eigenaren en andere direct betrokkenen meegenomen.

Periode 2017 - 2021 en verder
Het Meerjarenprogramma geeft een uitwerking voor de periode 2017 – 2021. Na de oprichting
van de Stichting is een start gemaakt met de tweesporen aanpak van enerzijds de functionele
saneringen en anderzijds het beheersspoor.  Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat met de voor-
keursvolgorde die uit deze afweging volgt, geen prioritering volgens de Wet bodembescherming
wordt bedoeld.

1.3 Opzet van het meerjarenprogramma
In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de aanpak van het bodembeheer voor de ge-
dempte wijken die vallen onder de Overeenkomst. Hoofdstuk 3 geeft een uitwerking voor het
beheersspoor, in Hoofdstuk 4 wordt een uitwerking gegeven voor het functiegerichte sanerings-
spoor. In Hoofdstuk 5 volgt een overzicht van de organisatorische aspecten van het Meerjaren-
programma.

In de bijlagen wordt meer gedetailleerde  achtergrondinformatie gegeven omtrent de afwegings-
systematiek.
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2 Aanpak bodembeheer gedempte wijken

2.1 Bepalen sanerings- en beheersspoor
Op basis van de specifieke verontreinigingssituatie is in het Bodembeheerplan op basis van een
beslismodel (zie afbeelding 4.1, pagina 14 in het Bodembeheerplan) voor de benoemde wijken
een keuze gemaakt voor de aanpak van de gedempte wijken. Op basis van de onderstaande
vier aspecten is gekozen voor een functionele sanering / het beheersen van de verontreiniging:
· Aard van het stortmateriaal;
· Aanwezigheid van risico’s (humaan, verspreiding, ecologie);
· Gebruik van de locatie (teelt consumptiegewassen)
· Lokale omstandigheden
In de volgende tabel is de classificatie uit het Bodembeheerplan voor de benoemde wijken ver-
meld.

Tabel 2.1 Benoemde wijken Beheersgebied Schoonebeek + aanpak
Code Clustering Naam opmerking Benoemd-

Niet benoemd
Aanpak

1A

1A-1B-1C

Veldkamp1, kanaal B Functiegericht ge-
saneerd in 2014

Benoemd

Sanering
1B Veldkamp 1, Kanaal B Functiegericht ge-

saneerd in 2014
Benoemd

1C Nieuw ontdekt 1998/1999 Geen maatregelen
noodzakelijk

Benoemd

3A
3A-3B-4-5A-

5B

Wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat Toplaag moet wor-
den opgehoogd

Benoemd

Sanering
3B Wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat Toplaag moet wor-

den opgehoogd
Benoemd

3D Horringwijk ten zuiden van Griendtsveenstraat Toplaag moet wor-
den opgehoogd

Benoemd
Sanering

4

3A-3B-4-5A-
5B

Wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat Toplaag moet wor-
den opgehoogd

Benoemd

Sanering
5A Wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat Toplaag moet wor-

den opgehoogd
Benoemd

5B Wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat Toplaag moet wor-
den opgehoogd

Benoemd

6 Wijk naast Beekweg Benoemd Beheer
7 Brunawijk Gesaneerd 1998 Benoemd Gesaneerd
8 Wijk in Oosteindse Landen Buiten gebruik Benoemd Sanering
10 Ellenbeek – stortplaats Veenschapsweg Benoemd Beheer
11 Hekmanswijk Benoemd Gesaneerd
12 Wijk A – Zandpol, terrein Alferink Benoemd Beheer
13 Veldkamp 2 Ophoging 2010 Benoemd Sanering
14 Gat van Rahder Benoemd Gesaneerd
29 Benoemd Beheer
30 Benoemd Beheer
31 Benoemd Beheer
32 Benoemd Beheer
63 Benoemd Beheer
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2.2 Uitwerking voorgestelde aanpak
In hoofdstuk 3 en 4 volgt een uitwerking van de aanpak van het beheer en de sanering van de
(benoemde) gedempte wijken in het beheersgebied. Naast een inhoudelijk uitwerking, wordt
eveneens een uitwerking gegeven van de programmatische aanpak (prioriteiten, tijd, organisa-
tie, middelen).

In bijlage 4 wordt de aanpak van de wijken meer in detail uiteengezet.
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3 Beheersspoor

3.1 Inleiding
Centraal in de tweesporen aanpak uit het Bodembeheerplan staat de indeling in een beheers-
spoor en een saneringsspoor. Voor de wijken die vallen onder het beheersspoor is geen actief,
saneringstraject in het Bodembeheerplan voorgesteld. Het beheer bestaat volgens het Bodem-
beheerplan globaal uit de organisatie en anticipatie op onverwachte gebeurtenissen de registra-
tie en dossiervorming rond de bodemverontreiniging. Het beheer heeft betrekking op de speci-
fiek in het Bodembeheerplan benoemde gedempte wijken, zie tabel 2.1.

In dit hoofdstuk worden deze zaken verder uitgewerkt.

Afbakening beheersactiviteiten
De beheersactiviteiten worden uitgevoerd voor de benoemde wijken, waarvoor geen functionele
sanering is voorgesteld. Concreet gaat het om de volgende wijken:
· Wijk 6;
· Wijk 10;
· Wijk 12;
· Wijk 29;
· Wijk 30:
· Wijk 31:
· Wijk 32;
· Wijk 63.

Uit onderzoek in voorgaande fasen is gebleken dat bij de betreffende gedempte wijken geen
onaanvaardbare risico’s (humaan, verspreiding, ecologisch) aanwezig zijn en dat ter plaatse
geen consumptiegewassen geteeld worden. Op basis hiervan zijn deze gedempte wijken inge-
deeld als “beheerswijken”.

Gedurende de afgelopen planperiode hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan, zodat de
stichting geen maatregelen hoefde te treffen. Ook is in de indeling niets veranderd.

3.2 Onverwachte gebeurtenissen
Van een onverwachte gebeurtenissen bij de beheerswijken is sprake als ten aanzien van de bo-
demverontreiniging door dempingmateriaal:
1) Veranderingen optreden die (mogelijk) leiden tot onaanvaardbare risico’s (humaan, ver-

spreiding of ecologisch);
2) Door diepwoelen of ploegen het dempingmateriaal ter plaatse aan de oppervlakte komt;
3) Door het uitvoeren van graafwerkzaamheden ter plaatse van beheerswijken het risico

bestaat dat het dempingmateriaal aan de oppervlakte komt;
4) Het gebruik van de gedempte wijk verandert naar “teelt van consumptiegewassen”.

Voor een nadere toelichting van de onverwachte gebeurtenissen wordt verwezen naar bijlage 4.

3.3 Registratie en communicatie
Registratie
De stichting heeft als taak het “opbouwen en bijhouden van het dossier” rond de betreffende ge-
dempte wijken. Op basis van aanwijzingen van derden kan blijken dat de omstandigheden bij
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deze wijken veranderd is ten opzichte van de uitgangssituatie. De stichting houdt haar dossier
op signalen van derden bij, maar voert verder gaan actief beleid in deze.

Communicatie
De stichting heeft een boekje uitgegeven waarin de historie m.b.t. de gedempte wijken uiteen is
gezet. Dit boekje is vrij beschikbaar voor belangstellenden.
Verder wordt met enige regelmaat een persbericht in de lokale pers en de nieuwbrief van de
agrarische ondernemingsorganisatie LTO Noord verspreid.
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4 Saneringsspoor

4.1 Inleiding
In de tweesporen aanpak uit het Bodembeheerplan staat naast het beheersspoor het sane-
ringsspoor. Sanering van de gedempte wijken is noodzakelijk als ter plaatse sprake is van on-
aanvaardbare risico’s en/of dat consumptiegewassen worden geteeld. Op basis van de uitge-
voerde onderzoeken is in het Bodembeheerplan bepaald welke gedempte wijken volgens deze
criteria voor sanering in aanmerking komen.

Afbakening saneringactiviteiten
De saneringsactiviteiten worden uitgevoerd voor de volgende in het Bodembeheerplan ge-
noemde wijken
· Cluster van Wijk 1A, 1B en 1C;
· Cluster van Wijk 3A, 3B, 4, 5A en 5B;
· Cluster van Wijk 3D;
· Wijk 8;
· Wijk 11:
· Wijk 13:
· Wijk 14.

Bij de wijken vindt een periodieke monitoring plaats. Op basis hiervan wordt jaarlijks de priorite-
ring van de wijken bepaald.

4.2 Uitgevoerde monitoringen
In het algemeen dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd ten behoeve van
monitoring van de betreffende wijken:
De in het saneringsplan uitgewerkt saneringsvariant bestaat uit:
· Monitoring van de dikte toplaag en menglaag;
· Bepaling van de kwaliteit van de toplaag en de menglaag;
· Bemonsteren en analyse van het grondwater uit diverse peilbuizen;
· Bemonsteren van eventueel aanwezig oppervlaktewater grenzend aan de gedempte wijk;
· Het toetsen van de resultaten aan de beoordelingscriteria;
· Het bepalen van de (ecologische) risico’s;
· Het bepalen van de juiste voorkeursvolgorde;
· Het bepalen van de situering van de wijk in het veld (kadastrale situatie).

De monitoring van de wijken hebben inmiddels plaatsgevonden en de resultaten zijn op hoofdlij-
nen besproken met het bevoegd gezag.

Een overzicht van de actuele stand van zaken met betrekking tot de saneringswijken is opgeno-
men in bijlage 3.

4.3 Voorkeursvolgorde aanpak sanering
De stichting heeft als doelstelling het verbeteren van de milieuhygiënische kwaliteit van de ge-
dempte wijken door het uitvoeren van het beheer op basis van een daartoe bestemd vermogen.

In het plan van aanpak 2008 zijn de randvoorwaarden reeds benoemd. Deze zijn:
· De programmering van werkzaamheden sluit aan op de urgentiesystematiek vanuit de Wet

bodembescherming: spoedeisende gevallen worden het eerst aangepakt;
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· De Stichting gaat uit van de optimale planning van de inzet van de financiële middelen, dit
betekent onder meer dat de (financieel) omvangrijke saneringen in principe het laatst wor-
den uitgevoerd, dan wel dat werkzaamheden gefaseerd zullen worden uitgevoerd;

· Het Meerjarenprogramma wordt zo mogelijk afgestemd op wensen van eigenaren en andere
direct betrokkenen;

· Het Meerjarenprogramma wordt afgestemd op de landinrichting binnen het gebied;
· De resultaten van de monitoringen worden zo mogelijk meegewogen ten aanzien van het op

te stellen Meerjarenprogramma.

Bovenstaande criteria hebben ten grondslag gelegen voor de prioritering van de komende plan-
periode. Er zijn geen wijzigingen in de systematiek aangebracht.

Voorkeursvolgorde in de planperiode (vijf jaren)
Het doorlopen van de systematiek leidt tot de volgende voorlopige voorkeursvolgorde van de
functiegerichte saneringen met een indicatie van het jaar van uitvoering.

Wijk 1A-1B-1C is eind 2013 / begin 2014 gesaneerd conform het saneringsplan, waarbij wijk 1A
alsook wijk 1B gedeeltelijk zijn ontgraven en de grond is vervangen door schone teelaarde. Bij
wijk 1C bleek het niet noodzakelijk om saneringsmaatregelen te nemen.

Wijk 3D krijg de eerste prioriteit op basis van het door de eigenaren aangegeven aanwezigheid
van afvaldeeltjes in de toplaag/maaiveld. Ook hiervoor geldt dat de top- en de menglaag te dun
en van onvoldoende kwaliteit zijn. Gelet op de risico-evaluatie die door Witteveen en Bos1 is uit-
gevoerd, lijkt de toplaag geen risico voor de gewasteelt op te leveren. Getracht is om de toplaag
voor deze wijk in 2015 / 2016 op te hogen met teelaarde afkomstig uit de nabije regio. De voor-
bereidingen voor deze ophoging waren reeds genomen. Hoewel de stichting voorlopige afspra-
ken had gemaakt met aanbieders, heeft dit nog niet geleid tot een concreet aanbod van ge-
schikte teelaarde. Met de RUD Drenthe zijn in 2016 afspraken gemaakt dat voor het groeisei-
zoen 2017 de wijk zal worden opgehoogd.

Het Cluster 3A-3B-4-5A-5B is de derde wijk die aangepakt wordt binnen het Meerjarenpro-
gramma is. Ook hier geldt dat de toplaag te dun en van onvoldoende kwaliteit is. Gelet op de
risico-evaluatie die door Witteveen en Bos1 is uitgevoerd, lijkt de toplaag geen risico voor de ge-
wasteelt op te leveren. Conform het saneringsplan is ter plaatse van deze wijk eveneens aan-
vulling van de toplaag noodzakelijk. Uit de 1e monitoring bij dit cluster is gebleken dat het treffen
van aanvullende maatregelen inderdaad noodzakelijk blijkt. Getracht is de toplaag voor deze
wijk in 2015 / 2016 op te hogen met teelaarde afkomstig uit de nabije regio. De voorbereidingen
voor deze ophoging waren reeds genomen. Hoewel de stichting voorlopige afspraken had ge-
maakt met aanbieders, heeft dit nog niet geleid tot een concreet aanbod van geschikte teel-
aarde. Met de RUD Drenthe zijn in 2016 afspraken gemaakt dat voor het groeiseizoen 2017 de
wijk zal worden opgehoogd.

Wijk 8 is in 2016 gecontroleerd (3e monitoring).

Wijk 13 is volgens het monitoringsschema in 2016 bemonsterd. Conform de afspraken met het
bevoegd gezag, de gemeente Emmen, is in 2015 het grondwater en in 2016 de grond bemon-
sterd

Wijk 11 dient volgens het monitoringsschema in 2015 te worden bemonsterd (2e monitoring).
Aan de gemeente Emmen is het verzoek gedaan om dit twee jaar naar achteren te verzetten in
verband met een gewenste spreiding van werkzaamheden.

Wijk 14 dient in 2016 te worden bemonsterd (2e monitoring).
Vanwege het niet in gebruik zijn van grote delen van het perceel wordt deze wijk als laatste ge-
monitored.

1 “Nader onderzoek project gedempte wijken”; Witteveen en Bos, 22 dec 2006, EMN13-56 / post061
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Mede gelet op de financiële reserves stelt de stichting middels dit meerjarenprogramma voor
om vanaf het jaar 2017 de monitoringsonderzoeken te gaan clusteren. Op deze wijze kunnen
de financiële middelen effectiever worden ingezet. Gelet op de meerjarenplanning wil de stich-
ting hier vanaf 2018 mee beginnen.

In verband hiermee wordt de monitoring van wijk 1A-1B-1C één jaar naar achteren geschoven.
De monitoring van wijk 8 wordt één jaar naar voren geschoven. De wijken 3D en 3-4-5 zullen in
een aangepaste vorm in het jaar 2020 worden uitgevoerd.

In tabel 4.1 is de aangepaste planning weergegeven.

Tabel 4.1 Voorkeursvolgorde functiegerichte sanering gedempte wijken
Wijk Prioriteit Jaar  Fase Toelichting
1A-1B-1C 7 2020 Passief Reguliere monitoring
3D 1 2017 Actief Aanvullende  maatregelen (ophogen toplaag)
3A-3B-4-5A-5B 2 2017 Actief Aanvullende  maatregelen (ophogen toplaag)
8 4 2020 Passief Reguliere monitoring
11 5 2017 Passief Reguliere monitoring (éénmalig aanpassen)
13 3 2020 Passief Reguliere monitoring
14 6 2020 Passief Reguliere monitoring (éénmalig aanpassen)

4.4 Activiteiten
De activiteiten voor de functiegerichte saneringen zijn gebaseerd op de aanpak uit het Bodem-
beheerplan en bestaan globaal uit de volgende stappen:
· Opstellen van de uitgangspunten voor de sanering na overleg met betrokken partijen: be-

voegd gezag, eigenaren, gebruikers en eventueel andere relevante externe partijen (bijvoor-
beeld BBL, Staatsbosbeheer, e.d.);

· Voorbereiding sanering;
· Uitvoering sanering (actieve fase);
· Uitvoering nazorg en beheer (MO; monitoring).

De wijken worden tevens ingedeeld in een actieve fase, waarin sanerende maatregelen nog
noodzakelijk zijn en op een zekere termijn voorzien worden en een passieve fase, waarin nog
alleen sprake is van monitoring. In tabel 4.2 wordt aangegeven in welke fase de wijken zich be-
vinden.

4.5 Planning
In bijlage 2 is een planning van de werkzaamheden voor de komende vijfjaarsperiode opgeno-
men. Schematisch is dit in tabel 4.2 weergegeven.

Tabel 4.2 Planning uitvoering functiegerichte sanering 2016 – 2020
Wijk 2017 2018 2019 2020 2021

1A (-1B-1C) MO

3D Aanvullende maatrege-
len MO

3A(-3B-4-5A-)
5B

Aanvullende maatrege-
len MO

8 MO

11 MO MO

13 MO

14 MO
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5 Projectorganisatie

5.1 Algemeen
De uitvoering van het Meerjarenprogramma vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de
werkorganisatie.

In de Overeenkomst is de formele organisatie van de Stichting vastgelegd. De stichting wordt
bestuurd door de directeur en staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De directeur
heeft, conform artikel 17 van de Overeenkomst, Grontmij aangesteld als adviseur voor het uit-
voeren van diverse werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van de taken, waar-
onder het opstellen van dit Meerjarenprogramma.

Het Meerjarenprogramma vormt de basis voor het, in deze periode, jaarlijks vast te stellen jaar-
programma conform artikel 10.4 van de statuten. In het jaarprogramma wordt elk jaar, vóór 1
juli, vastgelegd welke werkzaamheden in het betreffende kalender jaar worden uitgevoerd plus
de financiële consequenties daarvan.

Tevens wordt jaarlijks een jaarrapportage opgesteld, waarin onder andere een inhoudelijke eva-
luatie van de werkzaamheden over het voorgaande jaar wordt uitgevoerd. Indien deze evaluatie
aanleiding geeft voor aanpassing van het eerstvolgende Meerjarenprogramma, dan zal dit wor-
den aangegeven aan de Raad van Toezicht en zo nodig worden verwerkt in het jaarpro-
gramma.

5.2 Organisatie en verantwoordelijkheden beheersspoor
De stichting heeft ten aanzien van de beheerswijken een passieve taak. Dit betekent dat de ei-
genaren en gebruikers van de percelen “beheerswijken” de verantwoordelijkheid hebben om ca-
lamiteiten en onverwachte gebeurtenissen zoals genoemd in paragraaf 3.2, te melden bij de
stichting. De stichting zal vervolgens conform paragraaf 3.3 vervolgstappen in werking stellen.

De stichting heeft conform paragraaf 3.3 de taak alle relevante informatie betreffende de be-
heerswijken te registeren in het beheerssysteem. Voor het vervolg zal het meerjarenprogramma
in het vierde kwartaal aan de Raad van Toezicht worden aangeboden.

5.3 Organisatie en verantwoordelijkheden saneringsspoor
De stichting heeft ten aanzien van de saneringswijken een actieve taak. Dit betekent dat het op-
gestelde jaarprogramma wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de stichting en onder
de afspraken zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Jaarlijks samen met de jaarrapportage,
worden de geaggregeerde gegevens van het beheerssysteem gerapporteerd aan het bevoegd
gezag voor de Wet bodembescherming, de gemeente Emmen / de provincie Drenthe, de ge-
meente Coevorden en aan de Raad van Toezicht.

Gelet op de aangetroffen situatie zoals die uit de monitoringen naar voren zijn gekomen, wordt
geconcludeerd dat meer aanvullende (sanerings)maatregelen moeten worden genomen dan
van te voren was voorzien. De Stichting heeft gesprekken gevoerd om zoveel mogelijk aan te
kunnen sluiten met activiteiten/initiatieven in het werkgebied. Verwacht wordt dat medio 2017
kan worden aangesloten met een beoogde herinrichting binnen het grondgebied van de ge-
meente Emmen.
Op deze wijze verwacht de Stichting dat de benodigde maatregelen op een kostenefficiënte
wijze kunnen worden uitgevoerd.
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6 Jaarprogramma 2017

6.1 Algemeen
In dit jaarprogramma worden de activiteiten voor het komende jaar gepresenteerd en worden de
financiële consequenties hiervan inzichtelijk gemaakt.

In het verleden zijn alle wijken geïnventariseerd en de consequenties ervan vertaald in een
meerjarenplanning. Voor de wijken 3D, 3A-B, 4, 5A-B zijn extra maatregelen voor 2016/2017
gepland. De planning van de reguliere monitoringen voor de overige wijken is in overleg met het
bevoegd gezag aangepast om een kostenbesparing in de tijd gerealiseerd te krijgen. Deze aan-
gepaste planning zal vanaf 2017 in werking kunnen treden.

6.2 Activiteiten 2017
Op basis van de resultaten van de afgelopen monitoringen heeft de Stichting vervolgens aange-
geven hoe zij deze resultaten interpreteert en welke maatregelen in haar ogen wenselijk / nood-
zakelijk zijn.

Er is reeds geconstateerd dat voor twee wijken aanvullende maatregelen genomen moeten
gaan worden. Met het bevoegd gezag is afgesproken dat deze maatregelen voor het seizoen
2017 geeffectueerd moeten zijn. De stichting had verwacht dat in 2016 om niet teelaarde ter be-
schikking zou worden gesteld. Helaas is dit niet gelukt. De voorbereidingen hiervoor zijn inmid-
dels ingezet.

Vanuit het monitoringprogramma dient voor wijk 11 in 2017 een reguliere monitoring te worden
verricht.

De stichting zal middels de lokale pers verdere bekendheid geven aan deze werkzaamheden.
Middels een artikel die zowel in het plaatselijke nieuwsblad als in het LTO-Noord magazine zal
worden gepubliceerd zal bekendheid aan deze werkzaamheden worden gegeven.

Overlappende (graaf)werkzaamheden door derden zullen door de Stichting nauwlettend worden
gevolgd en mogelijk worden bijgestuurd als dit noodzakelijk blijkt te zijn. Naar aanleiding van
een eerste overleg met de Cie. Herinrichting Schoonebeek is gebleken dat bij drie wijken kavel-
ruil wordt voorzien. Afgesproken is dat dit voornemen de komende maanden wordt afgestemd
met de verantwoordelijkheden die de Stichting in het plangebied heeft.

Tot slot zullen aan de Raad van Toezicht de volgende stukken worden aangeboden:
· Het volgende Meerjarenprogramma;
· Het gecombineerde jaarverslag met daarin opgenomen de jaarrekening.
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7 Begroting 2017

De begroting voor het jaar 2017 is in tabel 1 weergegeven.

Opgemerkt dient te worden dat de begroting voor het komende jaar sluit met een negatief saldo.
Dit heeft te maken met het gegeven dat ook in dit jaar wordt verwacht dat de financiële situatie
dusdanig slecht zal zijn dat de rendementen en spaarrentes erg laag blijven. In overeenstem-
ming met hetgeen in de vergadering van de Raad van Toezicht is aangegeven (zie: notulen RvT
d.d. 8 febr. 2010), worden de gelden van de Stichting tijdelijk geparkeerd op spaarrekeningen.
In het afgelopen jaar zijn de gelden op een andere, meer renderende rekening gezet.

Daarnaast zijn in onderstaande begroting de kosten voor uitvoering van de sanering van de wij-
ken 3, 4 en 5 meegenomen, aangezien verwacht wordt dat de uitgaven pas in 2017 worden ver-
richt.
Pas voor het jaar 2018 en volgende jaren wordt een gering positief saldo verwacht. Deze ver-
wachting geldt echter alleen als geen grote uitgaven (in de zin van saneringsverplichtingen)
noodzakelijk zijn.

Tabel 7.1: Stichtingskosten niveau 2017 met globale uitgaven saneringskosten
Posten Uitgaven Inkomsten

Rentevergoedingen
Rente-opbrengsten 25.000

Beheerskosten 31.750
Kosten organisatie (Grontmij) 20.000
Loonkosten 3.000
Kosten Accountant 5.250
Aansprakelijkheidserzekering 1.500
Diverse kosten 2.000
Treasurykosten beheersdeel 0

Saneringskosten 313.000
Kosten organisatie 10.000
Monitoring wijk 11 3.000
Ophoging wijken 3D / 3, 4, 5 300.000
Treasurykosten saneringsdeel 0

Totaal € 344.750 € 25.000
Jaarsaldo -€ 319.750
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Risico-evaluatie
Aanpassingen nodig

in de deklaag ?
maatschappelijke

urgentie?
Kostenraming

2006
Kostenraming

2013 voorgestelde variant

voor-
stel pri-
orite-
ring jaar

wijk 1A-1B-1C
geen onaanvaard-

bare risico's
Nee; in 2014 functie-

gericht gesaneerd nee € 1.301.100 € 1.401.448
Functiegericht gesa-

neerd 6 2020

wijk 3A-3B-4-5A-
5B

Te dunne toplaag
en onaanvaarbare

risico's
ja, aangegeven in Sa-

neringsplan (2006) Ja

€ 187.400
excl aanvullen

toplaag! € 455.230

monitoring
waar nodig aanvullen

toplaag 2 2017

wijk 3D(-3E)
onaanvaardbare ri-

sico's

Dikte toplaag onvol-
doende milieuhygie-
nische kwaliteit on-

voldoende Ja

€ 122.600
excl aanvullen

toplaag! € 246.500

monitoring
waar nodig aanvullen

toplaag 1 2017

wijk 8
geen onaanvaard-

bare risico's

Niet in gebruik als
landbouwgrond;

geen bijzonderhe-
den

Verontreiniging bemoeilijkt een
mogelijke verkoop € 136.000 € 179.860

functiewijziging gerea-
liseerd 7

wijk 11
geen onaanvaard-

bare risico's
nee, locatie al buiten

agrarisch gebruik nee € 71.200 € 59.755
monitoring

en gebruiksbeperking 3 2017

wijk 13
geen onaanvaard-

bare risico's

Dikte toplaag kritisch
milieuhygienische

kwaliteit voldoende nee

€ 274.500
excl aanvullen

toplaag! € 299.565

monitoring
waar nodig aanvullen

toplaag 4 2020

wijk 14
geen onaanvaard-

bare risico's

In gebruik als bos /
grasland. Geen bij-

zonderheden nee € 161.000 € 160.459

monitoring
en gebruiksbeperking

(geen agrarisch ge-
bruik) 5 2020
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Jaar► 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 1 2 3 2020 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Wijk(en)▼
 1A-1B-1C

 3D-3E

 3A-B_4_5A-B

8

11

13

14

voorbereiding sanering
uitvoering sanering

voorbereiding nazorg en beheer
uitvoering nazorg en beheer
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Wijk 1A 1B 1C
Eigenaar Dhr. P. Lohues; Beekweg 37 Schoonebeek
Omvang Totaal: 18.000 m2

Historie 2012: overdracht wijk van Veldkamp Stichting naar P. Lohues
(eigenaar/gebruiker).
In 2013/2014 heeft een functiegerichte sanering plaatsgevonden.

Gebruiker Is eigenaar
Omvang Wijk 1A     805 *10 = 8.500 m2

Wijk 1B     870 * 10=8700 m2
Wijk 1C     106 * 7 =735 m2

Frequentie 1 maal per vijf jaar
MO-programma Toplaag  op NEN 5740 analysepakket aanvullend met barium

Menglaag met enkele boringen bemonsteren. Zie addendum.
Grondwater: peilbuizen 1008, 1009, 1011 op NEN 5740 analysepakket
aanvullend met barium

Laatste activiteit In 2013/2014 zijn de wijken 1A en 1B functiegericht gesaneerd

Eerstvolgende activiteit Volgende monitoring 2019
Status activiteit Beschikking evaluatierapport bij de gemeente d.d. 13 maart 2015

vastgesteld.

Resultaten laatste monitoring
Grond

toplaag Gesaneerd; er is een toplaag met een kwaliteit achtergrondwaarde
aangebracht.

Menglaag Gesaneerd; Onderin is een worteldoek aangebracht. Hierboven op is een
grondlaag met klassen Wonen aangebracht. Als bovenste laag is een
laag grond met achtergrondwaarde aangebracht.

Grondwater concentraties onder de T-waarde (geen acties vereist)
Advies Volgende monitoring uitvoeren (2019). Voor de monitoring is

middels een addendum een afwijkend bemonsteringsprotocol
opgesteld.



Wijk 3D
Eigenaar Dhr. P.B.J. Lohues; Beekweg 37 te Schoonebeek
Omvang 1.200 * 10 = 12.000 m2

Historie
2010: Overdracht wijk 3D van dhr. J. Horring naar dhr. P.B.J. Lohues

Gebruiker Is eigenaar
Frequentie 1 maal per vijf jaar
MO-programma Toplaag + menglaag op NEN 5740 analysepakket aanvullend met

barium                                                                                      Grondwater:
peilbuizen 1008, 1009, 1011 op NEN 5740 analysepakket aanvullend
met barium

Laatste activiteit 2011: eerste monitoring
Eerstvolgende activiteit Aanvullende maatregelen noodzakelijk in 2016.                   Volgende

monitoring 2016
Status activiteit In 2013 is het monitoringsrapport accoord bevonden door het

bevoegd gezag

Resultaten laatste monitoring
Grond

toplaag
Dikte toplaag minder dan 50 cm. In het noordelijk deel veelal minder
dan 20 cm. De kwaliteit voldoet niet aan de eisen (overschrijding
LAC-waarde zware metalen in de vakken 1, 4 t/m 10)

menglaag Dikte menglaag minder dan 35 cm. In  de vakken 1 en 4 wordt de I-
waarde overschreden. In 7 van de 11 vakken wordt de LAC-waarde
overschreden.

Grondwater Licht verhoogde concentraties aan zware metalen aangetroffen. De
waarden zijn niet toegenomen

Advies Grote delen van de wijk zullen moeten worden opgehoogd,
zodat de toplaag weer hersteld wordt. Ophoging of monitoring
in 2017.



Wijken 3A-B, 4, 5A-B
Eigenaar Dhr. J.H. Akkerman; Griendsveenstraat 7 te Erica
Omvang Totaal: 25.900 m2

Historie 2006: saneringsplan opgesteld.  In 2011: eerste monitoring
Gebruiker Is eigenaar
Omvang 3A     950 *10 = 9.500 m2                        3B      350 * 10 = 3.500 m2

4     195 * 10 = 1.950 m2
5A     660 * 10 = 6.600 m2                        5B     435 * 10 = 4.350 m2

Frequentie 1 maal per vijf jaar
MO-programma Toplaag + menglaag op NEN 5740 analysepakket aanvullend met

barium
Grondwater: peilbuizen 1008, 1009, 1011 op NEN 5740
analysepakket aanvullend met barium

Laatste activiteit 2011: eerste monitoring
Eerstvolgende activiteit Aanvullende maatregelen, dan wel monitoring noodzakelijk in

2017.
Status activiteit In 2013 is het monitoringsrapport accoord bevonden door het

bevoegd gezag
Resultaten laatste monitoring
Grond

toplaag 3A: Alle vakken te dunne toplaag. Vakken 3, 4, 7, 9 en 10
overschrijding LAC-waarden.      3B: Vak 3 voldoet aan de dikte
toplaag. Overschrijding LAC- / I-waardebarium. Overige vakken
te dunne toplaag. Vakken 1 en 4 bevatten te hoge gehalten aan
min. olie en barium.     4: Te dunne toplaag. vak 2 bevat
overschrijdingen LAC- en I-waarden.     5A; te dunne toplaag,
echter van goede kwaliteit.     5B: Te dunne toplaag met sterk
verhoogde bariumgehalten

Menglaag Te dun in alle vakken. Allen de vakken 1, 5, 6 en 8 worden geen
overschrijdingen hoger dan S-waarden aangetroffen.  3B: geen
verschil met de toplaag. Gezamenlijk dikte voldoet wel aan de
gewenste dikte.      4: Idem als 3B. Vak 2 bevat sterk verhoogde
gehalten aan min. olie en barium.     5A: menglaag bevat in alle
vakken overschrijdingen van LAC- en interventiewaarden.     5B:
Te dunne menglaag. Vakken 1 t/m 4 bevatten overschrijdingen
LAC-waarden.

Grondwater Alle gehalten < T-waarden. De gehalten zijn niet toegenomen

Advies Grote delen van de wijk zullen moeten worden opgehoogd,
zodat de toplaag weer hersteld wordt.



Wijk 8
Eigenaar Gebroeders H. en L.H.  Nijhof
Omvang 4.840 m2

Historie 2004: nader onderzoek     / 2004: saneringsplan opgesteld en
beschikking vastgesteld

Gebruiker Wijk is niet als landbouwgebied in gebruik
Frequentie 1 maal per vijf jaar
MO-programma Grond, oppervlaktewater en -bodem, grondwater (Pb 2010, Pb

2011 en pb 2012)
Laatste activiteit 2016: Tweede monitoring
Eerstvolgende activiteit Monitoring 2021
Status activiteit In 2013 is het monitoringsrapport accoord bevonden door het

bevoegd gezag

Resultaten laatste monitoring
Grond

toplaag De sterk verhoogde gehalten aan min. olie en barium die tijdens
de vorige monitoring waren aangetroffen zijn niet meer
teruggevonden. Daarmee voldoet de grond aan de
beoordelingscriteria.

Waterbodem In het slib is bij de monsterpunten 3 en 4 een sterk verhoogd
bariumgehalte aangetroffen en een licht verhoogd gehalte aan
min. olie. De overige monsters bevattten geen verhoogde
waarden. De resultaten komen overeen met eerder uitgevoerde
metingen.

Oppervlaktewater In het oppervlaktewater zijn voor de onderzochte parameters
geen verhoogde waarden aangetoond.

Grondwater De sterk verhoogde gehalten aan zink en benzeen zijn niet meer
aangetroffen. De overige metingen tonen alleen licht verhoogde
concentraties aan. Deze gegevens komen redelijk overeen met
de eerder verkregen gegevens.

Advies Er zijn geen belemmeringen of onaanvaardbare risico's
aanwezig; volgende monitoring (2021)



Wijk 11
Eigenaar
Omvang

Historie 2004: nader onderzoek     / 2006: saneringsplan opgesteld en
beschikking vastgesteld

Frequentie 1 maal per vijf jaar
MO-programma controle van de deklaag vindt alleen plaats indien (zintuiglijke)

waarnemingen hiertoe leiden. De monitoring bestaat uit het
Bemonsteren van de peilbuizen B4R, B5, B6, 106 en 107 op
NEN 5740-grondwaterpakket aangevuld met barium.

Laatste activiteit Eerste monitoring 2012
Eerstvolgende activiteit Tweede monitoring 2017
Status activiteit Rapport MO in 2012 ingediend bij bevoegd gezag. Deze is in

2013 accoord bevonden

Resultaten laatste monitoring
Grond

Toplaag Tijdens de veldwerzaamheden zijn zintuiglijk geen
bijzonderheden aangetroffen, zodat geen aanvullende
bemonstering heeft plaatsgevonden.

Grondwater Het grondwater uit B5 en B6 bevat licht tot matig verhoogde
concentraties aan barium en andere zware metalen. Het beeld
met de vorige onderzoeken is niet veel veranderd.

Advies Volgende monitoring uitvoeren (2017)



Wijk 13
Historie 2006: nader onderzoek     / 2006: saneringsplan opgesteld en

beschikking vastgesteld. In 2010 is vak 1 opgehoogd. In 2011 is een
drainagevoorstel opgesteld.

Frequentie 1 maal per vijf jaar
MO-programma Toplaag + menglaag op NEN 5740 analysepakket aanvullend met

barium                                                                                       Grondwater:
bemonsteren van de peilbuizen 303, 301, 302 en 303 en
bijgeplaatste peilbuizen met dubbel filterstelling (zie bijlage 4) op
NEN 5740 met aanvullend barium. Een aantal peilbuizen aan
vullend analyseren op dichloorprogaan en hexachloorbenzeen

Laatste activiteit 2010: ophoging vak 1
2014: aanvullend grondwateronderzoek

Eerstvolgende activiteit Monitoring 2015
Status activiteit Rapport MO in 2016 ingediend bij bevoegd gezag. Deze is in @

accoord bevonden

Resultaten laatste monitoring
Grond

Toplaag De toplaag voldoet in grote lijnen aan de gewenste dikte en
kwaliteit. Slechts vak 7 voldoet hier niet aan. Vak 7/8 is niet in
gebruik als landbouwgrond.

menglaag De kwaliteit van top- en menglaag samen voldoen aan de gestelde
eisen.

Grondwater Het grondwater bevat verhoogde concentraties aan barium. Er lijkt
geen duidelijke relatie aanwezig te zijn met de gehalten in de
demping

Oppervlaktewater Onderdanks de nabijgelegen verontreiniging in de wijk zelf, is
zintuiglijk of analytisch (2014) geen verontreiniging waargenomen.

Advies Volgende monitoring uitvoeren (2020)



Wijk 14
Historie 2004: nader onderzoek     / 2004: saneringsplan opgesteld en beschikking

vastgesteld
Frequentie 1 maal per vijf jaar
MO-programma Grond: bovengrond t.p.v.  en rondom de stort. Analyses op NEN 5740

pakket, aangevuld met barium.
Grondwater: Pb 2010, Pb 2011 en pb 2012. Analyses op NEN 5740 pakket,
aangevuld met barium.

Laatste activiteit 2005: eerste monitoring                                        2010: tweede monitoring
2016 derde monitoring

Eerstvolgende activiteit Monitoring 2020
Status activiteit Rapport MO in 2016 ingediend bij bevoegd gezag. Deze is in 2016 accoord

bevonden

Resultaten laatste monitoring
Grond; toplaag

In één mengmonster zijn verhoogde gehalten aan min. olie en barium
aangetroffen in de grond. De overige monsters bevatten geen verhoogde
gehalten. Aan de oppervlakte is geen minerale olie waargenomen.

Grondwater Het grondwater van de peilbuis 202 bevat een matig verhoogde
concentratie aan benzeen, in een dalende trend. De resultaten van de
overige bemonsteringen geven een vergelijkbaar beeld als dat van
voorgaande bemonsteringen (licht verhoogde waarden).

Oppervlaktewater De resulaten van benzeen in het oppervlaktewater laten een dalende trend
zien. Voor barium is een stijgende trend waarneembaar (twee monsters
boven de I-waarde). Gelet op de normering hiervoor zijn extra maatregelen
niet noodzakelijk.

Advies Volgende monitoring uitvoeren in 2020
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Van een onverwachte gebeurtenissen bij de beheerswijken is sprake als ten aanzien van de bo-
demverontreiniging door dempingmateriaal:
1) Veranderingen optreden die (mogelijk) leiden tot onaanvaardbare risico’s (humaan, ver-

spreiding of ecologisch);
2) Door diepwoelen of ploegen het dempingmateriaal ter plaatse aan de oppervlakte komt;
3) Door het uitvoeren van graafwerkzaamheden ter plaatse van beheerswijken het risico

bestaat dat het dempingmateriaal aan de oppervlakte komt
4) Het gebruik van de gedempte wijk verandert naar “teelt van consumptiegewassen”.

Ad 1)
Indien zich een onverwachte situatie voordoet die mogelijk leidt tot onaanvaardbare risico’s (hu-
maan, verspreiding of ecologisch), zal de stichting ter plaatse een nader of actualisatie-onder-
zoek laten uitvoeren. Er kan hierbij b.v. gedacht worden aan het zintuiglijk waarnemen van olie-
verontreiniging op het oppervlaktewater. In het Bodembeheerplan is hiervoor uitdrukkelijk ge-
steld dat de indeling in “beheerwijken” en “saneringswijken” is gedaan op basis van voorlopig
onderzoek en dat actualisatie van onderzoeksgegevens kan leiden tot een nieuwe indeling, bij-
voorbeeld de wijziging van een beheerswijk naar de categorie van “saneringswijken”.

De termijn waarbinnen dit onderzoek wordt uitgevoerd, wordt bepaald in overleg met de betrok-
ken eigenaar/gebruiker en het bevoegd gezag, maar wordt uiterlijk binnen een half jaar afge-
rond. Op basis van dit onderzoek wordt bepaald of:
· De beheerswijk alsnog wordt toegevoegd aan de lijst van functionele saneringswijken;
· Andere maatregelen noodzakelijk zijn.

Ad 2)
Diepwoelen of ploegen zal slechts sporadisch kunnen voorkomen op locaties zonder teelt van
consumptiegewassen. Indien blijkt dat dit toch voorkomt, zullen locatiespecifieke beperkingen
moeten worden voorgeschreven. Eventueel kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn naar de
dikte van de aanwezige deklaag.

Ad 3)
Het uitvoeren van graafwerkzaamheden, bijvoorbeeld voor de aanleg van kabels- en leidingen,
is een activiteit, waarvan op voorhand de risico’s op het blootleggen van het dempingmateriaal
moeten worden ingeschat en daarop actie moet worden ondernomen. De initiatiefnemer voor
de werkzaamheden dient in dit geval in overleg te treden met de stichting om de locatiespeci-
fieke maatregelen voor te bereiden. Maatwerk is in dit geval noodzakelijk.

Ad 4)
Indien blijkt dat ter plaatse van een beheerswijk consumptiegewassen worden geteeld, wordt
niet meer voldaan aan de uitgangspunten voor indeling als “beheerswijk” (zie afbeelding 4.1,
pagina 14 in het Bodembeheerplan). Het gebruik moet in dat geval weer worden teruggebracht
naar “teelt niet-consumptiegewassen”.
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Inleiding
In het Bodembeheerplan is een globale uitwerking gegeven van de opzet van de functiegerichte
sanering per genoemde wijk. De saneringen hebben als uitgangspunt en doelstelling:
· Het aansluiten bij de functie van de percelen (agrarisch, niet-agrarisch) en waar mogelijk en

nodig anticiperen op toekomstige ontwikkelingen (bestemming blijft gelijk – bestemming
wordt gewijzigd);

· Gericht op het wegnemen van de actuele risico’s (humaan, versperding, ecologisch);
· Waar nodig uitgaan van een geclusterde aanpak van gedempte wijken

Dit leidt tot de volgende saneringsvarianten:
a) Agrarisch gebruik – blijvende bestemming
Eerste uitgangspunt bij deze saneringsvariant is dat geen sprake is van een verspreidingsrisico
en een ecologisch risico. De kwaliteit en dikte van de leeflaag dient te voldoen aan de binnen
het Bodembeheerplan afgesproken kwaliteit van de toplaag in agrarisch gebruik. Als de leeflaag
niet voldoet aan deze eisen zullen aanvullende saneringsmaatregelen genomen moeten wor-
den. Als sprake is van verspreidingsrisico’s of ecologische risico’s moeten ook hierop aanvul-
lende saneringsmaatregelen worden genomen. Deze locatiespecifieke saneringsmaatregelen
worden uitgewerkt in een Saneringsplan.

b) Niet-agrarische bestemming – blijvende bestemming
In deze gevallen geldt, afhankelijk van de aanwezige risico’s, dat de locatiespecifieke maatrege-
len worden uitgewerkt in een Saneringsplan.

c) Niet-agrarische bestemming – veranderende bestemming
Een functiegerichte bestemming kan eruit bestaan dat een agrarisch perceel wordt omgezet
naar een niet-agrarische bestemming, bijvoorbeeld een singel of groenstrook. Het doel hiervan
kan zijn het wegnemen van de actuele risico’s doordat de toplaag van onvoldoende kwaliteit of
dikte is. De afweging voor deze variant zal per wijk, of deel van een wijk, genomen worden in
het locatiespecifieke Saneringsplan.

d) Agrarisch gebruik –veranderende bestemming
Deze situatie, waarbij een perceel wordt omgezet van een niet-agrarische naar een agrarische
bestemming, zal niet veel voorkomen. Als het zich toch voordoet, zal de saneringsvariant in
principe gelijk zijn aan variant a).

Voor alle hierboven beschreven situaties geldt dat bij wijziging van het gebruik (op verzoek van
de gebruiker/eigenaar) de financiële consequenties voor rekening van de aanvrager zijn en niet
ten last van de huidige exploitatie van de Stichting kan worden gebracht.

Randvoorwaarden voor het bepalen van de volgorde
In het plan van aanpak 2008 zijn de randvoorwaarden al benoemd. Deze zijn:
· De programmering van werkzaamheden sluit aan op de urgentiesystematiek vanuit de Wet

bodembescherming: spoedeisende gevallen worden het eerst aangepakt;
· De Stichting gaat uit van de optimale planning van de inzet van de financiële middelen, dit

betekent onder meer dat de (financieel) omvangrijke saneringen in principe het laatst wor-
den uitgevoerd, dan wel dat werkzaamheden gefaseerd zullen worden uitgevoerd;

· Het Meerjarenprogramma wordt zo mogelijk afgestemd op wensen van eigenaren en andere
direct betrokkenen;

· Het Meerjarenprogramma wordt afgestemd op de landinrichting binnen het gebied;
· De resultaten van de monitoringen worden zo mogelijk meegewogen ten aanzien van het op

te stellen Meerjarenprogramma.

Dit wordt samengevat in een indeling op basis van drie criteria:
1) Milieuhygiënische criteria;
2) Maatschappelijke criteria;
3) Financiële criteria.
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Op basis hiervan is een eenvoudig beslismodel opgesteld (zie bijlage 1). Op basis van dit be-
slismodel is aan elke wijk een voorlopige score toegekend. Deze voorlopige score dient als uit-
gangspunt van de voorkeursvolgorde in het Meerjarenprogramma.

Ad 1) Milieuhygiënische criteria
Het bepalen van de voorkeur op basis van milieuhygiënische criteria vindt plaats op basis van
twee vragen:
· Is sprake van onaanvaardbare risico’s (humaan-ecologisch-verspreiding)? Dan valt de be-

treffende gedempte wijk (het “geval”) in de hoogste prioriteit.
· Zijn, op basis van het opgestelde saneringsplan of actuele/aanvullende informatie, aanpas-

singen noodzakelijk van de toplaag ter plaatse van agrarische percelen (die ook een agrari-
sche bestemming behouden)?

Ad 2) Maatschappelijke criteria
Van maatschappelijke criteria is sprake indien externe, niet direct aan het milieuhygiënische
spoor gerelateerde, ontwikkelingen voordoen die een functiegerichte sanering noodzakelijk of
wenselijk maken. In de praktijk gaat het hierbij vaak om functiewijzigingen, aanleg wegen, het
leggen van kabels en leidingen, landinrichting e.d. Een bijzondere situatie doet zich voor bij
grondtransacties. In principe dienen de afspraken vanuit de overeenkomst grondtransacties
zonder bezwaren mogelijk te maken. Als in de praktijk blijkt dat grondtransacties bemoeilijkt
worden door de aanwezigheid van bodemverontreiniging, dan kan de Stichting hier zo mogelijk
rekening mee houden binnen de met de volgorde waarin maatregelen worden uitgevoerd.

Ad 3) Financiële criteria
De stichting heeft de beschikking over een beperkt budget voor de uitvoering van haar taken.
Dit budget dient binnen de doelstellingen van de Stichting, zo optimaal mogelijk te worden inge-
zet. Dat betekent dat bij de prioritering van de werkzaamheden ook de financiële planning een
rol speelt. De Raad van Toezicht heeft in haar jaarvergadering aangegeven dat de eerder ge-
noemde wijken met een slechte toplaag op korte termijn moeten worden gesaneerd. Dit dient in
eerste instantie zoveel als mogelijk met het ophogen van de toplaag gebeuren. Indien dit niet
mogelijk is, dan zal de bestaande toplaag ook ontgraven moeten worden.




