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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen 

1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 15 van dit rapport. 

Emmen, 15 juni 2018 

KroeseWevers Audit BV 

drs. E.W.J. Roelofs RA 
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Bestuursverslag 2017 

Inleiding 

De stichting is sinds 2007 actief en is na een voorbereidingsperiode in 2008 / 2009 
daadwerkelijk begonnen met haar activiteiten. 
In de afgelopen periode is de stichting bezig geweest om de kwaliteit van de deklaag van de 

wijken beter in kaart te brengen en de meest urgente wijken aan te pakken. In deze laatste 
categorie blijkt dat voor de wijken 3, 4 en 5 nog aanvullende (sanerings)maatregelen 
noodzakelijk zijn. 

Voor u ligt het bestuursverslag over het jaar 2017. Dit jaar heeft in het teken van 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. De stichting heeft in 
het afgelopen jaar na overleg met alle betrokken partijen besloten tot een functiegerichte 

(deel)sanering bij de betreffende wijken. 

Daarnaast is de stichting betrokken geweest bij de mogelijke verkoop van wijk 8. 

Tot slot is de Stichting benaderd door de provincie Drenthe in verband met de overname 
van een verontreinigde wijk die in eigendom van de provincie is. 

1 Organisatie van de stichting 

1.1 Algemeen 

Bij de oprichting van de stichting in 2006 was geen sprake van een organisatiestructuur, 
waardoor de gemeente Emmen als vertegenwoordiger van de convenantpartners als 

werkorganisatie heeft opgetreden. In 2008 is besloten om deze activiteiten over te hevelen 
naar een externe werkorganisatie. 

Het afgelopen jaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de organisatie(wijze) 
van de stichting. 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 belanghebbende die het convenant hebben ondertekend. 
De samenstelling van de Raad was in het afgelopen jaar onveranderd als volgt: 

Voorzitter Dhr. R. van der Weide 
Lid Dhr. H. Booij 
gedeputeerde T. Stelpstra) 
Lid Dhr. R. van der Veen 
Lid Dhr. J. Horring 

Gemeente Emmen (wethouder) 

Provincie Drenthe (vertegenwoordigt de 

Waterschap Vechtstromen (bestuurslid); 
Vertegenwoordiging eigenaren 
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--, 

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

De Raad komt één a tweemaal per jaar samen en ziet toe op de werkzaamheden en 
activiteiten van de stichting. Jaarlijks wordt in het voorjaar de jaarstukken (bestuursverslag, 
jaarprogramma en jaarrekening) besproken en vastgesteld. In het najaar zal de voortgang, 
de meerjarenbegroting en de begroting voor het daaropvolgende jaar worden 
doorgenomen. 

Indien noodzakelijk kan de stichting een verzoek indienen bij de Raad om tussentijds een 
bijzondere vergadering te beleggen 

1.2 Organisatie 
Sinds december 2010 is dhr. J. Holman directeur van de stichting. Het gemiddelde aantal 
FTE bedraagt in het boekjaar 2017 0, 1. Voor het komende jaar worden geen wijzigingen in 
de personele bezetting verwacht. 

De stichting heeft ervoor gekozen om de daadwerkelijke werkzaamheden uit te besteden 
aan Sweco. Sweco heeft hiervoor een projectorganisatie ingericht die de daadwerkelijke 
werkzaamheden verzorgd. De werkzaamheden van Sweco worden gecoördineerd door de 
projectleider, de heer J.W.J. Truijen. 

In overleg met de directeur is besloten dat de stichting de volgende taken zelf zal gaan 
uitvoeren: 
• 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. calamiteiten en/of tegenvallende resultaten of onvoorziene dempingen die in het
programma dienen te worden opgenomen. De stichting ziet toe dat derden hiervoor de
werkzaamheden op een correcte wijze uitvoeren;

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

• Het beheren van de tegoeden van de Stichting. Hiertoe voert de stichting overleg met de
bank en de vermogensbeheerder. Aan de hand hiervan formuleert de organisatie
voorstellen naar de Raad van Toezicht.
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2 Financiële aspecten 2017 

Financieel overzicht 

De Stichting heeft de dagelijkse administratie en loonadministratie in handen van 

KroeseWevers Accountancy BV te Emmen neergelegd. De accountantscontrole van de 
Stichting is in handen van KroeseWevers Audit BV. 

Met de belastingdienst zijn in het verleden afspraken gemaakt over de toepassing van de 

omzetbelasting, deze afspraken zijn nadien ongewijzigd. 

In 2015 heeft de stichting het eerder gepresenteerde overzicht betreffende de vermogens
en kostenopbouw geactualiseerd. Uit deze analyse blijkt dat de baten (rente-inkomsten) de 

lasten (stichtings- en saneringskosten) niet meer kunnen compenseren. Dit betekent dat op 

de lange termijn de voorziening onvoldoende is om de uitvoering van het takenpakket van 
de stichting te kunnen waarborgen. Daaropvolgend is een studie verricht naar toekomstige 

ontwikkeling en de optimale organisatievorm voor het takenpakket van de stichting.1 
Sinds het verschijnen van de notitie hebben zich geen belangrijke ontwikkelingen (die een 

ander licht zouden kunnen werpen op deze discussie) voorgedaan. Op voorhand heeft de 

stichting in haar meerjarenprogramma voorgesteld om de monitoringsactiviteiten te gaan 

clusteren in één jaar in plaats van verspreid over meerdere jaren. Dit zal voor het eerst in 

2020 plaatsvinden. De overige jaren kan de stichting een afgeslankt takenpakket 

aanhouden. Verwacht wordt dat deze aanpak tot een kostenbesparing zal gaan leiden. 

Na de werkzaamheden bij de wijken 30 en het cluster 3, 4 en 5 zal de stichting wederom 
een actualisatie van de vermogens- en kostenopbouw presenteren. Dit zal begin 2019 

worden verwacht. 

Beheer tegoeden van de stichting 

Door vermogensbeheerder Schretlen is een beleggingsprotocol opgesteld, dat door de 

Raad is bekrachtigd. Dit protocol sluit zoveel mogelijk aan bij de vigerende regelgeving voor 

overheidsdeelnemingen (Wet fido en Ruddo) maar wijkt hiervan af door een beperkte 

hoeveelheid aan vastrentende certificaten aan te kunnen houden om op deze wijze over 

een deel van het vermogen een hoger rendement te kunnen behalen. 

Helaas kan ook hiermee de renteopbouw zoals deze in 2006 was gepland, wederom niet 

worden gehaald. 

Toekomstperspectief 

Ten behoeve van het nieuwe landelijke bodemconvenant (Wbb) zijn afspraken gemaakt 

over nieuwe regelgeving die gefaseerd in de komende jaren 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 worden afgewacht 

alvorens een beslissing over de passieve fase van de stichting te nemen. 

1 Stichting Bodembeheer Schoonebeek; Startnotitie toekomstperspectief; 30 november 2015 

•



Onder passieve fase wordt in dit kader verstaan de fase nadat de urgente 
saneringsmaatregelen bij de betreffende wijken zijn genomen en geen nieuwe maatregelen 
meer worden verwacht In het afgelopen boekjaar is geen sprake geweest van dergelijke 
ontwikkelingen. 

Middels de hierboven in te zetten kostenbesparing hoopt de stichting het risico van een 
mogelijk tekort nog geruime tijd uit te kunnen stellen. 

Vanwege de noodzakelijke werkzaamheden bij de wijken 30 en het cluster 3, 4 en 5 worden 
aanzienlijke (onverwachte) uitgaven verwacht. Ter dekking van deze extra kosten, is de 
provincie Drenthe voornemens om een bijdrage ter grootte van ongeveer 50 % te gaan 
verstrekken. Ten aanzien van het resterende gedeelte beraadt de gemeente Emmen zich 
over de wijze en het tijdstip van een aanvullende financiering. In het komende jaar zal 
duidelijk worden in hoeverre deze aanvraag gehonoreerd zal worden. 

3 Werkzaamheden 2017 

3.1 Werkzaamheden in het kader van het beheersprogramma 

Financiële aspecten 
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. Het opvolgen van het beleggingsprotocol voor de stichting 
is gelet op de marktsituatie niet wenselijk. 
In het jaar 2017 hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. 

Overige activiteiten 

De voorkeursvolgorde is verwoord in het meerjarenprogramma 2017 - 2021, dat in de 
jaarvergadering door de Raad van Toezicht geaccordeerd is. Een eerstvolgende 
geclusterde monitoring staat voor het jaar 2020 gepland. Hierbij zullen de saneringswijken 
gezamenlijk worden onderzocht. 

Eind 2017 is de stichting door Prolander benaderd met het verzoek om een verontreinigde 

wijk, in eigendom van de Provincie Drenthe, in het programma op te nemen. Na overleg met 
Prolander en de provincie Drenthe is bekeken in hoeverre de aanpak van deze wijk kon 
worden afgestemd op de behoefte van de stichting voor een tijdelijke depotruimte. 
Aangezien een depotruimte uit het oogpunt van een landschappelijke inpassing niet 
wenselijk werd geacht, beraadt Prolander zich op haar verdere standpunt. Eind 2017 is 

hierover nog geen overeenstemming bereikt. 

Ophooggrond: werk met werk maken 
Vanwege de beoogde werkzaamheden bij de wijken 3, 4 en 5 heeft de stichting een partij 

grond overgenomen, waarmee een deel van de benodigde ophoging van de wijken 30 / 

3A, 38, 4, 5A en 58 kan worden gerealiseerd. Deze grond is in 2017 aangekocht en ten 
laste van de staat van baten en lasten 2017 gebracht. Ook is de stichting met andere 
partijen in gesprek om over aanvullende posities geschikte teelaarde te kunnen beschikken. 

Per 31 december 2017 zijn hieromtrent nog geen formele verplichtingen (aankoop grond) 
voor aangegaan. 
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Een en ander is in het meerjarenprogramma van de Stichting opgenomen en is besproken 
met het bevoegd gezag. In het najaar heeft een extra vergadering plaatsgevonden van de 
Raad van Toezicht van de stichting. De Raad heeft ingestemd met het voornemen om 
verdergaande maatregelen te nemen voor deze wijken. Deze worden in het kort in 
paragraaf 3.2.3 nader toegelicht. De stichting heeft naar het bevoegd gezag aangegeven in 
het jaar 2018 de benodigde werkzaamheden bij de wijken te gaan realiseren. 

Communicatie 

De stichting heeft het afgelopen jaar overleggen gevoerd met een aantal eigenaren 
(viermaal), intern en extern (viermaal), met de accountant (tweemaal), en met de gemeente 
(driemaal). 

In het jaar 2017 zijn geen bijzondere activiteiten verricht; daarom heeft de stichting geen 
nieuwsberichten laten plaatsen. 

3.2 Werkzaamheden in het kader van het saneringsprogramma 

De stichting stelt jaarlijks een meerjarenprogramma op. Het jaarprogramma en de 
bijbehorende begroting voor dat boekjaar maakt onderdeel uit van deze rapportage. 

Verder heeft een monitoring plaatsgevonden van de wijken 30 en 3A, 38, 4, 5A / 58 en wijk 
11. 
Tot slot heeft een indicatief bodemonderzoek bij wijk 8 plaatsgevonden om de omvang van 
de gedempte watergang nader te bepalen. 

3.2.1 Wijk 11 
De controle van de deklaag vindt alleen plaats als de zintuigelijke waarnemingen en de 
veldinspectie hiertoe aanleiding toe geven. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen 
kenmerken waargenomen die duiden op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in 
de bodem. Er vindt geen belemmering van de groei van de aanplant plaats. 

Grondwater 

In het grondwater is alleen bij peilbuis 85 een matig verhoogde bariumconcentratie 
aangetroffen. Voor de overige stoffen zijn licht verhoogde waarden aangetroffen. De trend is 
licht stijgend, maar aangezien het aantal waarnemingen nog te gering is, kunnen hier geen 
conclusies aan worden verbonden. 

3.2.2 Wijk 8 
In het kader van een overdracht van de gedempte wijk is een indicatief onderzoek verricht 
naar de breedte van de stort. Op basis van de uitgevoerde boringen heeft een nadere 
afbakening van de stort en de naastgelegen puinpad plaatsgevonden. 

De uitkomsten zijn meegenomen in een overleg met de beoogde koper van het perceel. 
Deze is voornemens het perceel toe te voegen aan het naastgelegen perceel. Met de RUD 
heeft overleg plaatsgevonden om deze werkzaamheden onder de afspraken van het 
convenant te laten plaatsvinden. Middels een aanvullend plan van aanpak zijn de volgende 
werkzaamheden beschreven: 

• Het puinpad wordt verwijderd en afgevoerd. Als aanvulling wordt schone teelaarde
toegepast
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• Zowel het pad als de naastgelegen wijk wordt met 0,5 meter schone teelaarde
opgehoogd;

• De zuidelijk gelegen vaart zal worden opgeschoond en in één lijn worden gebracht
met de noordelijk gelegen sloot

• De westelijk gelegen greppel zal worden gedempt.

In overleg met de RUD is tevens besloten dat de stichting de monitoring van de oostelijk 
gelegen sloot zal toevoegen aan het monitoringprogramma. 

Vervolgens heeft de stichting de betrokken partijen geadviseerd in het verdere proces. De 
verkoop vindt waarschijnlijk in 2018 plaats, waarbij de Stichting haar verplichtingen vanuit 
het verleden omtrent bodembeheer afkoopt en vervangt door de (nieuwe) verplichtingen die 
uit het nieuwe, beoogde gebruik voortkomen. Met deze middelen wordt de wijk opgehoogd 
en het monitoringprogramma uitgebreid met bemonstering van de slootbodem. De kosten 
voor de nieuwe verplichting vallen lager uit, waardoor de totale in 2006 geraamde 
saneringskosten voor wijk 8 eveneens lager uitvallen. 

3.2.3 Wijk 30 
Bij wijk 30 heeft een gericht onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van de deklaag. 
Ook zijn gewasmonsters genomen en geanalyseerd. De gegevens dienen ter verdere 
besluitvorming voor het nemen van maatregelen. 

Grond 

De dikte van de toplaag bedraagt gemiddeld 20 cm. In geen van de grondmonsters wordt 
de LAC2006 waarde overschreden. De resultaten liggen ruim onder de eerder vastgestelde 
waarden. Vanwege de te geringe dikte van de toplaag is besloten om de wijk op te hogen 
met 30 cm. geschikte teelaarde. 

Gewasmonsters 

Op het perceel werden vorig jaar aardappelen verbouwd. Het gehalte aan zink is licht 
verhoogd. Uit de literatuur zijn geen duidelijke risicogrenzen zijn vastgesteld. 
Normen in het kader van de levensmiddelen regelgeving en/of veevoer worden hierbij niet 
overschreden. 

3.2.4 Wijken 3A. 38. 4. 5A en 58 
Grond 

De dikte van de toplaag varieert van 15 t/m 30 cm en is daarmee te dun. 
De chemische kwaliteit verschilt behoorlijk per wijk. 
Zo worden in wijk 3A in vijf van de 11 vakken de LAC2006 / Interventiewaarden 
overschreden. 
Bij wijk 4 worden de Tussenwaarde voor barium overschreden (er zijn geen LAG-waarden 
voor barium vastgesteld). 
Bij wijk 5A worden de LAC2006 voor de onderzochte stoffen niet overschreden. Bij wijk 58 
echter, is het barium- en/of het PAK-gehalte in alle onderzochte vakken te hoog. 

Van alle wijken, behalve wijk 58 zijn gewasmonsters genomen. Hoewel de gehalten aan 
sommige zware metalen in lichte mate verhoogd zijn aangetoond, worden de eerder 
aangehaalde richtlijnen niet overschreden. 
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Op grond van de resultaten heeft de Raad van Toezicht in haar vergadering d.d. 2 
november 2017 besloten om bij alle vakken waar dit noodzakelijk is, de huidige toplaag 30 
cm. te ontgraven en de grond af te voeren. Na aanvulling zullen de wijken nog met 20 cm.
worden opgehoogd met geschikte teelaarde.

In hoofdstuk 4 wordt per wijk de actuele stand van zaken overzichtelijk weergegeven. 

3.2.5 Toekomstige ontwikkelingen 
De stichting heeft op basis van de ontvangen baten en uitgaande lasten t/m dec. 2017 
meerdere analyses uitgevoerd. Uit deze analyses blijkt dat de baten (rente-inkomsten) de 
lasten (beheers- en saneringskosten) niet meer kunnen compenseren. 
Voorgaande is met name het gevolg van dalende rentepercentages en afwijkende 
kostenbestedingen ten opzichte van de in 2006 opgestelde rekeningen. 
Dit betekent dat op de lange termijn de voorziening onvoldoende is om de uitvoering van het 
takenpakket van de stichting te kunnen waarborgen. 

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 bijstortingen. Wel is in concrete zin gesproken over een extra 
bijdrage voor de verhoogde saneringskosten bij de wijken 3D, 3, 4 en 5. 

Op de korte termijn worden geen tekorten verwacht. De continuïteit van de stichting is 
middels de gevormde voorziening per 31 december 2017, de beschikbare liquiditeit en de 
geplande werkzaamheden voor de komende jaren gewaarborgd. Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar de meest recente meerjarenprogramma en de financiële 
notitie waarin de toekomstverwachtingen nader uiteen zijn gezet. 
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4 Financieel overzicht 2017 

Toelichting voorziening Stichting Bodembeheer Schoonebeek 

De voorziening voor sanering- en bodem beheerskosten bedraagt per 31 december 2017 € 
2.237.708. 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 € 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

31-12-2015 € 2.348.615 € -34.074

31-12-2016 € 2.301.219 € -47.396

31-12-2017 € 2.237.708 € -63.511

€ 2.237.708 

De voorziening kan per 31-12-2017 als volgt worden samengevat: 

Baten 2006-2017 € 4.036.094 

Beheerskosten 2006-2017 € -489.992

Monitoring en saneringkosten 2006-2017 € -1.308.394

€ 2.237.708 

Check: € 
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Verloop voorziening
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Baten 2006 -2017=
De baten in de periode 2006 -2017 bestaan voornamelijk uit de ontvangen baten in het

boekjaar 2006 ad. 3.753.800 euro, wat de bijdragen van de deelnemende partijen betreft.

De jaren erna bestaan de baten uit de som van de rentebaten en rentelasten.

Beheerskosten 2006 - 2017 :

De cumulatieve beheerskosten in periode 2006 tot en met 2017 bestaan uit:

. De lonen en salariskosten van de directie van Stichting Bodembeheer

Schoonebeek (gemiddeld 0,1 FTE) ad. € 55.199,--;
. Advieskosten voor totaal € 309.621,--. Dit betreffen voornamelijk de kosten gemaakt

door de stichting;
o Accountant- en administratiekosten ad. € 92.158,--. Dit betreffen de gemaakte

kosten voor de financiële administratie van de stichting en de jaarlijkse kosten voor

de jaarrekeni ng controle;
o Overige algemene kosten € 33.014, betreffen incidentele kosten en diverse

jaarlijkse kosten zoals vezekeringskosten.

Onderstaand is deze prognose opgesteld in 2013 afgezet tegen de werkelijke beheerkosten

tot en met het boekjaar 2017, de loonkosten zien toe op loon- en advieskosten:
Werkelijke

kostentoten Prqgnose

met 2017 2013 Verschil

Loonknsten

Adm¡nistratie en accountanskosten

Onvoorziene kosten

O\¡êrige algemene kosten

Totaal

327.584 €€

€
€

€

364.820 €

92.158 €

11.230 €

2L.184

.32õ17

€

€
€

-37.236

-9?.r58

16.{X}6

-2'..744

€ ¡t8!¡-El2 € 35.¿f.910 € -135.082
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Monitorings- en saneringskosten
De eerste monitorings- en saneringskosten zijn in het boekjaar 2009 gemaakt. De werkelijke
saneringsactiviteiten zijn in het boekjaar 2013 aangevangen. Onderstaand zijn de werkelijk
gemaakte kosten tot en met het boekjaar 2017 zichtbaar:

Monitoring en

saneringskosten

ltVerkelijke begrootconforn
kosten tot en financiele notitie

met201f 2l ianuari2{113 Verschil
w¡ik I-ABC

w¡jk 3D

w¡jk 3-+s
w¡jk8
w¡¡k 11

w¡jk 13

w¡ih 14

€ 1.137.21û €
€ 36.311 €
€ ¡t6.134 €
€ 21.707 €
€ 14.128 €
€ ¡t4.772 €
€ 8.132 €

1.168.5.01

?81.700

386.988

17O.849

54.803

275.855

146.OqS

-31.291

-245.389

-340.85¡1

-149.133

-40.675

-231.083

-137.913

€

€

€

€

€
€

€
Totaal € 1.:ilt8.:t!14 € 2.¡$84.732 € -1.176.338

ln bovenstaande tabel zijn de in 2O13 (opnieuw) geraamde saneringskosten weergegeven.
ln 2013 heeft op verzoek van de raad van toezicht een hernieuwde berekening
plaatsgevonden, waarbij de toenmalige stand van zaken en de reeds opgedane ervaringen
zijn meegenomen.
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5 Begroting 2018

De begrote uitgaven voor het boekjaar 2018 bedragen totaal circa 789.000 euro.
Voor het najaar van 2018 staat de ophoging van de wijken 3D, 4 en 5 gepland, hiervoor is

totaal 705.000 euro begroot. De begrote rentebaten voor 2018 bedragen circa 10.000 euro

Zoals eerder aangegeven verwacht de stichting van de provincie Drenthe een bijdrage van

300.000 euro voor de saneringskosten.

Geraamde kosten 2018

lnkomúen,UitgavenPos{en

10.000

300.000

€ 310.000

41.750 .

747.500

€ 789.250

-€,479.250

30.

22.500

20.000

705.000

0

3.000

5.250

1.500

2.000

0

Rentevergoedingen

Renteopbrengsten

Beheerskosten

Kosten organisatie Sweco)

Loonkosten

Kosten Accountant

Aansprakelijkheidsezekering

Dircrse kosten

Treasurykosten beheersdeel

Sanenngskosfen

Kosten organisatie

Maatregelen wijk I
Saneringskosten wijken 3D / 3, 4, 5

Treasurykosten saneringsdeel

Bijdragen derden

Totaal

Jaarsaldo
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen

2 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na verwerkin g voorsteI resuttaatbestemmin g)

ACfIVA

VLTOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Liquide middelen

31 december 2017 31 december 2016

€€€€

(1)

(2)

24 723

2 278 785

2s 608

2 288 068

2 313 676

2 307 279

72 457

2 3t3 676

TOTAALACTIVA

PASSIVA

VOORZIENINGEN (3)

Voorziening voor sanering- en

bodem beheerskosten

KORTIOPENDE SCHULDEN (4)

Belastingen en premies socia[e verzekeringen
Overtopende passiva

TOTAAL PASSIVA

2 242 908

7t
5 737

2 237 706

5 202

77

t2 386

2 242 908

5
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St¡chting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen

3 STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Kosten boekjaar

Resultaat voor fi nanciële baten en lasten

Financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Mutatie voorziening voor sanering- en bodembeheerskosten

Resultaat

2017 2076

€ €

77 070 62 227

(5)

(77 070)

7 557

0

(62 227)

t4 82s
0

(63 st3)

63 573

(47 3e6)

47 396

00

6
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting is opgericht per 25 aprit 2007 en houdt zich bezig met het versterken van de milieuhygiênische kwaLiteit in
het gebied in relatie met de landinrichting, door het uitvoeren van het beheervan dempingen, zoals nader bepaaLd in
de Overeenkomst, het Bodembeheerplan en de Saneringsptannen.

St¡chting Bodembeheer Schoonebeek is statutair gevestigd in de Gemeente Emmen en is ingeschreven bij de Kamer van
KoophandeL onder dossier nummer 04086759.

Begroting 2Ot7

Jaartijks stelt het bestuurvan de stichting een begroting vast.Voor het boekjaar 2077 is oorspronkeLijk begroot:TotaLe
uitgaven (tasten) van€344.750 en totate opbrengsten van € 25.000 (baten). Aangezien de voor het boekjaar 2017
begrote saneringskosten ad. € 313.000 zijn uitgesteLd naar het boekjaar 2018, wijken de werketijke uitgaven van het
boekjaar 2017 significantaf van de begroting. Derhalvezijn de begrotingscijfers 2077 niet in de jaarrekening20TT
opgenomen.

A GEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENTNG

De jaarrekening is opgestetd in overeenstemming met RJK C1 "kLeine organisaties-zonder-winststreven "van de
Nederlandse Raad voor de Jaarverstaggeving. De grondstagen die worden toegepast voor de waardering van activa en
passiva en de resultaatbepating zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominate waarde. Een actief wordt in de
batans opgenomen wanneer het waarschijntijk is dat de toekomstige economische voordeten ervan naar de
onderneming zu[[en toevtoeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteLd. Een verpl.ichting wordt in
de batans opgenomen wanneer het waarschijntijk is dat de añrvikkeLing daarvan gepaard zaI gaan met een uitstroom van
middeLen die economische voordeten in zich brengen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.

Gebruik van schattingen

De opstel.ting van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstel.l.ingen maakt
die van invtoed zijn op de toepassing van grondstagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtten en van
baten en lasten. De daadwerketijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende verondersteltingen 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.

7
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACNVA EN PASSIVA

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominate waarde onder aftrek van noodzakeli.ik

geachte voorzieningen, gebaseerd op individuete beoordeting van de vorderingen.

Liquide middelen

De Liquide middel,en worden gewaardeerd tegen nominate waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije

beschikking van de stichting.

Voorzieningen

Deze voorziening wordt gevormd voor verpLichtingen tot sanering en bodembeheer van een aantaI

gedempte wijken in Schoonebeek waarvan het waarschijntilk is dat zij zu[[en moeten worden

afgewikketd en waarvan de omvang redetijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening

is bepaaLd op de doorWitteveen en Bos opgesteLde schatting in 2006, atsmede de in januari 2013

opgestel.de herziene schatting van de bedragen die noodzakeLijk zijn om de desbetreffende

verpLichtingen over een aantaI jaren af te wikketen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen

nominate waarde. De bestede sanerings- en bodembeheerkosten worden jaarLijks onttrokken aan

de voorziening en de jaartijkse renteopbrengsten toegevoegd. De voorziening heeft overwegend

een [angtopend karakter.

Kortlopende schulden

De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen nomina[e waarde'

I
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

A[gemeen

Het resuttaat wordt bepaald a[s het verschiI tussen de opbrengsten en atle hiermee verbonden,
aan het verstagjaar toe te rekenen kosten.
De kosten worden bepaal.d met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondstagen
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen worden geteverd of de diensten
zijn verricht. Vertiezen worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Baten

De baten bestaan uit rentebaten en -lasten die op de verstagperiode betrekking hebben. Overige opbrengsten worden in
het jaar verantwoord waarin zij aan de st¡chting zijn toegezegd.
De jaarl.ijkse baten zijn in de toel.ichting op de staat van baten en lasten van het betreffende boekjaar nader toegel.icht.

Lasten

De jaarl.ijkse lasten bestaan uit de in het betreffende jaar gemaakte sanering- en beheerskosten.
De jaarl.ijkse lasten zijn in bijtage 1 "toeLichting op de saneringskosten en beheerskosten " vän het betreffende boekjaar
nader toegelicht.

Belastingen

De stichting is niet vennootschapsbetastingptichtig

9
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen

5 TOELICHT¡NG OPDE BALANS PER 51 DECEMBER 2017

VITOTTENDE ACTIVA

t. Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbetasting

Overige vorderingen

Te ontvangen bedragen

Afwaardering vordering te ontvangen bedragen

Te ontvangen rente

z. Liquide middeten

Rabobank, spaarrekening
Rabobank, zaketijke rekening
Rabobank, vermogensspaarrekenin g

37-72-2077 37-72-2016

€

5 906

€

577

22 300
(77 230)

7 747

22 300
(11 250)
14 027

78 877

4r7 473
772

1 800 000

487 6s2
416

1 800 000

25 097

2 218 785 2 288 068

Rabobank, vermogensspaarreken in g

De stichting kan jaarLijks kostetoos 25 %van het hoogste tegoed op 31 december van de voorgaande vier kwartalen

opnemen.

-10-
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen

3. VOORZIENINGEN

Voorziening voor saner¡ng- en bodembeheerskosten

Vooz i e n i ng voo r sa ne ri n g - e n bode m be heerkosten

Stand per 1 januari

Dotatie

Overlopende passiva

Reserveri n g vakantieqe[d
Te ontvangen facturen
Accountantskosten

2017 2016

€€

2 307 279
7 557

2 348 675
t4 825

2 308 776
(71 070)

2 363 440
(62 227)Onttrekking

Stand per 31 december 2 237 706 2 307 279::
Het bestuur stett voor om de ontvangen baten voor het boekjaar 2017 toe te voegen ats dotatie aan de voorziening voor
sanering- en bodembeheerskosten en om de lasten voor het boekjaar 2017 leverwerken al.s onttrekking aan de
voorziening voor sanering- en bodembeheerskosten. Vooruitl.opend op de vaststel.l.ing van de jaarrekening 2017 is dit
voorsteI reeds in de jaarrekening verwerkt.

4. KORTITOPENDE SCHULDEN

3t-72-2077 37-12-2076

€ €

Belastingen en prem¡es soc¡ate verzeker¡ngen

Loonheffing 7t 77

201
0

4 930

207
6 935
5 250

5 737 72 386

77
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen

6 TOELICHTING OP DE WINST.EN-VERLIESREKENING OVER 2017

Personeelsteden

Bij de stichting was in 2017 gemiddeld 0,1 personeets[id werkzaam (2016:0,1).

5. Financiële baten en lasten

Renteboten en sooftgelijke opbrengsten

Rabobank, rentebaten

2077 2076

€ €

75 0577 747

Rentelasten en soongelijke kosten

Rabobank, rentekosten
Kosten betastin gdienst

190

190

Ondertekening van de jaarrekening

Middets het ondertekenen van de jaarrekening wordt tevens decharge verteend in de zin van artikel 19, Lid 3 van de

statuten van Stichting Bodembeheer Schoonebeek.

De heer J. Holman

0ndertekening te

J. Hotman (directie) R. van der Weide (raad van toezicht)

T. Stel.pstra (raad van toezicht) R. van der Veen (raad van toezicht)

0

767

65

232

J. Horring (raad van toezicht)

72
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Audit

Emmen, De Bukakkers 20

Postbus 13, NL-7800 AA

Tet +31 (0)591 65 78 00
kro e seweve rs. n I

Kroesewevers Audit BV

Handetsregister 08150987

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

Aan de directie en de Raad van Toezichtvan Stichting Bodembeheer Schoonebeek

À Verklaring orær de in het iaarnpport opgenomen iaarreken¡ngz0L7

Onsoordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van St¡chting Bodembeheer Schoonebeek te Schoonebeek gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en

de samenstetting van het vermogen van Stichting Bodembeheer Schoonebeek per 51 december 2017 en van

het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nedertand getdende RJK C1 "kteine organisaties zon-

der winststreven".

De jaarrekening bestaat uit:

7. de balans per 31" december 2077;

2. de staat van baten en lasten over 2017; en

3. de toel.icht¡ng met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financitile verslaggeving en

andere toetichtingen.

De basis wor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nedertandse

controlestandaarden vatlen. Onze verantwoordetijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie

'Onze verantwoordetijkheden voor de controte van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankel.ijk van Stichting Bodembeheer Schoonebeek zoa[s vereist in de Wet toezicht accountants-

organisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhanketijkheid van accountants bij assurance-opdrachten

(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankel,ijkheidsrege[s in Nedertand. Verder hebben wij

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregets accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controte-¡nformatie votdoende en geschikt is ats basis voor ons oor-

deet.

A member ofoNexia
lnternatloñal
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B. Verklaring over de in het jaarrapport opgeno¡nen andere infurmatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, te weten
het bestuursverstag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarreke-

ning verenigbaar is en geen materiëte afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen van-
uit de contro[e of anderszins, overwogen of de andere informatie materiëte afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij votdaan aan de vereisten in de Nedertandse StandaardT2O.Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie en de Raad van Toezicht (verder: het bestuur) is verantwoordel.ijk voor het opstelten van de

andere informatie, waaronder het bestuursverstag in overeenstemming met RJK C1 "kteine organisaties

zonder winststreven".

C Beschrijving \,'an verantì,ìoordelijkheden met betrekking tot de jaanekening

Veranftroordetijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordetijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeen-

stemming met de in Nederland getdende RJK C1 "kteine organisaties zonder winststreven".

ln dit kader is het bestuur verantwoordetijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzake-

tijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogel.ijk te maken zonder afwijkingen van materieel. betang

als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afirvegen of de stichting in staat is om haar werkzaam-

heden in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd verstaggevingsstetsel moet het bestuur de jaar-

rekening opmaken op basis van de continuìteitsveronderstelting, tenzij het bestuur het voornemen heeft

om de stichting te tiquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of ats beëindiging het enige reatistische

alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfeL zou kunnen bestaan

of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continulteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële ver-

staggeving van de stichting.
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Onze verantu¡oordetijkheden voor de controte mn de jaanekening

Onze verantwoordetijkheid is het zodanig ptannen en uitvoeren van een controteopdracht dat wij daarmee

voldoende en geschikte controte-informatie verkrijgen voor het door ons afte geven oordeet.

Onze controte is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het moge-

Lijk is dat wij tijdens onze controte niet a[[e materitite fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan al.s gevol.g van fraude of fouten en zijn materieel indien redetijkerwijs kan wor-

den verwacht dat deze, afzonderl.ijk of gezamenlijk, van invtoed kunnen zijn op de economische bes[issingen

die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materiatiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang

van onze controlewerkzaamheden en de evatuatie van het effectvan onderkende afwijkingen op ons oordeel

Wij hebben deze accountantscontrote professioneet kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professio-

nele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Neder[andse controtestandaarden, ethische

voorschriften en de onafhanketijkheidseisen. Onze controte bestond onder andere uit:

a

a

a

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening añr,rijkingen van materieeI betang

bevatals gevotg van fouten offraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van con-

trolewerkzaamheden en het verkrijgen van controte-informatie die votdoende en geschikt is a[s ba-

sis voor ons oordeet. Bijfraude is het risico dat een afwijking van materieel. betang niet ontdekt

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, vatsheid in geschrifte,

het opzettel.ijk nal.aten transacties vast te leggen, het opzettetijk verkeerd voorstetlen van zaken of

het doorbreken van de interne beheersing;

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met ats doel con-

trolewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden

hebben niet al.s doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing

van de stichting;

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financië[e verstaggeving en

het evalueren van de redeLijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover

in de jaarrekening staan;
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het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continujteitsveronderstetting aanvaardbaar is.

Tevens het op basis van de verkregen contro[e-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en

omstandigheden zijn waardoor geredetwijfeL zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfs-

activiteiten in continuiteit kan voortzetten. Ats wij concluderen dat er een onzekerheid van materi-

eel betang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controteverklaring te vestigen op de rele-

vante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. ALs de toetichtingen inadequaat zijn, moeten

wij onze verk[aring aanpassen. Onze conctusies zijn gebaseerd op de controte-informatie die verkre-

gen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomst¡ge gebeurtenissen of omstandigheden

kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuiteit niet [anger kan handhaven;

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin op-

genomen toelichtingen;

het evatueren of de jaarrekening een getrouw beetd geeft van de ondertiggende transacties en

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance betaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Emmen, 15 juni 2018

KroeseWevers Audit BV

0ttuft il h ñùd @ mlddh ú d€tuonßft.g@ffi e

d@l6r ãn rqftl u ô@r6sr ¡n ¡tr tu €leld@þm dpM
d.n ù ¿. &. hr te r¡n M dt do@ wúoñ¡ n4 d. d¡oÞk wßg

drs. E.W.J. RoeLofs RA

a

a
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Bijlage 1: Toelichting op de saneringskosten en beheerskosten

2017 2016

Saneringskosten

Monitoringkosten

Saneringskosten

Beheerskosten

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Overige personeelskosten

Algemene kosten

Algemene kosten nader uitgesplitst

Advieskosten derden

Accountants- en ad ministratiekosten

Bed rijfsve rze keri nge n

Afwaardering nog te ontvangen bedragen

Overige lasten

Tota a I sd n e ri n g skoste n e n behe e rskoste n

29.Lt7 € Lr.975
L4.526 € -

€ 43.643 € LL.975

€

€

€

€

€

€

3.037 €

922 €

51 €

23.417 €

3.O42

922

81

46.20r

€ 27.427 € 50.246

€

€

€

€

€

13.9s8 €

8.000 €
r.459 €

-€
-€

26.OgL

7.374
L.452

rL.230
64

€ 23.417 € 46.20r

€ 7t.o70 € 62.22L

-L8-
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Bijlage 2: Liquiditeitsoverzicht 2Ot7

2017 201,6

(in euro's)

Beginsaldo Rabobank, rekening-courant €

lnkomsten
Omzetbelasting
Ontvangst rentebate vorig boekjaar
lnterne bank overboekingen
lnkomsten boekjaar inclusief beginsaldo Rabobank

U itgaven (inclusief omzetbelasting, indien van toepassing)
Netto loon directie
Loonheffingen

KroeseWevers Audit BV

Sweco Nederland BV (werkorganisatie)

Bankkosten

Verzekeringspremies

Monitoring en sa neringskosten

Overige uitgaven
Totale uitgaven boekjaar

Eindsaldo Rabobank, rekening-courant

-r9-

41,6 € 387

€ 11.646

€ 22.665

€ 16'907
€ 94.525 € 51.605

10

79

9.9

L70.

€

€

€

L4.020

€

€

€

€

€

€

€

€

3.079 €

922 €

1"0.064 €

25.291, €

190 €
1.459 €

52.808 €

-€

3.113

922
7.798

25.682

167

1,.452

1r.975
80

€ 93.813 € s1.189

7r2 € 4!6€



20L2: overdracht wijkvan Veldkamp Stichting naar P. Lohues

(eigenaa r/gebruiker).

ln 2073/2OL4 heeft een functiegerichte sanering plaatsgevonden

ls eigenaar

Wijk 1A 805 *10 
= 8.500 m2

Wijk 18 870 * 10=8700 m2

Wijk 1C L06* 7 =735 m2

1 maal per vijf jaar

Toplaag op NEN 5740 analysepakket aanvullend met barium

Menglaag met enkele boringen bemonsteren. Zie addendum.
peilbuizen 1008,1009, L011 op NEN 5740 analysepakket

ln20t3/2O14 zijn de wijken 1A en 1B functiegericht gesaneerd

Beschikking evaluatierapport bij de gemeente d.d. 13 maart 2015

Gesaneerd; er is een toplaag met een kwaliteit achtergrondwaarde

aangebracht.
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.

centraties onder de T-waarde (geen acties vereist)

nvullend met barium

de monitoring2020
Laatste activiteit
Eerstvolsende activiteit
Status activiteit

Resultaten laatste monitoring

Historie

toplaag

Menglaog

Omvang

ker

Grondwater

Frequentie
MO-programma



Resultaten laatste monitoring

Historie

activiteit

activiteit

toplaag

menglaag

Grondwater

e

activiteit

Advies

rond

Gebruiker
Frequentie

MO-programma

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

ls eigenaar

1 maal per vijf jaar

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

2011 : eerste monitoring. Beperkte aa nvullende monitoring
uitgevoerd in2Ot7
Aanvullende maatregelen in voorbereiding voor 2018.

Volgende monitoring 2020

ln 2013 is het monitoringsrapport accoord bevonden door het
bevoegd gezag

Dikte toplaag minder dan 50 cm. ln het noordelijk deelveelal minder
dan 20 cm. ln geen van de vakken wordt de LAC-waarde

overschreden.

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

overschreden.

Licht verhoogde concentraties aan zware metalen aangetroffen. De

waarden zijn niet toegenomen

delen van de wijk zullen moeteR worden opgehoogd,
zodat de toplaag weer hersteld wordt. Ophoging in 20L8.



Dhr. J.H. Akkerman; Griendsveenstraat 7 te Erica

otaal:25.900 m2

2006: saneringspla n opgesteld.

ls eigenaar

3A 950 *L0 = 9.500 m2

4 L95 x 10 = 1.950 m2

5A 660 * 10 = 6.600 m2

ln 201"1: eerste monitoring

38 350 * L0 = 3.500 m2

58 435 * 10 = 4.350 m2

l maalpervijf jaar

Toplaag + menglaag op NEN 5740 analysepakket aanvullend met

barium

Grondwater: peilbuizen 1008, 1009, 1011op NEN 5740

analysepakket aanvullend met barium

201"1: eerste monitoring.

Beperkte aanvullende monitoring uitgevoerd in 2017

Aanvullende maatregelen noodzakelijk in 2018.

ln 20L3 is het monitoringsrapport accoord bevonden door het

bevoegd gezag

3A: Alle vakken te dunne toplaag. Vakken 3,4,7,9 en 10

overschrijding LAC-waarden. 3B: alle vakken te dunne

oplaag. ln de vakken 3 en 4 wordt een overschrijding LAC-

waargenomen. 4: Te dunne toplaag. vak L en 2 þevat
overschrijdingen LAC- waarden. 5A; te dunne toplaag, echter

van goede kwaliteit. 58: Te dunne toplaag met sterk

verhoogde bariu mgehalten

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: ldem als 38. Vak 2 bevat sterk verhoogde

halten aan min. olie en barium. 5A: menglaag bevat in alle

n overschrijdingen van LAC- en interventiewaarden. 58

e dunne menglaag. Vakken IT/m 4 bevatten overschrijdingen

LAC-waarden

ln 2Ot7 zijn van de wijken gewasmonsters genomen. Uit de

resultaten blijkt dat indicatieve richtlijnen hiervoor niet worden

overschreden.

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

Grote delen van de wijken zullen in 20L8 fuctiegericht

worden neerd

Resultaten laatste monitoring
Grond

Wijken 3A-8,4, 5A-B

Laatste activiteit

Mengloag

Gewasmonsters

Grondwater

Advies

toplaog

Eigenaar

Oppervla

activiteit
ende activiteit

Historie

Gebruiker

Omvang

Frequentie

MO-programma



Resultaten laatste monitoring
Grond

Gebruiker

Status activiteit

Oppervlaktewater

Grondwater

Historie

toploog

Waterbodem

Advies

Frequentie

MO-programma

Laatste activiteit
Eerstvolgend e activiteit

2004: nader onderzoek / 2O04: saneringsplan opgesteld en

beschíkking vastgesteld. ln

2OI8 zal een overdracht plaatsvinden van de wijk.
ln 2018 is aan bevoegd gezag een voorstel gedaan om de wijk in

gebruik te nemen na de voorgenomen verkoop. Hiervoor zijn

inmiddels met instemming bevoegd gezag passende

maatregelen genomen.

1 maal per vijf jaar

Grond, oppervlaktewater en -bodem, grondwater (Pb 2010, Pb

2011 en pb20L2l
20L6: Tweede monitoring
Monitoring 2020

ln 2013 is het monitoringsrapport accoord bevonden door het
bevoegd gezag

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.

ln 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.

ln het oppervlaktewater zijn voor de onderzochte parameters

geen verhoogde waarden aangetoond.
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.

Ër zijn geen belemmeringen of onaanvaardbare risíco's

aanwezie: volsende mon¡tor¡ns 20201



2004: nader onderzoek | 20O6: saneringsplan opgesteld en

besch ikki ng vastgesteld

l maalpervijf jaar

controle van de deklaag vindt alleen plaats indien (zintuiglijke)

waarnemingen hiertoe leiden. De monitoring bestaat uit het

Bemonsteren van de peilbuizen B4R, 85, 86, L06 en 107 op

N EN 5740-grondwaterpa kket aa ngevu ld met ba riu m.

Eerste monitoring 2012, Tweede monitoring 2017

Eerstvolgende monitoring in 2020. Hierbij dient pb 6 te worden

herplaatst.

Rapport MO in 2017 ingediend bij bevoegd gezag. Deze is in

2017 accoord bevonden

Tijdens de veldwerzaamheden zijn zintuiglijk geen

bijzonderheden aangetroffen, zodat geen aanvullende

bemonstering heeft plaatsgevonden.

Het grondwater bevat licht tot matig verhoogde concentraties

aan barium en andere zware metalen. De concentraties zijn

weliswaar licht gestegen, maar niet zodanig dat maatregelen

noodzakelijk zijn.

monltotine u itvoeren' f 2O2OI

Laatste activiteit
Eerstvolgende activiteit

Resultaten laatste monitoring
Grond

Historie

Status activiteit

Toplaog

Grondwoter

Advies

Frequentie

MO-programma



Resultaten laatste monitoring
Grond

Laatste activiteit

Toplaag

Grondwater

Oppervlaktewater

Historie

mengloøg

Advies

Frequentie

MO-programma

Eerstvolgende activiteit
Status activiteit

2006: nader onderzoek / 2OO6: saneringsplan opgesteld en

beschikking vastgesteld. ln 2010 is vak 1 opgehoogd. ln 2011 is een

drai nagevoorstel opgesteld.
1 maal per vijf jaar

Toplaag + menglaag op NEN 5740 analysepakket aanvullend met
barium Grondwater:
bemonsteren van de peilbuizen 303, 301., 302 en 303 en

bijgeplaatste peilbuizen met dubbel filterstell¡ng (zie bijlage 4) op
NEN 5740 met aanvullend barium, Een aantal peilbuizen aan

vullend analyseren op dichloorprogaan en hexachloorbenzeen

20L0: ophoging vak L

20L4: aanvullend grondwateronderzoek
Monitoring 2015

Rapport MO in 20L6 ingediend bij bevoegd gezag. Deze is in 20L6

accoord bevonden

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

eisen.

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

demping

Onderdanks de nabijgelegen verontreiniging in de wijk zelf, is
zintuiglijk of analytisch (20L4) geen verontreiniging waargenomen.

Volgende monitorins uitvoeren (20201



Eerstvolgende activiteit
Status activiteit

Resultaten laatste monitoring
Grond; toplaag

Oppervlaktewater

Laatste activiteit

Grondwater

Historie

Advies

Frequentie

MO-programma

2004: nader onderzoek / 2OO4: saneringsplan opgesteld en beschikking

vastgesteld

1 maal per vijf jaar

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.

2005: eerste monitoring 201.0: tweede monitoring

2016 derde monitoring
Monitoring 2020

Rapport MO in 2016 ingediend bijbevoegd gezag. Deze is in 2016 accoord

bevonden

ln één mengmonster zijn verhoogde gehalten aan min. olie en barium

aangetroffen in de grond. De overige monsters bevatten geen verhoogde

gehalten. Aan het oppervlak zijn noch bodemvreemde materialen, noch

minerale olie waargenomen.

Het grondwater van wijk 14 voldoet aan de criteria die hiervoor opgesteld

zijn. De resultaten van de overige bemonsteringen Seven een vergelijkbaar

beeld als dat van voorgaande bemonsteringen (licht verhoogde waarden,

met een licht stijgende trend).

De resulaten van benzeen in het oppervlaktewater laten een dalende trend

zien. Voor barium is een stijgende trend waarneembaar (twee monsters

boven de l-waarde). Gelet op de normering hiervoor zijn extra maatregelen

niet noodzakelijk.

Volgende mon'itoring uitvoereh in 2020




