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Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van het Convenant
Bodem en Ondergrond 2O16-202O1.

Het Convenant Bodem en Ondergrond (Bodemconvenant) bestaat uit afspraken tussen
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de uitvoering van het bodembeleid.
Centrale thema's zijn de aanpak van bodemverontreinigingen met risico's voor het milieu
en de bijdrage die bodem en ondergrond kunnen leveren aan het realiseren van maat-
schappelijke opgaven.
Door de convenantpartners is een uitvoeringsorganisatie ingesteld en een -programma
opgesteld. ln 2017 is besloten het uitvoeringsprogramma van het Bodemconvenant te
vervlechten met het uitvoeringsprogramma van de nationale Structuurvisie Ondergrond
(srRoNG).

De uitvoering van het Bodemconvenant wordt jaarlijks door de uitvoeringsorganisatie ge-
monitord. De landelijke voortgangsrapportage 201B is onlangs beschikbaar gekomen en
bestaat uit twee rapporten. Eén rapportage betreft de voortgang van de aanpak van ver-
ontreinigde locaties en één rapport betreft de voortgang van de uitvoering van het con-
venant in de breedte. Links naar beide rapportages zijn als bijlage opgenomen.

1 ln onze brief van 12 februari2015 (kenmerk713.1012015000805) hebben wiju geïnformeerd

over het Convenant Bodem en Ondergrond2016-2020 (Bodemconvenant) en in onze briefvan
7 december 2016 (kenmerk 4913.312O16004958) hebben wij u geïnformeerd over het eerste uit-
voeringsjaar.
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Êr zijn in Nederland nog circa 1 .000 locaties waar de verspreiding van verontreiniging
met het grondwater een probleem vormt of waar de gevolgen voor de natuur ongewenst
zijn.
De voortgang van de aanpak in Drenthe is in lijn met de convenantafspraken. Van de

230 spoedlocaties in 2010 resteren er anno 2018 nog 42,Dat betekent dat het aantal Io-

caties met spoedeisende bodemverontreiniging gestaag terug loopt. Spoedeisend wil

zeggen dat er sprake is van risico's voor mens of milieu. Alle locaties met risico's voor

de mens zijn al aangepakt.
Op de resterende 42 locaties in Drenthe levert de bodemverontreiniging nog risico's op

voor het milieu. Het gaat vooral om risico's op verspreiding van verontreinigd grondwa-

ter. Op 34 van de 42 locaties zijn maatregelen in uitvoering om verspreiding tegen te
gaan of te beheersen. Met deze maatregelen wordt voorkomen dat verontreinigd grond-

water waterwinningen kan bereiken. ln de gemeenten Hoogeveen, Assen en Coevorden
is gebiedsgericht grondwaterbeheer (ggb) verder vorm gegeven. Met ggb worden meer-

dere verontreinigingen in een gebied beheerd en worden kansen om de ondergrond te

benutten onderzocht en waar mogelijk gefaciliteerd.

Bovengenoemde aantallen betreffen de locaties in Drenthe zonder de gemeente

Emmen, omdat Emmen zelf bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming is. Vol-
gens informatie van gemeente zijn er in de gemeente Emmen nog 14 spoedlocaties. Op
5 van deze locaties is de sanering in uitvoering en zijn de risico's beheerst.

Omgevingswet
Een belangrijke ontwikkeling is de komst van de Omgevingswet (Ow). De Ow markeert
een belangrijk omslagpunt voor de aanpak van bodemverontreiniging. ln de Ow wordt
de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving primair toegewezen aan de gemeenten

en komen bodemtaken vooral bij gemeenten te liggen. Met de gemeenten bereiden we
ons voor op de overdracht van bodemtaken van provincie naar de gemeenten.
De aanpak en nazorg van de spoedlocaties worden overigens ook na 2020 onder de Ow
door de provincie afgerond.

Verbreding bodembeleid
De convenantafspraken over verbreding van het bodembeleid geven wij vorm met de

uitvoering van projecten. De projecten zijn gericht op de duurzame bijdrage die bodem
en ondergrond kunnen leveren aan het realiseren van maatschappelijke opgaven. De

maatschappelijke opgaven zijn de energietransitie, drinkwatervoorziening, grondwaterre-

serves, landbouw, cultuurhistorie, natuur en klimaatmitigatie en -adaptatie. Duurzaam
bodemgebruik zorgt ervoor dat we de bodemfuncties ook in de toekomst kunnen blijven
gebruiken.

Financiën

Voor de uitvoering van het Bodemconvenant wordt door het Rijk budget beschikbaar ge-

steld. Bij de uitvoering van de bodemsaneringen hanteren we het principe 'de vervuiler
betaalt'. ln een aantal gevallen kunnen we de vervuiler niet meer aanspreken en ver-
zorgt de provincie de sanering. Belanghebbenden betalen hier aan mee.

ln het meerjarenprogramma2016-2020 is beschreven hoe wij uitvoering geven aan de
afspraken uit het Bodemconvenant. Als gevolg van langere voorbereidingstrajecten van

de bodemsaneringsprojecten en de complexe uitvoering, maken we later kosten, dan

aanvankelijk geraamd. ln de derde bestuursrapportage 2019 stellen we een begrotings-
wijziging voor op basis van geactualiseerde projectramingen.
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Het betreft een overhevelingsvoorstel van de door het rijk beschikbaar gestelde bodem-
middelen naar 2020 en verder. Daarbij betrekken we ook de € 4,5 miljoen aanvullende
rijksmiddelen die naar aanleiding van onze aanvraag in 20í 8 beschikbaar zijn gesteld.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

md/coll

Bijlagen:
1. https://www.bodemplus.nl/publish/pages/158512/monitorinq convenant bo-

dem en onderqrond 20í8 versie 4 0 definitief.pdf
2. https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-onderqrond/bodemconvenanVpubli-

caties/down loads/mtr-20 1 8-convenanU


