
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 27 september 2022  
Ons kenmerk 39/5.2/2022001477  
Behandeld door team Water, Bodem en Milieu   
Onderwerp: Evaluatie meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2021 
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
In de bijlage bij deze brief vindt u de evaluatie van het meerjarenprogramma  
Bodem en Ondergrond 2016-2021. In 2016 hebt u dit meerjarenprogramma vast-
gesteld (30 maart 2016; kenmerk 12/3.6/2016001283).  
De evaluatie laat zien welke activiteiten de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, de 
resultaten hiervan en de kosten. 
 
Met de uitvoering van het meerjarenprogramma hebben wij invulling gegeven 
aan de landelijke afspraken met het Rijk, provincies, gemeenten en waterschap-
pen vastgelegd in het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Uitstel van 
de Omgevingswet in combinatie met het uitblijven van nieuwe landelijke af- 
spraken heeft geleid tot verlenging van het meerjarenprogramma. Wij hebben u 
hierover in 2021 en in 2022 geïnformeerd (kenmerk 46/5.9/2020002131 en 
12/5.3/202200041). Het jaar 2022 wordt apart geëvalueerd. 
 
In het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 zijn de volgende thema’s  
benoemd: 

− Duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond) 

− Afronden aanpak verontreinigde locaties met spoedeisende risico’s 

− Van saneren naar beheren van bodemverontreiniging 

− Kennis en informatiebeheer (basis voor werken met de Omgevingswet) 
 
Op basis van bovenstaande thema’s is in samenwerking met de Regionale Uit-
voeringsdienst Drenthe (RUDD) gemeenten, andere overheden, bedrijven en  
belanghebbenden voortvarend gewerkt aan een schonere en veilige leefom- 
geving in Drenthe en het mogelijk maken van (ruimtelijke) ontwikkelingen. 
 
Om het bodembeleid te verbreden tot een meer integrale benadering zijn pro-
jecten uitgevoerd die beleidsmatige verbindingen leggen met andere maatschap-
pelijke opgaven zoals klimaat, energie, kwaliteit van het grondwater, ruimtelijke 
kwaliteit en landschappelijke - en biodiversiteit. 



2 
 

 

In het algemeen is de kwaliteit van de bodem in Drenthe waar nodig geschikt  
gemaakt voor het gebruik wat maatschappelijk gewenst is. Bodemvervuilingen 
die leiden tot onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie of verspreiding naar 
en via het grondwater en (de spoedlocaties), zijn goeddeels aangepakt, in uit-
voering of de sanering gaat in 2022 van start. De saneringen hebben vaak een 
langere looptijd. Ook na 2022 zullen de bodemsaneringen op de uitvoerings-
agenda staan. 
 
Naast de aanpak van de spoedlocaties zijn ook locaties gesaneerd om gewenste 
ontwikkelingen mogelijk te maken. Deze saneringen zijn uitgevoerd door  
gemeenten of initiatiefnemers van de ontwikkeling.  
 
Financiering  
Voor het uitvoeren van het meerjarenprogramma hebben wij in de programma-
periode van het Rijk een bijdrage ontvangen van € 16 miljoen (DU Bodem).  
Daarnaast hebben veroorzakers, terreineigenaren en gemeenten een financiële 
bijdrage geleverd aan de uitvoering van het programma. De kosten na aftrek van 
de bijdragen van derden bedragen € 8,2 miljoen. De resterende middelen zijn 
toegevoegd aan de reserve bodem voor de bekostiging van bodemprojecten in 
2022 en verder. 
 
Omgevingswet  
In 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Met de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet gaan de provinciale bodemtaken deels over naar gemeenten.  
De provincie behoudt echter ook nog een aantal wettelijke taken en blijft  
bevoegd gezag voor het grondwater en voor verontreinigingen die onder het 
overgangsrecht vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om spoedlocaties, lopende  
saneringen en de zorgplicht voor verontreinigingen veroorzaakt voor de in- 
voering van de Omgevingswet (zoals PFAS). 
 
Het nieuwe beleid en de aanpak van chemische verontreinigingen in de leef- 
omgeving onder het regiem van de Omgevingswet  worden meegenomen in de 
uitwerking van de Strategie Bodem en Ondergrond. Op 15 december 2021 hebt u 
ingestemd met deze strategie die in 2022 wordt uitgewerkt in een tactisch deel 
en in uitvoeringsagenda’s.  
 
Tot slot melden wij u dat met het Rijk wordt overlegd over nieuwe landelijke  
afspraken voor de periode 2023-2030 en de financiële bijdrage aan de opgaven in 
bodem en ondergrond. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage Evaluatie Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 
mb/coll. 
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SAMENVATTING 
 
De evaluatie van het meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2021 laat zien welke prestaties we 
hebben nagestreefd, welke activiteiten we hebben uitgevoerd, wat de resultaten hiervan zijn en wat de 
kosten zijn geweest. 
 
Met de uitvoering van het meerjarenprogramma hebben we invulling gegeven aan de landelijke afspraken 
met het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen vastgelegd in het Convenant Bodem en Ondergrond 
2016-2020. Uitstel van de Omgevingswet in combinatie met het uitblijven van landelijke afspraken heeft 
geleid tot verlenging van het meerjarenprogramma in 2021 en in 2022. Het jaar 2022 zal apart geëvalueerd 
worden. 
 
In het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 zijn de volgende thema’s benoemd: 

 Duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond); 

 Afronden aanpak verontreinigde locaties met spoedeisende risico’s; 

 Van saneren naar beheren van bodemverontreiniging; 

 Kennis en informatiebeheer (basis voor werken met de Omgevingswet). 
 
Met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en in samenwerking met gemeenten, andere overheden, 
bedrijven en belanghebbenden hebben we uitvoering gegeven aan de afspraken.  
Hiermee hebben we op een voortvarende manier gewerkt aan een schonere en veilige leefomgeving in 
Drenthe en het mogelijk maken van (ruimtelijke) ontwikkelingen. 
 
In hoofdlijn hebben we in de programmaperiode: 

 De kwaliteit van de bodem is in Drenthe geschikt gemaakt voor het gebruik wat maatschappelijk 
gewenst is. 

 Locaties waar de bodemvervuiling leidt tot onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie of 
verspreiding naar en via het grondwater aangepakt (spoedlocaties). Van de 59 spoedlocaties uit 
2016 resteren er in 2021 nog twee. Deze laatste spoedlocaties worden in 2022 in uitvoering 
gebracht.   

 Prioriteit gegeven aan het continueren en afronden van lopende projecten uit voorgaande 
programma’s zoals gasfabrieken en grootschalige grondwaterverontreinigingen. 

 Generieke kaders ontwikkeld voor het toepassen van Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) in 
Drenthe en initiatief genomen om samen met gemeenten, WMD en waterschappen te komen tot 
gebiedsbeheerplannen. Hierin wordt de bodemproblematiek integraal aangepakt. 

 Het bedrijfsleven gestimuleerd om bedrijfsterreinen geschikt te maken voor het gebruik en waar 
nodig aan te sluiten bij GGB. 

 Particulieren gestimuleerd (particulierenregeling) om de bodemverontreiniging aan te pakken. 
 Projecten opgepakt die beleidsmatige verbindingen leggen met andere thema’s van het bodembeleid.  
 Onze kennis en kunde ingezet in diverse werkgroepen/projectgroepen voor het landelijke en 

regionaal beleid betreffende bodem en ondergrond (o.a. PFAS) en Omgevingswet en de organisatie 
van bodemnetwerkdagen. 

 Gefaciliteerd in een snelle oplossing voor het stagnerend grondverzet als gevolg van PFAS; 
 Wettelijke taken Wbb (VTH) uitgevoerd. 

 
Voor het uitvoeren van het meerjarenprogramma hebben we in de programmaperiode van het Rijk een 
bijdrage ontvangen van € 16 miljoen (DU Bodem). Daarnaast hebben veroorzakers/terreineigenaren en 
gemeenten een financiële bijdrage geleverd voor de uitvoering van het programma. De kosten na aftrek van 
de bijdragen derden hebben € 8,2 miljoen bedragen. De resterende middelen worden toegevoegd aan de 
reserve bodem voor de bekostiging van bodemprojecten in 2022 en verder.    
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Met het Rijk zijn voor 2022 nieuwe afspraken gemaakt over de financiële middelen voor doorlopende 
saneringen, gebiedsgericht beheer en voor de nu nog niet bekende verontreinigingen. Voor de periode 2023-
2030 worden nieuwe afspraken met het Rijk gemaakt.  
 
LEESWIJZER: 
Na de inleiding in hoofdstuk 1 verantwoorden we in hoofdstuk 2 de aanpak van de spoedlocaties en 
bodemsaneringsprojecten, de geplande saneringen, de aanpak van de werkvoorraad, verdere ontwikkeling 
naar GGB en onze rol als bevoegd gezag Wbb (coördineren, faciliteren, stimuleren, toetsen, beoordelen en 
instemmen). In hoofdstuk 3 laten we zien welke samenwerkingsprojecten zijn uitgevoerd in het kader van 
verbreding bodembeleid. De uitvoering van beleidsontwikkelingen, kennismanagement en informatiebeheer 
is beschreven in hoofdstuk 4. Vervolgens is in hoofdstuk 5 een financieel overzicht gegeven van het Wbb 
budget en laten we zien wat de personele inzet is geweest. Hoofdstuk 6 betreft geeft inzicht in de jaarlijkse 
verantwoording. 
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1. INLEIDING 
 
Het meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond is gestart in 2016 en was in eerste instantie voor een 
periode van vijf jaar opgesteld. Het kader van het programma was onder andere het Convenant Bodem en 
Ondergrond 2016-2020 dat gesloten was tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen (zie bijlage 1 
Convenant Bodem). Omdat er in 2021 nog geen nieuwe landelijke afspraken  waren vastgesteld en de 
Omgevingswet is uitgesteld, is besloten om het Meerjarenprogramma te verlengen met een jaar. Deze 
evaluatie betreft daarom de periode 2016 tot en met 2021. Omdat de Omgevingswet echter wederom is 
uitgesteld hebben we besloten om het meerjarenprogramma nogmaals te verlengen met een jaar. Het jaar 
2022 zal apart geëvalueerd worden. 
 
In het meerjarenprogramma is beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan de afspraken uit het Convenant. 
Deze uitvoering is opgepakt met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en in samenwerking met 
gemeenten, andere overheden, bedrijven en belanghebbenden.  
Hiermee hebben we op een voortvarende manier gewerkt aan een schone en veilige leefomgeving in Drenthe. 
Eén van de doelen hiervan was dat er geen locaties meer zouden zijn waar bodemverontreiniging zorgt voor 
onaanvaardbare risico’s voor de mens, de ecologie en/of het grondwater. Een ander doel was het komen tot 
een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond. De kwaliteit van de bodem is in 
Drenthe geschikt gemaakt voor het gebruik wat maatschappelijk gewenst is. We hebben een bijdrage 
geleverd aan het mogelijk maken van (ruimtelijke) ontwikkelingen en een gezonde leefomgeving (PFAS en 
diffuus lood). Daarnaast hebben we onze kennis en kunde ingezet in het bijdragen van het regionaal/landelijk 
bodem en ondergrond beleid. Dit is jaarlijks gedeeld op de bodemnetwerkdag georganiseerd samen met 
andere noordelijke bevoegd gezagen Wet bodembescherming (WBB), ILT en RWS. 
De evaluatie van het meerjarenprogramma laat zien welke prestaties we hebben nagestreefd, welke 
activiteiten we hebben uitgevoerd, wat de resultaten hiervan zijn en wat de kosten zijn geweest. 
De spoedoperatie is grotendeels afgerond. In 2016 zijn we gestart met 59 locaties met mogelijke humane, 
ecologische of verspreidingsrisico’s (spoedlocaties). Jaarlijks zijn er locaties afgegaan omdat blijkt uit verder 
onderzoek dat er geen sprake is van spoed of omdat de locaties zijn gesaneerd. Maar ook zijn er jaarlijks 
nieuwe locaties bijgekomen. Eind 2021 zijn er nog 2 spoedlocaties die moeten worden opgepakt.  Voor de 
overige spoedlocaties geldt dat de sanering loopt of is afgerond (zie ook bijlage 2). 
 
Het rijk heeft de provincie voor het uitvoeren van het meerjarenprogramma een Decentrale Uitkering Bodem 
(DU Bodem) verleend. Daarnaast hebben we voor de uitvoering van de bodemsanering bijdragen van 
gemeenten en veroorzakers/belanghebbenden ontvangen. Met deze gelden hebben we ook doorlopende 
bodemsaneringsprojecten uit de periode 2010 tot en met 2015 verder opgepakt.  
Voor het uitvoeren van het programma hebben we van het Rijk € 16 mln. DU Bodem ontvangen. 
 
Niet alle bodemsaneringen zijn eind 2021 afgerond. Diverse bodemsaneringslocatie lopen door in 2022 e.v. 
(zie bijlage 2). Met het Rijk  zijn voor 2022 nieuwe afspraken gemaakt over de financiële middelen voor 
doorlopende saneringen, gebiedsgericht beheer en voor de nu nog niet bekende verontreinigingen. Voor de 
periode 2023-2030 worden nieuwe afspraken met het Rijk gemaakt.  
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2. AANPAK BODEMVERONTREINIGING IN DRENTHE   
Hierna verantwoorden we de doorlopende projecten uit de programma’s 2010-2014 en 2015, de verdere 
aanpak van de spoedlocaties, de geplande saneringen, de aanpak van de werkvoorraad, verdere ontwikkeling 
naar GGB en onze rol als bevoegd gezag Wbb (coördineren, faciliteren, stimuleren, toetsen, beoordelen en 
instemmen). In bijlage 2 is een totaaloverzicht opgenomen van de (spoed) bodemsaneringslocaties die zijn 
uitgevoerd in deze programmaperiode (zowel de vangnetgevallen uitgevoerd door de provincie (WBB/DUB) 
als de saneringen in eigen beheer (SEB) uitgevoerd door terreineigenaar of veroorzaker). Ook laten we in de 
bijlage zien welke locaties doorlopen in 2022 e.v. 

2.1. Uitgevoerde werkzaamheden  

2.1.1. Aanpak spoedlocaties  
De aanpak van de spoedlocaties is voorspoedig verlopen. In 2016 zijn we gestart met 59 locaties (End Term 
Review (ETR) 2015-lijst) mogelijke spoedlocaties met humane, ecologische of verspreidingsrisico's. 
In onderstaande tabel is het overzicht van het aantal spoedlocaties over de afgelopen jaren weergegeven. 
Jaarlijks gaan er locaties af omdat blijkt uit verder onderzoek dat er geen sprake is van spoed of omdat de 
locaties zijn gesaneerd. Ook komen er jaarlijks nieuwe locaties bij. 
 
Tabel: Overzicht verloop aantal spoedlocaties 

Jaar Aantal spoedlocaties 
2016 59 
2017 49 
2018 42 
2019 42 
2020 38 
2021 36 

 
Van de 59 locaties op de spoedlijst in 2015 was in 47 gevallen met een beschikking vastgelegd dat sprake was 
spoedeisendheid. De overige 12 gevallen zijn in de programmaperiode onderzocht en is het onderzoek 
afgerond met een besluit over de spoedeisendheid. Daarnaast zijn in de programmaperiode nog 3 onbekende 
gevallen naar voren gekomen. Ook deze zijn onderzocht en zijn de risico’s met een besluit vastgesteld.  
 
In 2021 staan nog 36 locaties op de spoedlijst. Op 28 daarvan is de sanering gestart en is de verontreiniging 
beheerst. De saneringen loopt nog wel door om te voorkomen dat opnieuw ongewenste verspreiding kan 
optreden. Op 2 locaties zijn de verspreidingsrisico’s door gebiedsgericht grondwaterbeheer beheerst maar 
dient de bronverwijdering nog te worden uitgevoerd.  
Op 4 locaties is de sanering van start gegaan maar zijn de verspreidingsrisico’s nog niet beheerst. Op 2 
locaties moet nog met de sanering worden gestart. In 2021 is voor 1 van deze 2 locaties een overeenkomst 
gesloten. De terreineigenaar betaalt ons een afkoopsom waarmee wij in staat worden gesteld om de sanering 
ten uitvoer te brengen. Deze sanering zal in 2022 van start gaan. 
  
Dit betekent dat alle overheidssaneringen nagenoeg in uitvoering zijn en dat we met de betrokken bedrijven 
waar de sanering nog moet starten in overleg zijn om de aanpak te bespoedigen. 
 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de spoedlocaties en de stand van zaken. 
 

2.1.2. Projecten  
 
Hieronder gaan we nader in op een aantal lopende, grote en langdurige saneringsprojecten binnen Drenthe.  
 
Aanpak Gasfabrieksterreinen in Drenthe 
Gasfabriek Assen  
De sanering van het gasfabrieksterrein in Assen is in 2017 afgerond. Er gelden slechts gebruiksbeperkingen 
voor het onttrekken van grondwater. Het terrein is door de gemeente Assen in woonkavels uitgegeven.  
 
Gasfabriek Hoogeveen  
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Deze locatie is gesaneerd en in de periode 2017-2020 zijn een grondwatermonitoring en vervolgonderzoeken 
uitgevoerd. Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat er tijdens de sanering in de periode 1987–1997 
lokaal nog beperkte restverontreinigingen in grond en grondwater zijn achtergebleven. Er is geen aanleiding 
om een aanvullende actieve sanering uit te voeren. De intentie is om de grondwaterverontreiniging op te 
nemen in het gebiedsplan GGB Hoogeveen. 

 
Van Wijk & Boerma te Tynaarlo 
De sanering van het project Van Wijk &Boerma is gestart met een deelsanering op het grondgebied van de 
Nederlandse Spoorwegen (NS). De Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen heeft deze sanering 
uitgevoerd. De sanering betrof de grondsanering en met name het verwijderen van verontreinigd slib uit de 
toen daar bestaande waterpartijen. De ontgravingen zijn aangevuld met tarragrond. De tarragrond 
veroorzaakte veel stankoverlast in Tynaarlo, wat veel maatschappelijke en politieke onrust met zich 
meebracht. De klachten hierover zijn behandeld en afgehandeld. De grondwaterverontreiniging heeft de NS 
bij de provincie Drenthe afgekocht. Deze verontreiniging wordt meegenomen met de grondwatersanering die 
de provincie uitvoert.   
 
Grondsanering                                                     
De grondsanering is uitgevoerd in 2017 en 2018.  De verontreinigde grond is tot een diepte van 1m 
ontgraven over het gehele bedrijfsterrein en bij de kernen van de verontreiniging tot 6m diepte ontgraven. De 
resterende verontreiniging van de grond wordt gesaneerd met het grondwater De grondsanering heeft langer 
geduurd dan voorzien en is duurder uitgevallen dan begroot. Dit had verschillende oorzaken: 
 
1. Er is meer grond ontgraven;   
2. Er is een onverwachte stort aangetroffen 
 ter plaatse van een bosplantsoen. Het  
stortmateriaal is ontgraven en afgevoerd.  
Deze werkzaamheden hebben veel vertraging 
opgelopen omdat er een kapvergunning noodzakelijk  
was en in het stortmateriaal asbest was aangetroffen. 
3. In overleg met de omwonenden en gemeente is  
aanvulgrond met de kwaliteit wonen toegepast.  
4. Het aanvullen van de ontgraving heeft ook enige tijd  
in beslag genomen omdat er onvoldoende 
 ‘schone’ grond op de markt beschikbaar was.  
 
De tussenevaluatie van de grondsanering is in 2018 goedgekeurd.  
 
Grondwatersanering 
De sanering van de grondwaterverontreiniging tot 25 meter diepte en de resterende grondverontreiniging is 
medio 2017 gestart. Bij de aanpak zijn verschillende technieken in fasen toegepast. Eerst is de 
verontreiniging met een toevoeging van een oxidatiemiddel chemisch geoxideerd. Deze methode is vooral 
geschikt voor de aanpak van hogere concentraties. Daarna is een biologische techniek gebruikt om de 
verontreiniging verder te verwijderen.   
De sanering is uitgevoerd in 3 fasen: 
Fase 1: Kern van de verontreiniging tot 25 meter diepte met chemische oxidatie (ISCO). 
Fase 2: Biologische sanering van de ondiepere verontreiniging tot 8 meter diepte. 
Fase 3: Biologische sanering van het grondwater tot 25 meter. 
 
Voorafgaand aan de grondwatersanering is een nulmeting uitgevoerd. Uit het onderzoek bleek dat de omvang 
en de mate van de verontreiniging vele malen groter was dan uit de eerdere bodemonderzoeken naar voren 
was gekomen. De aanpak van de vervuiling is daarop aangepast.  
 
Fase 1 
Tijdens de start van de chemische oxidatie sanering stegen de concentraties gechloreerde organische 
oplosmiddelen (VOCL) in het grondwater tot spectaculaire hoogte. Door het inbrengen van oxidatiemiddel 
kwam verontreiniging uit de grond vrij en in het grondwater waarna het werd afgebroken.  
De ISCO-sanering heeft een jaar langer geduurd dan was gepland. 
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Fase 2 
Daarna is de sanering van het ondiepe grondwater uitgevoerd. In totaal zijn er over het gehele terrein 452 
directe injecties (biologisch proces) uitgevoerd tot 8 meter diepte. De injecties zijn in twee ronden (2018 en 
2020) uitgevoerd.  
In 2020 is ISCO-installatie en de bijbehorende infrastructuur ontmanteld en verwijderd. 
 
Fase 3 
Als laatste fase van de sanering is het TCE-systeem (biologisch saneringssysteem) ingezet. De uitvoering van 
fase 3 is niet volgens plan verlopen en voortijdig stopgezet.  
Het creëren van een grondwaterstroming in de bodem door oppompen en inbrengen van biologisch 
geactiveerd grondwater bleek door de slechte doorlatendheid van de bodem niet mogelijk. 
Eind 2021 is een grootschalig actualisatie onderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het 
onderzoek wordt de saneringsaanpak heroverwogen. 
 
 

 
 
Pluim 
In 2019 is er onderzoek gedaan naar de omvang en het concentratieniveau van de verontreinigde pluim. 
Hiervoor is een uitgebreid meetnetwerk aangebracht met peilbuizen op verschillende filterstellingen tot 70 
meter diepte. In deze monitoring zijn ook de kwetsbare objecten gemeten, waaronder de drinkwaterput van 
het recreatiepark 't Veenmeer. Uit de resultaten van de monitoring blijkt dat het grondwater bij de 
drinkwaterput wel beïnvloed wordt door de verontreiniging vanaf terrein 'Van Wijk en Boerma’. De 
concentraties geven geen aanleiding tot het nemen van maatregelen. Ook de gemeten concentraties van het 
water uit de drinkwaterput liggen onder de drinkwaternorm. 
In 2021 is de tweede monitoringsronde uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de concentraties vrijwel gelijk 
waren aan die van 2019. Voor 2023 is de volgende monitoring ingepland. OP basis van de resultaten van de 
monitoring en het saneringsresultaat van het bedrijfsterrein wordt vastgesteld of er nog aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn voor de beheersing van de pluim. 
 
CPC-terrein/Parallelweg 27 Coevorden 
Het CPC-terrein is een voormalig bedrijventerrein op industrieterrein Holwert-Zuid in Coevorden waarop 
een ernstige grootschalige historische (ontstaan voor 1987) bodemverontreiniging aanwezig was. Deze is 
veroorzaakt door een metaalbewerkingsbedrijf, waar veel is gewerkt met ontvetters en thinners. De verticale 
verontreiniging strekt zich uit tot circa 70m, en de verontreiniging heeft zich horizontaal verspreid tot 1000 
m. 
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Locatie voor sanering 
 
Op deze bodemsaneringslocatie is een gefaseerde in situ sanering uitgevoerd. 

 Fase 1, grondsanering ondiep.  
 Fase 2, sanering ondergrond (tot 10 meter).  
 Fase 3, beheersing van de diepe ondergrond en de pluim. De eerste fase is in 2014 afgerond. 

Aansluitend aan de grondsanering is de locatie heringericht (supermarkten, winkels en 
appartementen). 

 
 

                                
 
 
In 2016 is ingestemd met de tussenevaluatie van fase 1 en is fase 2 gestart met injecties om de biologische 
afbraak van de verontreiniging te stimuleren. Ook is eind 2016 onderzoek verricht om het beeld van de 
verontreiniging van het diepe grondwater (de pluim) te actualiseren. 
Door de biologische  sanering is de verontreiniging sterk afgenomen. In drie deelgebieden bleef de 
biologische afbraak achter en is opnieuw geïnjecteerd. Uit de metingen bleek dat de geïnjecteerde vloeistof 
(nagenoeg) niet de resterende verontreiniging onder het winkelgebied bereikte. Vermoedelijk is de 
doorlaatbaarheid van de bodem veel slechter geworden als gevolg van verdringing van de bodem, door de 
vele heipalen die in de bodem zijn geplaatst. 
Uit onderzoek in 2018 bleek dat de resultaten van de injecties niet aan de verwachting voldeden. Vervolgens 
is nogmaals een injectieronde uitgevoerd. Uit het evaluatieonderzoek (2020) blijkt dat plaatselijk (op drie 
deellocaties) echter nog hoge restconcentraties aanwezig zijn.  
De grondwatersanering tot een diepte van 10 meter is in 2021 afgerond. De restverontreiniging en de 
verontreinigingen op een diepte meer dan 10 meter worden beheerd en zijn opgenomen in het concept 
gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer Coevorden. 
In 2022 zal de eindevaluatie ter instemming aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.  
 
De Holwert-Zuid Coevorden 
De sanering van het herontwikkelingsgebied Holwert-Zuid is in 2018 afgerond. Het terrein is ingericht met 
een supermarkt, etagewoningen en een parkeerterrein. De grondgebonden woningen aan de zijde van de 
Krimweg worden voorlopig niet gerealiseerd. 
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Locatie CPC-terrein/Holwert Zuid na sanering en herontwikkeling  

 
 
 
Cluster Fabrieksweg Hoogeveen  
Cluster Fabrieksweg betreft een aantal verontreinigingen met vooral olieproducten en oplosmiddelen. Met de 
bedrijven is een overeenkomst afgesloten. De bedrijven hebben zelf de bron op hun locatie tot 10 meter 
diepte aangepakt. De grondwaterverontreiniging dieper dan 10 meter (pluim) is door de bedrijven afgekocht 
bij de provincie.  
De aanpak van de bron op de locaties heeft vertraging opgelopen. De biologische afbraak had een minder 
gunstig verloop dan vooraf was voorzien. De voortgang van de verschillende saneringen is in de afgelopen 
jaren nauwlettend gevolgd. Nagenoeg bij alle locaties is de bron gesaneerd.  
 
Voor de aanpak van de bron fabrieksweg 10-12 zijn aanvullend directe injecties uitgevoerd om de biologische 
afbraak van de verontreinigingen te stimuleren. De resultaten van de laatste twee monitoringgegevens zijn 
positief en naar verwachting zal de bronsanering in 2022 worden afgesloten. De pluim cluster Fabrieksweg 
en de pluimen in de omgeving Fabrieksweg zijn opgenomen in het GGB Hoogeveen. (Zie paragraaf 2.2.4) 
 
Evenblij Hoogeveen 
In de periode 2016 tot 2020 zijn twee ronden uitgevoerd met nieuwe injecties om de biologische afbraak van 
de verontreinigingen in de bronzone te stimuleren.  
De monitoring over 2020 is in juni 2021 besproken. Vanwege opeenvolgende gunstige resultaten zijn de 
binnenlucht metingen stopgezet. In 2021 (rapportage 04-21) is een onderzoek uitgevoerd met als doel vast te 
stellen in welke mate uitloging (nalevering) plaatsvindt vanuit de bronlocatie naar de pluim. De mate van 
uitloging vanuit de bronzone naar de onderliggende zandlaag is relevant voor de verdere aanpak van de 
bronzone. Met een vervolgonderzoek wordt de komende jaren vastgesteld of nalevering vanuit de bronzone 
nog relevant is en een gerichte bronaanpak noodzakelijk maakt.  
 
De aanpak van de pluim van Evenblij is vanaf 2019 onderdeel van GGB Hoogeveen geworden. 
 
Huizing Roden   
Op de locatie Terheylsterweg 7 te Nieuw-Roden (voormalig Huizing-terrein) was een verzinkerij gevestigd. Als 
gevolg van bedrijfsactiviteiten is de bodem verontreinigd geraakt met onder andere zware metalen en cyanide. 
Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw wordt de bodem gesaneerd, wat heeft geleid tot het verwijderen van het 
overgrote deel van de verontreinigingen.  
 
Er is echter een grondwaterverontreiniging met zink en nikkel achtergebleven, waarvan is vastgesteld dat 
deze met redelijke inspanningen niet verwijderd kan worden. Daarom is in 2006 een herzien saneringsplan 
en nazorgplan opgesteld voor het terrein dat inmiddels als woonwijk is ingericht. De saneringsinspanning 
bestaat sindsdien uit het gedurende 30 jaar monitoren van de grondwaterverontreiniging, om vast te stellen 
of sprake is van een stabiele situatie. In 2018 is de eerste monitoring na 2012 uitgevoerd. Hieruit is naar 
voren gekomen dat de verontreinigingssituatie vergelijkbaar is met die van 2012 en dat geen verdere 
verspreiding is opgetreden. De volgende monitoringsronde is ingepland voor 2027. 
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KRW-lijst  
Alle KRW-locaties zijn opgenomen in de KRW-gebiedsplannen. In 2017 zijn 10 locaties op basis van de data 
beschikbaar in de bodemsaneringsdossiers en het bodeminformatiesysteem gescreend. Hierdoor zijn 5 
locaties afgevallen. 
Op de overige 5 locaties die in of nabij kwetsbare gebieden zijn gelegen, is onderzoek uitgevoerd. Bij geen van 
de locaties wijzen de onderzoeksresultaten op een mogelijke bedreiging als gevolg van 
bodemverontreiniging. De eigenaren zijn op de hoogte gesteld. Dit onderzoek is afgesloten en daarmee is aan 
een doelstelling van het Bodemconvenant (art. 4.4) voldaan.  
 
Oranje gebieden  
Meerdere mobiele verontreinigingen in een gebied, die individueel niet voldoen aan de criteria voor een 
spoedlocatie, kunnen gezamenlijk een bedreiging vormen voor het gebruik van de ondergrond. Dit noemen 
we de Oranje gebieden.  
De eventuele potentiële "Oranje" gebieden in Drenthe zijn in 2017 geïnventariseerd en getoetst. Hieruit is één 
gebied overgebleven. Op dit gebied (centrum Roden) is nogmaals ingezoomd en is gebleken dat het 
merendeel van de locaties reeds is gesaneerd of in de afrondende (monitoringsfase) zit. Om die reden is 
geconcludeerd dat er in Drenthe geen gebieden zijn waar meerdere verontreinigingen tezamen tot 
onaanvaardbare verspreidingsrisico’s kunnen leiden. 
 
Geen spoedlocaties  
Naast de aanpak van spoedlocaties hebben we als bevoegd gezag op grond van de Wbb te maken gehad met 
ernstig verontreinigde locaties waarvoor spoedig saneren niet nodig is. Dit zijn vaak vrijwillige saneringen 
(SEB) van locaties die ernstig zijn verontreinigd en waar ontwikkelingen, zoals bouwen, plaatsvinden. Naast 
deze vrijwillige saneringen hebben we ook verantwoordelijkheid voor stagnerende gevallen. Dit zijn gevallen 
waar derden geen belangen hebben om de sanering mede te financiering, door het ontbreken van dynamiek. 
Toch kan de bodemverontreiniging maatschappelijke problemen opleveren bij onder andere verkoop en 
erfenissen.  

2.1.3. Uitvoering wettelijke taken WBB  
De uitvoering van wettelijke taken (toetsen, beoordelen, beschikken, meldingen, inzet juridisch 
instrumentarium, toezicht en handhaving) zijn belangrijke instrumenten om de kwaliteit van de uitvoering 
van onderzoek en sanering te borgen. Dit houdt in dat wij voor de bodemsaneringsprojecten (zowel 
spoedlocaties als geen spoedlocaties) de meldingen, de nader onderzoeken (NO) en saneringsonderzoeken 
(SO) die wij hebben ontvangen hebben getoetst en beoordeeld aan de wet en ons beleid. Daarnaast zijn 
instemmingen verleend aan BUS-saneringen, saneringsplannen (SP), wijzigingen op saneringsplannen, 
evaluatieverslagen (EV) en nazorgplannen (NP).  
 
In grafiek 1 laten we het aantal beschikkingen en meldingen zien over de totale programmaperiode. De 
aantallen laten zien dat we meer beschikkingen/Busmeldingen (521) hebben behandeld dan gepland (200) in 
het meerjarenprogramma. Dit betekent dat er veel locaties in Drenthe een schonere bodem hebben gekregen 
en dat die bodem voldoet aan de bodemkwaliteit voor de gebruiksfunctie. 
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Grafiek 1: Aantal besluiten Wbb 2016 t/m 2021 
 

 
 
Wij hebben burgers bij het afgeven van onze beschikkingen/besluiten rechtszekerheid gegeven op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht. Hiervan is gezien het aantal beschikkingen dat jaarlijks is genomen weinig 
gebruik van gemaakt. De zienswijzen die er waren zijn veelal in onderling overleg opgelost. Voor 1 locatie 
loopt nog een beroepszaak bij de Raad van State. Deze zal in 2022 behandeld worden.  
De termijnoverschrijdingen zijn ook minimaal. De termijnoverschrijding hebben niet geleid tot een verzoek 
tot dwangsom. 
 
 
Grafiek 2: Aantallen zienswijzen, bezwaren, beroep en termijnoverschrijdingen 
 

 
 
 

2.1.4. Gebiedsgericht grondwaterbeheer en gebiedsgerichte aanpak  
Eén van de afspraken uit het Convenant Bodem was het inzetten van gebiedsgericht grondwaterbeheer 
(GGB). Dit is een oplossing voor situaties waarin meerdere pluimen elkaar zodanig (dreigen te) beïnvloeden 
dat een gevalsgerichte aanpak niet kosteneffectief of slecht mogelijk is. In de afgelopen programmaperiode 
hebben we ambtelijk een handreiking GGB in Drenthe opgesteld en aan de hand van deze handreiking zijn de 
verschillende projectgroepen voortvarend aan de slag gegaan met gebiedsgerichte aanpak in samenhang met 
grondwaterbeheer en gebiedsontwikkeling in de gemeente Assen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel. Een 
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projectgroep was samengesteld met deskundigen uit de betreffende gemeente, waterleidingmaatschappij, 
waterschappen, adviesbureaus, RUDD en provincie. 
                                         
We kunnen met trots zeggen dat eind  
2020 de contouren van GGB voor  
bovengenoemde gebieden gereed waren. 
Zowel in Hoogeveen als in Assen is een  
gebiedsplan en uitvoeringsplan vastgesteld 
voor GGB. Ook is het gebiedsgericht beheer  
voor beide gemeenten gestart en inmiddels in  
uitvoering. Voor de uitvoering hebben de  
diverse partijen bestuursovereenkomsten  
opgesteld. 
De RUDD treedt namens ons op als  
gebiedsbeheerder voor de betreffende  
gebieden. 
 
Het gebiedsplan en uitvoeringsplan voor GGB 
Coevorden moet nog in procedure worden  
gebracht. Dit krijgt een vervolg in de 2022. 
 
Voor Meppel heeft de projectgroep geconcludeerd (op basis van een verkenning) dat aan de criteria om over 
te gaan tot gebiedsgericht beheer in Meppel niet wordt voldaan. Daarnaast wordt de meerwaarde van een 
gebiedsgerichte aanpak niet door alle partijen gedeeld. Dit betekent dat gebiedsgericht grondwaterbeheer 
niet verder is uitgewerkt. 
 
Afkoop verontreinigde pluim 
Degenen die volgens de Wbb verantwoordelijk en aan te spreken zijn, blijven verantwoordelijk voor de 
sanering van de verontreiniging binnen de contour van het gebiedsplan.  Uitgangspunt binnen GGB is dat de 
probleemhebber zelf de bron saneert (actief wegnemen) en dat het beheer van de diepere verontreiniging 
kan worden afgekocht. Met een aantal saneringsplichtigen dan wel veroorzakers binnen het plangebied GGB 
hebben we financiële overeenkomsten gesloten over de afkoop van hun verontreinigde grondwaterpluim en 
het opnemen van de verontreinigingslocatie in het gebiedsplan. Dit betekent dat wij het beheer van de 
diepere verontreinigingen hebben overgenomen en wij de saneringsplichtigen hebben gevrijwaard van hun 
saneringsplicht voor het diepe grondwater. De afkoopbijdrage draagt mede bij aan het financieren van het 
GGB. In een aantal gevallen zijn er overeenkomsten gesloten voor zowel afkoop van bronsanering als 
grondwatersanering. Dit betekent dat wij als bevoegd gezag Wbb ook verantwoordelijk zijn voor de 
bronsanering binnen het gebiedsplan. 
Zowel in GGB Hoogeveen, Assen en Coevorden zijn er dergelijke overeenkomsten afgesloten. Daarnaast lopen 
er nog onderhandelingen met saneringsplichtigen over de afkoop van de saneringsplicht.  
 
Hieronder geven we in het kort een toelichting op de verschillende GGB’s in Drenthe: 
 
GGB Hoogeveen   
Doelstellingen van GGB Hoogeveen zijn de omgeving en kwetsbare objecten beschermen tegen de 
grondwaterverontreinigingen, benutting van de ondergrond mogelijk maken en de grondwaterkwaliteit 
verbeteren.  
 
Binnen GGB Hoogeveen zijn (en worden) meerdere bronsaneringen uitgevoerd, al dan niet afgekocht door de 
probleemeigenaren. De pluimen worden gemonitord. Ook monitoring van gebiedsgrenzen en kwetsbare 
objecten vindt plaats. Beide acties dragen zichtbaar bij aan de bescherming en de kwaliteitsverbetering van 
het grondwater onder Hoogeveen. Waar nodig wordt met de gebiedspartners informatie over de 
verontreiniging uitgewisseld.   
 
Vanwege de bescherming van onder meer de drinkwaterwinning van de WMD en de industriële onttrekking 
van DOC Kaas is (seismisch) onderzoek uitgevoerd naar de bodemopbouw. Dit met als doel de monitoring 
beter af te stemmen op bescherming van het derde watervoerende pakket en de beide kwetsbare objecten 
die zich daarin bevinden.   
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GGB is een aanjager van samenwerking en studies gebleken. Zo wordt bijvoorbeeld de monitoring voor DOC 
Kaas en de GGB-monitoring op elkaar afgestemd en aangepast. Partijen maken in 2022 afspraken over de 
uitvoering en financiering van deze werkzaamheden. Een tweede voorbeeld is een studie naar de 
mogelijkheden van de inzet WKO’s voor de energietransitie binnen de gemeente Hoogeveen. Die studie is 
eveneens ingezet om de mogelijkheden van kwaliteitsverbetering van het grondwater door WKO’s te 
stimuleren. Op deze manier worden partijen in het beheergebied sterker met elkaar gekoppeld en ontstaat 
meer en betere informatie-uitwisseling. Beide voorbeelden passen binnen het deel ‘benutten’ van de 
doelstelling van GGB Hoogeveen. 
 
GGB Assen  
Het gebiedsgericht beheer is gestart per 1 januari 2021. Voor de uitvoering is een projectgroep samengesteld. 
Het monitoringsnetwerk is in juni 2021 geplaatst. De eerste metingen zijn in september 2021 uitgevoerd. De 
tweede monitoringsronde wordt in maart 2022 uitgevoerd. De eerste rapportage hierover zal plaatsvinden in 
mei 2022.  
 
Bronsaneringen 
In het kader van GGB Assen is bij vier CKW-locaties de bron en pluim door middel van onderzoek in beeld 
gebracht. Het betreft VOCl-verontreinigingen op de locaties Brinkstraat 75, Oudestraat 26, Kleine Marktstraat 
6-8 en het Plegt Vos terrein. Op basis van dit onderzoek is een beschikking genomen over de ernst en spoed. 
Twee ervan betroffen spoedlocaties. Met de eigenaren zijn gesprekken gevoerd over de bronsanering.  
In 2020 is voor drie gevallen van bodemverontreiniging (VOCl) een saneringsplan op hoofdzaken opgesteld. 
Het plan betreft een uitwerking op hoofdzaken waarbij vertrekpunt is dat de bronnen van verontreinigingen 
worden gesaneerd en de pluimen in het GGB worden opgenomen en gemonitord. Wij hebben als bevoegd 
gezag Wbb ingestemd met het plan. De aanbesteding van de sanering vindt plaats in 2022. 
 
 
GGB Coevorden  
De verdere ontwikkeling (vertrekpunt spoorboekje uit 2012) van GGB in Coevorden is eind 2016 gestart met 
de actualisatie van de kwaliteit van het diepe grondwater (de pluim) van CPC. Vooruitlopend op een op te 
stellen gebiedsplan Coevorden is in 2017 een gebiedsplan opgesteld dat de grondwaterpluimen van CPC en 
De Holwert 1 omvat. De aanleiding vormde de wens van de aansprakelijke partij van een van de pluimen om 
tot afkoop over te gaan en daarbij in aanmerking te komen voor een Rijkssubsidie (bedrijvenregeling). Harde 
voorwaarde voor deze subsidie is onder andere het overleggen van een saneringsplan. Om die reden hebben 
wij dit in ruimtelijke omvang en doelstellingen beperkte gebiedsplan opgesteld en mee ingestemd. Dit 
gebiedsplan heeft een tijdelijk karakter tot aan het definitieve Gebiedsplan. Om te komen tot het definitieve 
gebiedsplan is een projectgroep samengesteld. Het project is gestart in 2018 met het opstellen van een 
gebiedsplan GGB voor Coevorden. De aftrap was een workshop met deelnemers van gemeente, provincie, 
waterschap en Duitse partners. De workshop heeft de kansen, die in 2012 bij de verkenning waren 
geïdentificeerd, geactualiseerd. In 2020 is het gebiedsplan en het bijbehorende uitvoeringsplan definitief 
afgerond. De plannen zijn gecommuniceerd met de Duitse overheden. Van die zijde zijn geen vragen en 
opmerkingen ontvangen. Als laatste moeten de financiële details nu nog overeengekomen worden, zodat 
beide plannen in procedure gebracht kunnen worden voor instemming bij het bevoegd gezag Wbb. Dit krijgt 
een vervolg in 2022 e.v. 

2.1.5. Voormalige stortplaatsen (NAVOS)/Nazorg stortplaatsen  
Bij drie locaties (stortplaatsen Nijlanderweg te Rolde, Bolhuisgat te Yde en Wijken Nieuw-Buinen is een 
actualiserend onderzoek uitgevoerd en afgerond. Op basis van de risicobeoordeling bleek dat bij de eerste 
twee sprake was van ecologische spoed. Op die locaties heeft daarna een maatschappelijke afweging 
ecologische risico’s plaatsgevonden. Daar is uitgekomen dat de locaties als niet spoed kunnen worden 
beschouwd.  
 
Wijken Nieuw-Buinen 
Een viertal wijken (wijken 27, 41, 43 (noord en zuid) en 45) langs de Zuidelijke Tweederdeweg te Nieuw-
Buinen zijn in de periode 1962 tot 1975 gedempt met voornamelijk afgekeurde beeldbuizen. Als gevolg van 
deze demping zijn de deklaag en het grondwater ter plaatse van de dempingen sterk verontreinigd geraakt 
met cadmium.  Op basis van de uitgevoerde actualiserend onderzoeken is vastgesteld dat er sprake is van een 
ernstige verontreiniging die niet met spoed behoeft te worden gesaneerd.  
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Bolhuisgat 
In 2021 zijn er klachten ingediend over stank van het oppervlaktewater dat zich bevond in een laag gedeelte 
op het stort Bolhuisgat. Dit water is verwijderd. Er wordt nog gekeken welke maatregelen nodig zijn om te 
voorkomen dat ook in de toekomst dit niet weer tot klachten leidt. Er heeft in deze periode geen monitoring 
meer plaatsgevonden.  
 
Stortplaats Dwingeloo 
Op deze stortplaats is een aanvullend onderzoek uitgevoerd en een saneringsplan opgesteld en uitgevoerd. 
De stortplaats wordt herontwikkeld. De bedoeling is dat er een supermarkt op komt. Echter de 
bestemmingsplanwijziging en de bezwaren daarop hebben gezorgd voor stagnatie in de herontwikkeling.  

 
Stortplaats Alteveer 115 Hoogeveen 
Voor de stortplaats Alteveer 115 in Hoogeveen is samen met Prolander en de gebiedscommissie Zuidwolde 
gewerkt aan het tot stand komen van een sanering in combinatie met natuurontwikkeling en baggeren van 
een watergang door het waterschap. Hiermee krijgt de stortplaats een herbestemming. In 2016 is een 
beschikking genomen op ernst en spoed en ingestemd met het saneringsplan. In september 2016 is de 
sanering uitgevoerd met een leeflaag van een meter door baggerslib en eindafwerking van gewone grond en 
inplanten van bodem. De sanering heeft lang geduurd mede omdat bij het baggeren van de Zuidwoldiger 
lossing munitie is aangetroffen welke door de EOD opgeruimd moest worden. Daarnaast was er ook sprake 
van een dassenburcht die op basis van de natuurwetgeving niet verstoord mocht worden. Het  
evaluatieverslag wordt in 2022 verwacht omdat er nog een verificatie van laagdikte nodig was vanwege het 
inklinken van de leeflaag.  
 
Onderzoek alternatief gebruik voormalige stortplaatsen 
In het onderzoek naar alternatief gebruik van voormalige stortplaatsen is specifiek gekeken naar kleinere 
stortplaatsen. Vanwege hun beperkte oppervlak zijn ze te klein voor bijvoorbeeld productie van biomassa of 
zonne-energie. Samen met de Drentse Agrarische Natuurvereniging is een eerste beoordeling gedaan of 
dergelijke stortplaatsen pareltjes in het landschap kunnen worden door ze in te zaaien met bloemrijke 
kruidenmengsels. Echter uit onderzoek is gebleken dat de opties beperkt zijn en heeft er verder geen 
uitwerking meer plaatsgevonden. 
 
Nazorg Wm-stortplaatsen  
Bij 2 Wm-stortplaatsen (Meisner en Attero) is sprake van nazorg op grond van de  
Wet Milieubeheer. Op deze stortplaatsen hebben er ook herontwikkelingen plaatsgevonden. 
 
Voor de stortplaats Meisner is jaarlijks nazorg zoals beheer en onderhoud uitgevoerd. In 2015 is de 
stortplaats gedeeltelijk in gebruik genomen voor de activiteiten van een modelvliegclub en in 2018 op een 
deel van de stortplaats een zonnepark aangelegd. Voor 2022 wordt een plan gemaakt voor grootschalig 
onderhoud van de stortplaats. Het beheer en onderhoud loopt door in 2022 en verder. 
 
Voor de stortplaats Attero is de afgelopen jaren veel inzet gepleegd voor: 
 Het beoordelen nazorgplannen 2015 en 2020 (loopt nog). 
 Aanpassing milieuvergunning 2017 (aanleg IBC-werk -Dak van Drenthe - conform Besluit 

bodemkwaliteit)  
 Aanleg van het dak van Drenthe. 
 Instemming toepassen alternatieve bovenafdichting Dak van Drenthe (loopt nog). 

2.1.6. Diffuse verontreiniging  
Als gevolg van langdurige menselijke bewoning en bedrijvigheid zijn met name in binnensteden de bodems 
verontreinigd geraakt. Daarbij zijn niet een duidelijke oorzaak, kern en gradiënt aan te wijzen. Om die reden 
worden dit diffuse verontreinigingen genoemd. Ook in de Drentse binnensteden komen diffuse 
verontreinigingen voor. Bij normaal gebruik zijn er echter geen onaanvaardbare risico’s voor de mens. 
Sanerende of beheermaatregelen zijn om die reden niet noodzakelijk. Bij grondverzet en herontwikkeling 
dient hiermee wel rekening te worden gehouden. Dat is belegd in het Besluit bodemkwaliteit, waarvan de 
bevoegdheid merendeels bij de gemeenten ligt. 
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Lood  
Op basis van beschikbare gegevens is beoordeeld of er in Drenthe gebieden zijn aan te wijzen waar sprake 
kan zijn van (ongewenst) hoge gehalten aan lood in de bovengrond. Lood kan met name van invloed zijn op 
de hersenontwikkeling van kinderen. Het resultaat van die analyse is geweest dat dergelijke gebieden in 
Drenthe niet te verwachten zijn. Vervolgens is volgens een landelijke systematiek ingezoomd op locaties met 
een kwetsbare functie (bijvoorbeeld speelveldjes, grote moestuinen) waar hoge loodgehalten zijn gemeten. 
Hieruit zijn een beperkt aantal locaties naar voren gekomen. Verder onderzoek daarnaar is noodzakelijk om 
een uitspraak te kunnen doen. Dit loopt door in 2022 e.v. 
 
PFAS  
Medio 2019 verscheen vanuit het ministerie van I&W het Tijdelijk Handelingskader PFAS. PFAS is een groep 
stoffen (ca. 6000 stuks) die als eigenschappen hebben dat ze persistent, bio-accumulerend en vrijwel niet 
afbreekbaar zijn. Ze zijn vet- en waterafstotend en worden gebruikt in producten als cosmetica, bakpapier, 
waterafstotende coatings, in blusschuim en als hulpmiddel bij metaalverduurzaming. Na onderzoek door ons 
bleek dat deze stofgroep, met name PFOS en PFOA, ook in de Drentse bodem verspreid is  geraakt. In 
opdracht van ons is een bodemkwaliteitskaart voor PFAS (waaronder PFOS en PFOA) opgesteld, zodat het 
vastgelopen grondverzet weer vlot getrokken kon worden. De RUDD heeft namens ons deel genomen in het 
landelijke projectteam PFAS, het gremium waar beleid en projecten rond PFAS in grond en grondwater (en 
meer recent ZZS in het algemeen) zijn vormgegeven. 
Er zijn diverse rapporten (kennisdocument, risico's, vóórkomen van PFAS in Nederland en een 
handelingskader) uitgebracht. 

2.1.7. Nazorg  
Vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond hebben we een overzicht ontvangen van 
nazorglocaties binnen Drenthe. Hierop hebben we een 1e screening uitgevoerd. Daarna is gestart met de 
monitoring van de nazorglocaties en het opnieuw in kaart brengen van de nazorglocatie. Op basis van deze 
nieuwe lijst met locaties (die zowel passieve als actieve nazorg bevat) hebben we in 2018 een groot deel van 
de nazorglocaties (± 131) bezocht om te kijken of de in kaart gebrachte gegevens bruikbaar waren voor de 
controle van de locaties. Dit is het geval. Daarop hebben we in 2019 een aantal nazorglocaties bezocht om te 
kijken of de nazorgmaatregelen uit de beschikking nog steeds werden nageleefd. Daar waar op de locatie 
wijzingen ten opzichte van de beschikking zijn geconstateerd of daar waar er nog zaken uitgevoerd moesten 
worden (zoals monitoring) is de eigenaar van de locatie aangeschreven om gegevens aan te leveren.  
De controle op de nazorglocaties loopt door in 2022 e.v. en is een onderdeel van het bodemtoezicht en -
handhaving. Aan de hand van controles of monitoringsgegevens bekijken we of de nazorg kan worden 
opgeheven voor de locaties.  

2.1.8. Toezicht en handhaving  
Met het opstellen van handhavingstoetsen en handhavingsadviezen hebben we vanuit toezicht een bijdrage 
geleverd bij de Wbb procedures door technisch en inhoudelijke beoordeling van de verschillende rapportages 
(saneringsplan, evaluatieverslag, nazorgplan, monitoringsgegevens etc.).  
In totaal zijn er in deze programmaperiode 261 saneringen gestart. Deze saneringen zijn minimaal 1x 
bezocht. Zowel bij langlopende saneringen als bij kleine saneringen zijn de kritische momenten bepalend 
geweest voor het aantal keren dat er toezicht heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat er in zo’n geval vaker 
dan 1x toezicht heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij het bereiken van einddiepten, extra ontgravingen of 
het aantreffen van bijzondere afwijkende structuren in de bodem. Ook het aantreffen van obstakels of 
redenen waarom iets niet gedaan kan worden is door ons geverifieerd. Verder zijn wijzigingen in 
saneringsplannen of plan van aanpak ook aanleiding geweest om extra toezicht controle momenten in te 
plannen. 
 
In onderstaande grafiek is een overzicht van start saneringen in jaren opgenomen: 
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Grafiek 3: Aantallen start saneringen 

 
 
 
Zorgplicht  
Op grond van artikel 27 Wbb moeten nieuwe verontreinigingen (ontstaan na 1987) worden gemeld bij ons. 
Op basis van de melding hebben wij aanwijzingen gegeven aan de initiatiefnemer/veroorzaker voor te nemen 
maatregelen, zoals een plan van aanpak voor de geheel te saneren verontreiniging. In onderstaande grafiek is 
het aantal meldingen nieuwe verontreinigingen, met een plan van aanpak voor het opruimen van de 
verontreiniging, over de programmajaren opgenomen. De uitgevoerde sanering is afgerond met een 
evaluatieverslag. We zien dat in de jaren 2019 en 2020 veel meldingen nieuwe verontreinigingen zijn 
geweest. Hiervan zijn ook meldingen van drugsdumpingen die de afgelopen jaren veelvuldig plaatsvinden in 
Drenthe.  
Grafiek 4: Aantal nieuwe verontreinigingen 

 
 

2.1.9. Kwaliteitsborging  
Afstemming werkprocessen bodemsanering 
De uitvoering van de bodemtaken is gemandateerd aan de RUDD. De werkprocessen zijn vastgelegd in het 
zaaksysteem van de RUDD en beschreven in een Wiki zodat deze voor iedere medewerker te raadplegen is. 
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POKB  
De RUDD heeft namens ons hierin een bijdrage geleverd. Zo zijn er diverse visitaties uitgevoerd. Onder 
andere bij de Provincie Groningen, de gemeente Almelo, de FUMO en bij de gemeente Leeuwarden. Het 
resultaat was erg positief en de opmerkingen die daaruit zijn gekomen, zijn gebruikt om de kwaliteit van 
vastlegging van processen te verbeteren.  

 
SIKB – CCvD 
Het Centraal College van Deskundigen – Accreditatie Commissie Bodembeheer stelt nieuwe BRL's op en 
actualiseert bestaande richtlijnen en normen. De RUDD neemt actief deel in de voorbereidingswerkgroepen 
en voorbereidingscommissies die de richtlijnen voorbereiden en tot overeenstemming komen met alle 
stakeholders in deze voor b.v. de richtlijnen aanpassen aan de nieuwe wetgeving van de Omgevingswet. 
Samen met de gemeente Emmen, bevoegd gezag WBB en opdrachtgever van de RUDD, faciliteren wij in deze.  
 

2.1.10. Overige werkzaamheden  
We hebben actief bijgedragen aan het ontwikkelen van het bodembeleid. Dit hebben we gedaan door onze 
betrokkenheid bij landelijke ontwikkelingen zoals het voorbereiden van wetswijzigingen in het kader van 
Omgevingswet, integratie bodembeleid in andere beleidsterreinen, informatie-uitwisseling en afstemming.  
In diverse landelijke en regionale werkgroepen hebben wij zitting. Zoals PBBS, BOOG/UP 
uitvoeringsprogramma, Bodembreed, GGB-sparrenclub, Wkpb, Werkgroep spoedlocaties, Werkgroep 
stortplaatsen en IPO-werkgroep RINAS. 
Hieronder een aantal onderwerpen waarbij we actief hebben bijgedragen: 

 Aanvullingsregeling Bodem, input internetconsulatie in kader van wet- en regelgevingsstelsel onder 
de Omgevingswet (OW). 

 Actualisatie van de bodemregels in de POV Drenthe. 
 De Strategie Bodem en Ondergrond provincie Drenthe. 
 De bescherming van het grondwater onder de OW (Risicotoolbox Grondwater). 
 Nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten voor gemeenten in Drenthe. 
 Regionaal Schakelpunt bodem. Hierin draaien we een pilot om een duurzaam kennisnetwerk voor 

bodem en ondergrond te faciliteren. 
 Opstellen van de tijdelijke regeling subsidie bodemsanering ernstige historische verontreinigingen 

bedrijfsterreinen. 
 De invulling  van het Regionaal Waterprogramma (RWP) 2022-2017 Provincie in relatie tot de OW. 
 De aanvraag in het kader van Regeling Specifieke Uitkering Bodem (SPUK) voor een onderzoeks- en 

saneringstraject van zogenaamde aandacht locaties PFAS. 
 De expertmeetings van Rijkswaterstaat over problemen bij de toepassing IBC-bouwstoffen en 

Thermisch Gereinigde Grond (TGG).  
 Opzet nieuwe financiering van bodemgelden na 2022. 

 

2.1.11. Toepassing juridische en financiële Instrumenten  
 
Juridische instrumenten  
Kostenverhaal  
In deze programmaperiode heeft er geen kostenverhaal plaatsgevonden op grond van ongerechtvaardigde 
verrijking. Daar waar er sprake was van ongerechtvaardigde verrijking zijn financiële afspraken gemaakt in 
de vorm van bijdragen aan onderzoek en sanering. 
 
Bevelsbeleid  
Het is niet nodig geweest om bij de aanpak van spoedlocaties over te gaan tot een saneringsbevel op grond 
van de Wbb. Eigenaren van spoedlocaties zijn door het voeren van goed overleg vrijwillig overgegaan tot 
onderzoek en sanering dan wel gaan over tot sanering in 2022. In een aantal gevallen is de verontreiniging 
afgekocht en is de sanering als vangnet Wbb opgepakt. Dit is voor ons een reden geweest om het 
bevelsbeleid niet toe te passen. 
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Financiële instrumenten  
Stimuleringsregeling Particulieren  
Bij particuliere eigenaren van verontreinigde percelen zijn wij terughoudend geweest in het toepassen van 
ons bevelsinstrumentarium. Wij hebben hierin het landelijke beleid gevolgd. In onze aanpak van de 
werkvoorraad en vooral spoedlocaties hebben we bij een aantal locaties van particulieren de 
stimuleringsregeling bodemsanering bij particulieren toegepast volgens ons beleid opgenomen in de 
Bodemnota Werk maken van eigen Bodem. Met deze particulieren zijn we een saneringsovereenkomst 
aangegaan. 
 
Bedrijvenregeling, cofinanciering, draagkrachtregeling  
Voor het saneren van historische verontreinigingen die zijn ontstaan voor 1975 bestaat er onder 
voorwaarden de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen op grond van het Besluit financiële bepalingen 
bodemsanering bedrijfsterreinen (de Bedrijvenregeling). De belangrijkste eerste check is of de locatie voor 
2008 is aangemeld voor de Bedrijvenregeling. De voorwaarden rondom de subsidieverlening zijn de laatste 
jaren verruimd. Ook gebiedsgericht grondwaterbeheer heeft hierin een plek gekregen. 
Naast de Bedrijvenregeling bestaat er de mogelijkheid van cofinanciering. Dit kan worden toegepast bij 
verontreinigingen die zijn ontstaan tussen 1975 en 1987. De cofinanciering verloopt meestal via Stichting 
Bodembeheer Nederland maar kon ook door ons worden verstrekt. In een aantal gevallen hebben we de 
draagkrachtregeling toepast.  
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3. DUURZAAM EN EFFICIENT GEBRUIK VAN  BODEM EN ONDERGROND  
 
De verbreding van het bodembeleid en kennis en informatiebeheer is een speerpunt in het 
meerjarenprogramma geweest. Samen met andere beleidsterreinen binnen de provinciale organisatie, zoals 
water, ondergrond, ruimtelijke ordening, economie, landbouw en natuur, hebben we de uitvoering van het 
Convenant en het meerjarenprogramma opgepakt. Maar ook in samenwerking met de RUDD, Drentse 
gemeenten, provincies, waterschappen, waterleidingmaatschappijen, NAM, TNO, terrein beherende 
organisaties, NOM en andere organisaties.   
 
We hebben een aantal samenwerkingsprojecten opgepakt. Voor een aantal projecten lag het initiatief en/of 
de aanleiding buiten dit meerjarenprogramma. Vanuit dit meerjarenprogramma hebben we een bijdrage 
geleverd aan deze projecten en zo een bijdrage geleverd aan het realiseren van maatschappelijke doelen op 
gebied van energievoorziening, drinkwatervoorziening, grondwaterreserves, landbouw, cultuurhistorie, 
ruimtelijke ontwikkeling, natuur en klimaatmitigatie en adaptatie.  
 
Hierna gaan we in op enkele projecten. 

3.1. Bodem en energie  

 
3.1.1. Saneren en beheren van bodemverontreiniging combineren met bodemenergie en klimaatmaatregelen. 
Bij het saneren en beheersen van omvangrijke bodemverontreinigingen is onttrekken en infiltreren van 
grondwater een veel gebruikte en beproefde methode. Opgepompt grondwater kan gebruikt worden voor 
energiedoeleinden (WKO) en worden toegepast voor klimaatmaatregelen (tegengaan van hittestress).  
Bij een aantal omvangrijke saneringsprojecten waarbij grondwater wordt opgepompt is onderzoek gedaan  
Enkele voorbeelden zijn: 

 Voor de energievoorziening van de nieuwbouw bij de Tamboer (Hoogeveen) is overleg geweest met 
de gemeente, Rendo, WMD over het voorkomen van hittestress. Gesproken is over het inzetten van 
industriewater.  

 In het kader van GGB Hoogeveen is een seismisch onderzoek en geo-elektrisch onderzoek uitgevoerd 
naar de opbouw van de bodem. Dit onderzoek heeft de interesse gewekt van de Duitse en Deense 
partners op gebied van ondergrond en we hebben hen middels een excursie geïnformeerd.  

 Met de gemeente Hoogeveen is een onderzoek gestart of de ondergrond in Hoogeveen ook een 
bijdrage kan leveren in de energietransitie. Begin 2021 is een kansenonderzoek naar WKO’s 
uitgevoerd samen met de gemeente Hoogeveen. Dit onderzoek biedt handvaten over aanpassing van 
de restricties voor WKO in het grondwaterbeschermingsgebied (bijv. toegestane diepte) en om 
WKO’s voor wat betreft warmtebalans meer in een gebiedscontext te beschouwen in plaats van 
zuiver lokaal én in te zetten voor gestage kwaliteitsverbetering.  

 Ook in de gemeente Emmen en Coevorden speelt energiewinning en beheersing van een 
grondwaterverontreiniging pluim.  

 

3.1.2. Geothermie Noord-Nederland  
Samen met de 3 noordelijke provincies, een aantal noordelijke gemeenten, de NAM en andere private partijen 
(Enexis, Rendo en WMD) zijn we bezig geweest de mogelijkheden voor geothermie in Noord-Nederland te 
onderzoeken. Er zijn specifieke (innovatieve) studies en demonstratieprojecten geothermie in Drenthe 
gestart. Met name in de gemeente Emmen, Assen, Meppel en Hoogeveen. 
Er is een warmteplatform opgericht en we hebben aansluiting gezocht bij het programma Energie. 
Het onderzoeken is geen probleem gebleken, het realiseren van projecten wel. Dit mede vanwege de politieke 
gevoeligheden en risico’s (aardbevingen). Onderzocht zal worden of er een grotere kans is voor ondiepere 
geothermie. Hierbij is er minder kans op bevingen en passen warmtevraag en aanbod beter bij elkaar. Het 
probleem is wel dat er geen kaarten voor de ondiepe ondergrond zijn. 
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3.1.3. Sustainable Transformed Energy Plant (STEP) 
In 2015 heeft het principe om bodemwarmte die gewonnen wordt uit oude gasputten te gebruiken voor 
verwarmingsdoeleinden in de directe omgeving de Gasterra Energizer Award 2015 gewonnen. 
 
In Drenthe is een proeflocatie geselecteerd om te onderzoeken of de put gekoppeld kan worden aan een 
warmtewisselaar en of dit energie oplevert. Dit betreft de NAM-locatie Tiendeveen. Echter gebleken is dat de 
kosten voor ombouw zeer hoog zijn omdat de huidige buizen gemaakt zijn voor gas en dat is vrij smal.  
Het project is op papier klaar maar financieel was het lastig om het project te laten draaien.  
Om STEP onder SDE te laten vallen is afgewimpeld. Er is verdere lobby nodig om financiën voor het project te 
krijgen.  
 

3.2. Duurzaam bodemgebruik/beheer en ruimtelijke ontwikkeling 

 
3.2.1. Duurzaamheidscan bodem duurzaam bodemgebruik en Toezicht & Handhaving 
Voor het beoordelen van bodemverontreinigingen in het kader van herontwikkelingsprojecten en activiteiten 
onder de nieuwe Omgevingswet wilden we een duurzaamheidscan, samen met de Drentse gemeenten, 
ontwikkelen.  
Vanwege het uitstel van de Omgevingswet is dit in 2019 opgepakt. Er is  een projectgroep duurzaam 
bodemgebruik ingesteld. De verbredingsopgave duurzaam bodemgebruik heeft een belangrijke relatie met de 
voorbereiding op de Omgevingswet. Daarmee constateren we dat duurzaam bodemgebruik een onderdeel is 
van de voorbereiding op de Omgevingswet. Het project loopt samen met het project ‘voorbereiding op de 
Omgevingswet’ en het deelproject ‘warme overdracht bodemtaken’. De Omgevingswet is echter wederom 
uitgesteld en zal naar verwachting 1 januari 2023 in werking treden. Daarna zal het opstellen van de 
duurzaamheidscan bodem een vervolg krijgen.   
 
3.2.2. Verweesde terreinen  
Op een aantal verweesde verontreinigde terreinen in Drenthe heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden die 
positief bijdraagt aan de omgeving. We zijn vraag gestuurd aan de slag gegaan samen met de betreffende 
gemeentes.  
Er zijn een drietal projecten geweest waar een ontwikkeling plaatsvond: 

 Skeelerbaan Nieuw-Buinen- men is bezig met het aanleggen van het park. 
 Zonnepark Noordscheschut- echter deze ontwikkeling is niet doorgegaan vanwege de 

Natuurbeschermingswet. 
 Stortplaats Dwingeloo – 1e deel van de ruimtelijke ontwikkeling is af, 2e deel moet nog 

verder gerealiseerd worden. (zie ook paragraaf 2.1.5) 
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In Hoogeveen ligt het NCH-terrein braak Dit betreft bedrijven met woningen. Hiervoor is 50.000 euro 
subsidie toegezegd en geld uit herstructurering. Het probleem in de voortgang zit in de capaciteit van de 
gemeente Hoogeveen.  
 

3.3. Bodem en water 

3.3.1. KRW-bodem – aanpak puntbronnen MTBE-onderzoek  
MTBE en/of ETBE-verontreinigingen afkomstig van tankstations kunnen een bedreiging zijn voor ons 
grondwater in relatie met ons drinkwater. Om te voorkomen dat de grondwaterkwaliteit binnen de 
grondwaterbeschermingsgebieden wordt bedreigd door MTBE en/of ETBE afkomstig van de tankstations in 
de directe omgeving hebben we binnen 3 gemeenten waarin in een grondwaterbeschermingsgebied ligt het 
naleefgedrag van de houders van het tankstation onderzocht. Dit onderzoek richtte zich op de meldplicht bij 
concentraties (MTBE/ETBE: de zgn. loodvervangers en bijbehorend afbraakproduct) groter dan 1 µg/l (de 
drinkwaternorm). De houders zijn gevraagd gegevens over de periode 2010-2015 te overleggen van de 
jaarlijkse grondwatermonitoring waartoe zij verplicht zijn (tenzij het grondwater dieper dan 5 m-mv staat). 
In totaal zijn 38 tankstations benaderd. Bij vier tankstations zijn overschrijdingen van de herstel richtwaarde 
voor MTBE/ETBE en/of overschrijding van de interventiewaarde voor minerale olie en/of BTEXN 
waargenomen. Twee locaties waarbij een overschrijding van de herstel richtwaarde is aangetoond zijn 
gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied; één locatie waarbij dit het geval is, is gelegen in een 
kwetsbaar gebied (beekdal Drentsche Aa).  

 
De aanbevelingen uit het onderzoek zijn uitgewerkt en richten zich onder meer op het vergroten van 
bekendheid en consequenties van grondwaterbeschermingsgebieden. De toezichthouders moeten zich 
bewust zijn van de grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe in relatie met MTBE (tankstations). Men 
moet kijken naar de monitoringsgegevens. De trend moet zichtbaar blijven. Ook de bewaarplicht van de 
franchiser is van belang. Het bezoek aan tankstations moet misschien geïntensiveerd worden en/of meer 
prioriteit krijgen.  
 

3.4. Bodem en ondergrond 

3.4.1. Kennis ondergrond vergroten 
Het Europese Interreg project TOPSOIL is begin 2016 van start gegaan. In 2018 is er vervolgens een 
verlenging toegekend van nog eens 3 jaar. Inmiddels is het project afgerond. In de eerste fase van het project 
is de ondergrond vanuit een helikopter met elektromagnetische metingen in kaart gebracht. Kennis van die 
lagen is van belang om effecten van klimaatverandering op het grondwater te kunnen bepalen en te kunnen 
beoordelen welke adaptatiemaatregelen nodig zijn. De gegevens van de ondergrond zijn verwerkt door TNO 
en zullen opgenomen worden in het landelijke model van de ondergrond. De gegevens zijn eveneens 
verwerkt in het hydrologische model Noord-Nederland (MIPWA). De verspreiding en dikte van de lagen 
wijken aanzienlijk af van hetgeen tot op dat moment bekend was. Daarnaast is de invloed van de 
zoutvoorkomens (Anloo en Schoonloo) op het grondwater in beeld gebracht.  

3.4.2. De Hondsrug UNESCO Global Geopark  
De Hondsrug is een markant en dominerend onderdeel van het Drents Plateau. Het landschappelijk contrast 
met het naastgelegen Hunzedal is beeldbepalend. De bijzondere geologie van de Hondsrug is de inspiratie 
geweest voor het ontwikkelen van een Geopark. De Hondsrug is het eerste en tot nu toe enige gebied in 
Nederland dat is erkend als UNESCO Global Geopark. Dat is een gebied met bijzondere geologische 
kwaliteiten en de daarmee samenhangende, cultuurhistorische en ecologische waarden. Een belangrijke 
meerwaarde van Geopark De Hondsrug is het behoud en de verzilvering van die waarden door ze op een 
duurzame manier te benutten voor economische ontwikkeling, bijvoorbeeld in de sectoren recreatie en 
toerisme en landbouw. Het Geopark sluit aan bij de provinciale ambities op het gebied van bodembeleid, 
omgevingsbeleid, vrijetijdseconomie en cultuurhistorie. 

In 2016 werd het Masterplan Geopark vastgesteld, dat als basis en kader voor de verdere uitvoering dient. Dit 
masterplan is in 2021 geactualiseerd. Het masterplan kent vier programmalijnen; Beleven, bewust maken, 
benutten en beschermen.  
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Impressie Geopark de Hondsrug 

Beleving: 
In dit kader zijn de volgende resultaten bereikt: 

 Zeven musea of informatiepunten In het Hondsruggebied met elk een eigen thema.   
 85 hotspots gedefinieerd die het verhaal van het gebied in het veld vertellen.   
 Negen verhaallijnen zijn ontsloten op de website. Een museum of informatiepunt en hotspots in het 

veld lichten het thema toe.  
 Er zijn routes ontwikkeld langs sprekende voorbeelden van de drie kernwaarden.  
 Samen zorgen deze voorzieningen ervoor dat de kernwaarden beter zijn ontsloten voor bezoekers.  
 De sabeltandtijgerroute, een speelroute met klimtoestellen, in het veld maar ook te beleven met een 

app.  
 Vele sportieve activiteiten verbinden zich aan het Geopark zoals het UNESCO Geopark Crosscircuit 

voor loopgroepen.   

Bewust maken:  
Dit gaat vooral via Educatie en onderzoek, vanaf het begin een speerpunt in het Geopark-project.   
Resultaten zijn: 

 Een Geopark workshop voor basisscholen.  
 De Hondsrugacademie waar meer dan honderd lezingen, cursussen en workshops zijn en worden 

gegeven voor een gevarieerd publiek waaronder veel bewoners.  
 Een wetenschappelijke commissie, met aandacht voor wetenschappelijke onderbouwing en 

onderzoek.  
 Projecten met (studenten van) RUG, Stenden- en Hanzehogeschool, IVN.  
 Een aanbod van excursies met goed opgeleide gidsen, in samenwerking met IVN, de terrein 

beherende organisaties en het Nationaal Park Drentsche Aa.  
 Publicatie van het Hondsrugverhaal in het boek “De Hondsrug- Landschap van eeuwen”.  

Benutten: 
Inzetten van de gebiedskwaliteiten voor duurzame recreatie en toerisme. In dat kader zijn projecten 
uitgevoerd voor het versterken en verduurzamen van de toeristische sector, zoals streekeigen ondernemen, 
ambachtsmakelaar en ambassadeurscursus.  

Ook een communicatielijn met verschillende producten en uitingen voor gebiedspromotie. Daarnaast ook 
externe promotie via beurzen, inzet promotieteam, televisiespotten in Ster en Cultuur, TV-items in 
reisprogramma’s van RTL4, artikelen in landelijke kranten en tijdschriften plus vele persberichten.  

Bescherming:  
De overheden hebben beleid ontwikkeld dat de belangrijkste geologische en archeologische plekken 
beschermt. De terrein beherende organisaties hebben van oudsher een belangrijke rol bij de bescherming van 
de hotspots, die zijn aangemerkt als een bijzonder geologisch of archeologisch fenomeen.   
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3.4.3. Aardkundige waarden  
In 2016 hebben we het beleid voor aardkundige waarden geactualiseerd en in 2018 is een toelichting op de 
beleidsnotitie geschreven. In 2021 is dit beleid opgenomen inde Strategie Bodem en Ondergrond. 

Inmiddels is het beleid steeds meer onderdeel van planvorming op het gebied van ruimtelijke ordening, 
water- en natuurbeleid.  Kern van het beleid is behoud en versterking van de ondergrond, de landvormen en 
aardkundige processen die karakteristiek zijn voor het Drentse landschap, als basis voor ruimtelijke 
kwaliteit, landschappelijke diversiteit, biodiversiteit en klimaatrobuustheid en als belangrijke informatiebron 
over het verleden.  

Er zijn diverse projecten ontwikkeld of gesteund die bijdragen aan kennis over en beheer en /of beleving van 
aardkundig erfgoed. Voorbeelden hiervan zijn de aardkundige monumenten, de bodem-basiscursus, de 
bodemtentoonstelling, de Noordelijke Netwerkdag Bodem, het Schuilingcongres en het Pingo Programma 
Drenthe.  

Aardkundige monumenten 
Met een jaarlijkse onthulling van een aardkundig monument krijgt uiteindelijk elke gemeente een aardkundig 
monument. Een aantal gemeenten krijgt 2 monumenten. Uiteindelijk komt er van elk aardkundig fenomeen in 
Drenthe een aardkundig monument. Tezamen vertellen deze monumenten het aardkundig verhaal van de 
provincie Drenthe. Inmiddels zijn er 10 monumenten onthuld in 9 gemeenten. 

In 2020 en 2021 is geen aardkundig monument onthuld in verband met de Corona-maatregelen. De bedoeling 
is nu om in 2022 drie monumenten te onthullen, waarmee dan alle gemeenten minimaal 1 monument 
hebben. Een aantal monumenten is inmiddels voorzien van een earth-cache, een specifiek soort geocache. 
Verder wordt momenteel gewerkt aan een storymap over de aardkundige monumenten. Hiermee willen we 
de beleving en bewustwording van aardkundige waarden versterken. 

 
De provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe hebben op 9 november 2017 de Dekzandrug Orvelte 
onthuld als achtste Aardkundig Monument in Drenthe. De Dekzandrug Orvelte is een tien kilometer lange 
zandrug in het hart van Drenthe. 

Pingoprogramma  
In 2016 is gestart met het Pingoprogramma met als doel: 

A. Het verdiepen van de (wetenschappelijke) kennis over pingoruïnes, op een structurele manier en 
vanuit een multidisciplinaire aanpak. 

B. Het vergroten van het bewustzijn en kennis over pingoruïnes, bij beheerders, bewoners, recreanten 
en kinderen. 

C. Het versterken van de beleefbaarheid ten behoeve van recreatie en educatie  
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De resultaten van het pingoprogramma zijn: 
 300 locaties zijn nader geduid, deels op basis van historische onderzoeksgegevens, deels op basis van 

veldonderzoek. 
 1045 vrijwilligers hebben zich ingezet. 
 39 Lezingen zijn er gehouden (2016: 8, 2017: 23, 2018: 8). 
 3 stagiaires Van Hall Larenstein, Toegepaste Aardrijkskunde. 
 3 Summer Schools georganiseerd, met totaal ca. 60 deelnemers. 
 3 routes ontwikkeld. 
 2 Publicaties verschenen en aantal kleintjes (en persberichten). 
 2 masterscripties Universiteit Utrecht. 
 3x opnames door RTV Drenthe gemaakt en 1x Vroege Vogels. 
 9 middelbare scholen hebben deelgenomen aan veldonderzoek, waarvan 6 in het kader van de 

Geoweek van het KNAG. 
 2 gemeenten met kinderprogramma, in samenwerking met IVN en SBB (De Wolden en Coevorden). 
 1 veldwerkplaats. 
 1 Handreiking Beheer en Beleid. 
 1 website www.pingoruïnes.nl. 
 Veel overleg en samenwerking met verschillende organisaties. 

Na afronding van het pingoprogramma fase 1 en fase 2 wordt nu aanvullend onderzoek uitgevoerd om meer 
kennis te krijgen over de condities waarin pingo’s konden ontstaan. Dit levert een voorspellende waarde op 
voor het aantreffen van pingo ruïnes en daarmee voor inrichting en beheer van gebieden. Ook wordt gewerkt 
aan verbetering van kaartmateriaal en een wetenschappelijke publicatie. 

 
Pingo ruïne rondom Gees 

Basiscursus aardkundige waarden 
Samen met Landschapsbeheer Drenthe is jaarlijks een basiscursus Aardkundige waarden georganiseerd. Dit 
betreft bodem, landschapsvormen, processen etc., maar ook hoe dit is vastgelegd in het beleid en hoe je 
aardkundige elementen kunt beheren. De cursus is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in 
aardkundige waarden. Dit zijn vooral lokale gidsen IVN, TBO´s, Waterschappen en gemeentelijke ambtenaren. 
Jaarlijks trekt de cursus ongeveer 30 deelnemers. De cursus bestaat uit een theoretisch deel een uit een 
praktisch deel in de vorm van een ‘velddag’. 

Bodemtentoonstelling 
We hebben een bodemtentoonstelling gemaakt in het Jaar van de Bodem, deze is op wisselende plekken te 
zien geweest (provinciehuis, gemeentehuizen, bibliotheken, IVN-werkplaats Orvelte en musea) en staat nu 
min of meer definitief in Nieuw-Dordrecht bij de Collectie Brands. 
 
Studiedagen 
Sinds 2009 zijn jaarlijks studiedagen georganiseerd gericht op specifieke doelgroepen (gemeenten, 
terreinbeheerders, waterschappen), bedoeld om de kennis over en waardering voor aardkundige waarden te 
vergroten. Deze dagen bestaan meestal uit presentaties over ons beleid en het belang van aardkundige 
waarden en veldbezoek met discussie over de toepassing ervan in de praktijk. 
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Actualisatie geomorfologische kaart 
In 2019 is de geomorfologische kaart voor het gebied Drentsche Aa-Hondsrug geactualiseerd. De landvormen 
zijn met meer detailniveau gekarteerd, waarbij gebruik is gemaakt van informatie uit het Pingoprogramma en 
van AHN3 (Actueel Hoogtebestand Nederland 3). 
 

3.5. Bodem en natuur/landbouw  

3.5.1. Analyse van plaatselijke relatie tussen bodemchemie, bodemopbouw, grondwater(peil) en vegetatietypen 
Voor het beter afstemmen op elkaars beleidsdoelen van bodem en natuur is optimaliseren en combineren van 
provinciale meetnetten en monitoringsfrequentie van meetpunten nodig. Daarnaast wilden we onze kennis 
verbeteren over de relaties tussen bodemchemie, bodemopbouw, verdroging/vernatting en vegetatietypen 
om vegetatieontwikkeling in natuurgebieden beter te begrijpen en te sturen. Het doel was onze databank met 
monitoringsgegevens ‘slimmer’ te maken door meetgegevens in een natuurgebied te combineren.  
Daardoor zou een betere toetsing van toegekende SNL-subsidies voor natuurontwikkeling mogelijk zijn en 
uitwisselen van gegevens met terreinbeheerders organisaties. Het project optimalisatie van de meetnetten 
met een koppeling naar vegetatie gegevens is in de periode 2016 tot 2018 uitgevoerd en heeft geleid tot een 
advies voor een afgestemd en geïntegreerd meetprogramma. De kosten van een geïntegreerd meetnet waren 
hoog en de analyse van de relaties complex, waarna is afgeschaald naar een beperktere integratie door het 
vegetatiemeetnet te koppelen aan het hydrologische meetnet. 
In 2022 en 2023 wordt onderzoek gedaan naar bosbodems in relatie toe vegetatie en 
handelingsperspectieven ter verbetering.  
 
3.5.2. Agro Agenda Noord Nederland 2015-2018  
Wij zijn betrokken geweest bij de opstelling van de Agro Agenda. De Agro Agenda heeft als doelstelling dat in 
Noord-Nederland een duurzame agrofoodsector blijft bijdragen aan de economie en de leefomgeving. In het 
kader hiervan is een programma voor 2015-2018 opgesteld met thema’s en icoonprojecten. De uitvoering is 
gebeurd door de markt/sector/de keten. Wij hebben hierin gefaciliteerd.  
Enkele projecten die zijn uitgevoerd: 

- Project bodemgezondheid in relatie tot landbouw. 
- Bodemgezondheid: Bioclear project in Noord-Nederland. Bodemleven is in kaart gebracht. 
- Grondig boeren met mais. 
- Grondig boeren met water: doel is KRW-norm te halen door in grondwaterbeschermingsgebieden 

melkveehouders te laten na denken over de rol van bodem in hun bedrijfsvoering. Daarbij aandacht 
voor gewasbeschermingsmiddelen.  40 deelnemers hebben meegedaan.  

3.5.3. Programma Bodem & Ondergrond  
In 2020 is gestart met het programma Bodem & Ondergrond. Deel 1 van dit programma (de Strategie Bodem 
en Ondergrond) is eind 2021 door GS en PS vastgesteld. 
De Strategie Bodem en Ondergrond bundelt en actualiseert het provinciale beleid voor bodem en 
ondergrond. Daarbij anticipeert deze strategie op relevante maatschappelijke ontwikkelingen waarbij 
duurzaam gebruik en beheer van de bodem en ondergrond wenselijk is.   
 
Met een vaste systematiek is de aanpak om te komen tot duurzaam bodemgebruik en -beheer uitgewerkt. 
Deze aanpak bestond uit de volgende punten:   

 De relevante issues en dilemma's  
 De specifieke ambitie  
 De strategische doelen  
 Het provinciale beleid en de provinciale regelgeving 

 
Met deze aanpak geven wij invulling aan duurzaam bodemgebruik en -beheer op verschillende niveaus en per 
maatschappelijke opgave. Hiermee is het mogelijk om nieuwe/gewijzigde maatschappelijke opgaven later uit 
te werken/aan te passen. 
Voor deze Strategie leidt dat tot uitwerking van de onderstaande thema’s: 

 Bodem & Energievoorziening 
 Bodem & Landbouw 
 Bodem & Verontreiniging in de leefomgeving 
 Bodem & Erfgoed (aardkundig en archeologisch erfgoed) 
 Bodem & Natuur 
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 Bodem & Grondwater 
 Bodem & Infrastructuur 
 Bodem & Delfstoffen en grondstoffen 
 Bodem & Klimaatverandering 

 
Met de vaststelling van de Strategie is het beleid geactualiseerd en is het kader geschetst om te komen tot 
duurzaam bodemgebruik. Deel 2 (tactiek) en Deel 3 (uitvoeringsagenda’s) van het programma wordt in 2022 
opgeleverd.  
 
In de afgelopen periode zijn een aantal projecten gecontinueerd/ uitgevoerd die bijdragen aan de 
strategische doelen zoals opgenomen is de strategie. Voor thema Bodem & landbouw is het 
verbredingsbudget 2020 en 2021 inzet op de volgende projecten. 

 Bodemgezondheid Noord NL 
 Grondig boeren met mais/ Chemievrije mais 

 
Deze projecten dragen bij aan een of meerdere van de onderstaande strategisch doelen: 

1. Verbeteren en opbouwen organische stof in de Drentse bodem. 
2. Verminderen van bodemverdichting. 
3. Verbeteren van de bodembiologie. 
4. Verminderen en vervangen van niet duurzame hulpstoffen. 
5. Verbeteren van de (grond)waterkwaliteit en –kwantiteit. 

 

3.5.4. Pilot veenoxidatie  
Op basis van onderzoeken in de provincie is bekeken of er gebieden zijn waar veenoxidatie binnen afzienbare 
tijd (tussen nu en 10 jaar) een probleem (zowel financieel als voor het landschap, water, natuur etc.)  oplevert 
voor het huidige gebruik. Zo is er onderzoek uitgevoerd in het gebied rondom Valthermond door het 
Waterschap Hunze en Aa. Ook de Gemeenten Emmen en Borger-Odoorn, LTO en wij zijn betrokken. 
Hydrologisch is het moeilijk in de hand te houden. Er zijn in het gebied grote verschillen wat veendikten 
betreft en de waterbeheersing zal daarop aangepast moeten worden als veenbehoud gerealiseerd moet 
worden. Samen met de agrariërs in het gebied zijn er stappen gezet naar het uitwerken van de mogelijkheden 
voor duurzaam gebruik en is er gekeken naar alternatief agrarisch gebruik en aansluiting bij de landelijke 
veenweidetafel om een pilot te kunnen starten. 
Zodra de coronamaatregelen het toelaten willen we starten met het organiseren van de landbouw 
werksessies met betrokken eigenaren/gebruikers. 
 

3.6. Ontwikkeling bodemverontreinigingen/nieuwe bodemverontreinigingen 

3.6.1. PFAS 
Voor het onderdeel PFAS verwijzen wij naar paragraaf 2.1.6 

3.6.2. Drugsafval 
Ook in Drenthe hebben we te maken gehad met drugsafval. In meerdere gemeenten heeft zich dit afgespeeld. 
Voor de aanpak van deze verontreinigingen is door ons een drugsprotocol in samenspraak met de RUDD 
ontwikkeld. Na ontmantelingen van 5 drugs labs en 3 drugsdumpingen zijn bij deze locaties 
bodemonderzoeken door ons uitgevoerd. Vaak is er sprake van een verontreiniging van grond en 
grondwater. Op een locatie zijn we gestart met sanering van drugsafval en zal het grondwater in fase 2 
worden gesaneerd. Waar mogelijk worden de kosten die wij maken voor onderzoek en sanering verhaald op 
veroorzaker dan wel eigenaar van het perceel. 

3.6.3. Aanpak bodemverontreiniging door (verweerde) asbestdaken  
Dat asbesthoudende golfplaten verweren waarna asbestvezels in de lucht en op de bodem terecht komen was 
voor de toenmalige ministerraad in maart 2015 aanleiding geweest om per 1 januari 2024 een verbod op 
asbestdaken af te kondigen. De motie hieromtrent is in oktober 2018 door de Tweede kamer aangenomen. 
Echter in juni 2019 is het verbod door de Eerste kamer verworpen. Hiermee was het asbestdakenverbod 
weer van de baan. 
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Na de eerste aankondiging van het asbestdakenverbod in 2015 hebben wij in Drenthe de start gemaakt met 
een programma om asbestdaken te inventariseren en de sanering van asbestdaken te stimuleren en te 
faciliteren. Hierin hebben we samen met de Drentse gemeenten, ondersteund door de RUDD Drenthe, 
opgetrokken. 
 
De volgende stappen zijn gezet: 

 Inventarisatie van asbestdaken in Drenthe door innovatieve remote sensing techniek bestaande uit 
hyper spectrale foto opnamen met een vliegtuig (2017). 

 Opstellen van een actieplan asbestdaken voor Drenthe (2017) 
 Uitvoeren van een onderzoek naar de afspoeling van asbestvezels van daken en de gevolgen daarvan 

voor de bodem. (2018) 
 Ontwikkeling van een interactieve asbestdakenkaart die via een webapplicatie beschikbaar is: 

http://drenthe.asbestdakenkaart.nl/. Het betrof hier een landelijke primeur (2018). 
 Ondersteunen van regionale initiatieven voor de verwijdering van asbestdaken (vanaf 2018). 
 Aanschaf van een asbestanalyzer (2018) die is ingezet om op verzoek van burgers het dak te 

controleren op asbest.  
 Het wegnemen van belemmeringen bij de verwijdering van asbestdaken. 
 Er is provinciaal geld vrij gemaakt voor een toegankelijke en laagrentende lening voor verwijdering 

van asbest en aanbrengen van zonnepanelen (vanaf 2018 en nog steeds van toepassing). 
 Organiseren van bijeenkomsten om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren (vanaf 2018 tot 

heden). 
 Aanschrijven en voorlichting (mogelijkheden en lening) van alle asbestdakenbezitters in Drenthe 

(voorjaar 2021) met als resultaat ruim 1.000 reacties. 
 
De acties in Drenthe rond de verwijdering van asbestdaken hebben er inmiddels toe geleid dat in Drenthe van 
de daken die begin 2018 nog asbesthoudend waren inmiddels 35 % is gesaneerd. 
Hoe dat zich verhoudt tot andere regio's in Nederland is onduidelijk, aangezien hier geen actuele (vrij 
beschikbare) gegevens van zijn. 
Van de 5,2 miljoen m2 die begin 2018 nog aanwezig was is inmiddels 1,8 miljoen m2 gesaneerd. 
In onderstaande grafiek is het aantal gesaneerde daken per kwartaal aangegeven vanaf 2018 tot en met eind 
2021. Uit de grafiek valt op te maken dat de aankondiging van het verbod in oktober 2018 en het ingezette 
Drentse beleid hebben geleid tot een verdubbeling van het aantal gesaneerde m2 daken. Daarentegen heeft 
het verwerpen van het asbestdakenverbod in de Eerste kamer in juni 2019 geleid tot een drastische afname 
in het aantal gesaneerde m2, maar is er desalniettemin nog steeds gemiddeld zo'n 5.000 m2 per kwartaal 
gesaneerd. 
 
Grafiek  5:   Gesaneerde daken 

 
 
 
 
3.7. Niet uitgevoerde projecten: 
Enkele van de in het meerjarenprogramma benoemde projecten zijn niet van start gegaan. Zoals 
“landbouwgronden en bodem warmtewisselaars’, “Tarragronden’’ “Stedelijke ontwikkeling en biodiversiteit 
in de  stad”. Dit had diverse redenen, zoals: 
- geen animo voor het onderzoek; 
- er was niet voldoende capaciteit om het project uit te voeren. 
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4. BELEIDSONTWIKKELINGEN, KENNISMANAGEMENT, INFORMATIEBEHEER EN COMMUNICATIE  

4.1. Omgevingswet  

Het onderdeel “bodem” heeft een aparte status omdat de overgang van het bodembeleid naar de 
Omgevingswet niet milieu-neutraal is maar gepaard gaat met beleidswijzigingen, anders dan het algemene 
uitgangspunt dat het milieurecht milieu-neutraal wordt overgezet naar de Omgevingswet. 
In het najaar van 2018 heeft het ministerie een internetconsultatie gehouden waarop wij hebben gereageerd.  
De bedoeling was dat de omgevingswet in 2019 in werking zou gaan treden. Echter dit is niet gebeurd omdat 
diverse onderdelen nog niet gereed waren. Zoals het nu lijkt zal de Omgevingswet op 1 januari 2023 in 
werking treden. Vanaf dat moment zijn de bevoegd gezag taken verdeeld tussen de provincie en de 
gemeenten. De provincie blijft bevoegd gezag voor het grondwater en voor gevallen die onder het 
overgangsrecht vallen (bijv. spoedlocaties, lopende saneringen en de zorgplicht voor verontreinigingen 
veroorzaakt voor de invoering van de Omgevingswet (zoals PFAS problematiek). De gemeenten worden 
bevoegd gezag voor de kwaliteit van de leefomgeving, waaronder de kwaliteit van de vaste bodem, voor 
zover niet onder het overgangsrecht vallend.  
 
Achter de schermen wordt gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe bodembeleid en van de daarmee 
verband houdende wetgeving. De RUDD heeft hieraan op uitnodiging van het ministerie bijgedragen aan een 
tender waarbij adviesbureaus de mogelijkheid krijgen regionaal ondersteuning te bieden bij implementatie 
van de Omgevingswet. Voor Drenthe hebben we aangeboden hier in deel te nemen. Zowel op het thema 
Omgevingswet als Bedreigende Stoffen hebben de consortia waarin Drenthe participeert de tender 
gewonnen. Het project is van start gegaan met de hierna weergegeven activiteiten en resultaten.  
 
4.1.1. Overdracht bevoegdheden provincie-gemeenten  
De Omgevingswet heeft onder andere tot gevolg dat rollen en taken van het Rijk, gemeenten, provincies, 
waterschappen en omgevingsdiensten op het gebied van bodem gaan verschuiven. Zie ook paragraaf 4.1. Om 
de betekenis van deze veranderingen met gemeenten te verkennen is aansluiting gezocht bij een initiatief van 
het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond. In opdracht van het uitvoeringsprogramma is 
het project: ‘samen de diepte in’ van start gegaan. Een van de deelprojecten waarin de overdracht van 
bodemtaken en het werken volgens de Omgevingswet centraal staat is toegewezen aan de provincie Drenthe.  
De centrale vraag binnen dit landelijke project is:  
‘Hoe kan bodem- en ondergrondkennis input geven aan de afwegingsprocessen die bij het 
beleidsontwikkelingsproces van de Omgevingswet en bij het realiseren van ambities en maatschappelijke 
opgaven in de fysieke leefomgeving een rol kunnen spelen?’ 
  
Vanuit dit landelijke project zijn voor Drenthe twee deelprojecten geformuleerd:  

1. De ‘warme’ overdracht bodemtaken. Wat betekent de Omgevingswet voor bodem en hoe gaan we dat 
in Drenthe toekomstbestendig organiseren? 

2. Proefdraaien met de Omgevingswet. Oefenen met de nieuwe invulling van rollen en werkzaamheden 
aan de hand van concrete opgaven, waarbij bodem, ondergrond en water belangrijke elementen 
vormen. 

 
In deelproject 1 zijn belanghebbende partijen als gemeenten, provincie, RUDD en waterschappen middels een 
interview bevraagd aangaande verwachtingen, behoeften en wensen. De resultaten hiervan zijn in oktober 
2019 gerapporteerd en er is een plan van aanpak opgesteld waarin de overdracht van bodemtaken van 
provincie naar gemeenten verder is uitgewerkt. Een van de acties in het plan van aanpak is het inzichtelijke 
maken van de overdracht van taken en rollen van provincie naar gemeenten en de financiële consequenties 
hiervan. Het inzichtelijk maken van de veranderende taken en rollen is in concept uitgewerkt. Een vertaling 
wat dit qua kosten betekent is er nog niet. Dit heeft vooral ook te maken met duidelijkheid over landelijke 
afspraken hierover, die er nog niet waren. Het plan van aanpak is aangeboden aan het Omgevingsplatform 
Drenthe om de bouwsteen Bodem daarbinnen verder uit te werken. Hiermee is dit deelproject afgerond.  
 
Voor deelproject 2 is extra budget (€ 30.000) ontvangen van het Uitvoeringsprogramma bodem en 
ondergrond. Dit deelproject is verder geconcretiseerd en in 2020 hebben we beschikbare kennis over het 
bodem- en (grond)watersysteem vertaald naar input voor een Omgevingsvisie voor de gemeente Midden-
Drenthe. We zijn eerst breed begonnen waarbij uit de heel Drenthe en vanuit een brede vertegenwoordiging 
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van werkvelden kennis is gehaald. Zoals “Welke bijzondere eigenschappen heeft het bodem- en 
(grond)watersysteem van Drenthe” en hoe gebruiken we het? Waar levert dit kansen op en waar leidt het tot 
knelpunten? 
Vervolgens zijn we voor de gemeente Midden-Drenthe, als pilotgebied, een slag dieper gegaan. We hebben 
een nadere analyse van het bodem en (grond)watersysteem gemaakt in de vorm van een gebiedsgenese en 
dit gekoppeld aan de ambities en opgaven uit de Omgevingsvisie. De methodiek en de lessen die we in 
Midden-Drenthe hebben opgedaan koppelen we breed in de regio terug, zodat iedere gemeente hiermee zijn 
voordeel kan doen. Er komt een workshop bij de gemeente Midden-Drenthe.  

4.1.2. Omgevingswet en grondwater  
Een onderdeel van de transitie is de bescherming van het grondwater. Voor grondwater is een aantal 
belangrijke taken bij ons belegd. In onze omgevingsverordening wijzen we grondwaterbeschermings-
gebieden aan en stellen we regels op ter bescherming van de grondwaterkwaliteit in deze gebieden. Ook 
moeten we in ons regionale waterprogramma uitvoering geven aan de KRW en GWR en voeren we als 
‘beheerder van het grondwater’ het grondwaterdeel van het KRW-monitoringsprogramma uit.  
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming.  Wel blijft het kader van de 
Wbb gelden voor locaties die onder het overgangsrecht vallen. Onder het overgangsrecht vallen onder andere 
spoedlocaties en reeds lopende grondwatersaneringen. Hier blijft het beleid en de rol van ons ongewijzigd.  
Wij zijn ook bevoegd gezag voor het grondwater waar dit gaat om locaties die niet onder het overgangsrecht 
vallen. Dit zijn: historische bodemverontreinigingen die al zijn beschikt (niet spoedlocaties), maar ook 
verontreinigingen die nog niet zijn beschikt, verontreinigingen die vallen onder de zorgplicht (1987-2022) én 
nieuwe grondwaterverontreinigingen (na 2023). Specifiek voor het omgaan met historische 
grondwaterverontreinigingen (niet spoed) is beleidsontwikkeling in gang gezet. Samen met de RUDD hebben 
we daarvoor een routekaart gemaakt. Hierop is inzichtelijk gemaakt welke keuzes gemaakt kunnen/moeten 
worden om het beheer van historische grondwaterverontreinigingen vorm te geven. Eind 2021 heeft dit 
geresulteerd in een eerste inhoudelijke tekst voor de POV. Ook is in het proces rekening gehouden met 
toekomstige aansluiting met gemeentelijk bodem (grond) beleid.  
 

4.2. Kennismanagement en informatiebeheer  

Om inzicht te hebben in effecten van het bodembeleid en te zorgen dat belanghebbende partijen de 
beschikking hebben over relevante bodeminformatie is een goed en actueel kennisnetwerk nodig. Van belang 
daarbij is dat hiervoor kennis over de kwaliteiten en potenties van de Drentse bodem nodig is maar ook over 
de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Goede en betrouwbare informatie en communicatie over 
bodem is hierbij een randvoorwaarde. Wij zien duidelijk een rol voor ons in het ontwikkelen van een goed 
kennismanagement. Wij willen de samenwerking op het gebied van bodem in het proces van 
kennisverwerving, kennisdoorwerking en kennisbundeling bevorderen. Maar ook de bewustwording van de 
rol van bodem binnen grote maatschappelijke vraagstukken bevorderen.  

4.2.1. Informatiebeheer   
De RUDD voort alle bodemtaken uit voor de provincie. Met de start van de RUDD in 2014 zijn de 
bodemgegevens uit het provinciale bodem informatiesysteem GLOBIS overgegaan naar de RUDD. Binnen de 
RUDD is gewerkt aan 1 bodeminformatiesysteem (BIS) voor heel Drenthe. Als gevolg van problemen bij de 
migratie zowel vanuit de provincie als vanuit de Drentse gemeenten zijn niet alle bodemgegevens in het 
bodeminformatiesysteem van de RUDD beschikbaar en is de koppeling met het landelijke portaal ‘het 
bodemloket’ niet optimaal. Om hier grip op te krijgen heeft de RUDD de gehele bodeminformatievoorziening 
onder de loep genomen en hebben geconstateerd dat dit in het geheel verbetering behoeft. Het betreft hier 
niet alleen het bodeminformatiesysteem maar het gehele proces van de bodeminformatievoorziening, 
beginnend bij analoog en digitaal archiefbeheer tot aan de uitlevering van de gevraagde bodeminformatie. 
Van de RUDD hebben we een initiatiefvoorstel ontvangen om samen met alle opdrachtgevers een proces te 
starten om de gehele bodeminformatievoorziening te verbeteren.  
Samen met de gemeenten en de RUDD Drenthe is een projectgroep opgestart waarin deze opgave is 
onderzocht en projecten worden aangepakt. Gebleken is dat het huidige BIS systeem van de RUDD niet de 
kwaliteit en de mogelijkheden biedt die je van een BIS systeem mag verwachten. Het huidige systeem zorgt 
voor vertraging van de genoemde uitvoeringsmaatregelen uit het Convenant Bodem en ondergrond. In 2022 
zal bekeken worden of er een ander BIS systeem beschikbaar is.  
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4.2.2. Kennismanagement 
In de afgelopen programmaperiode hebben we op verschillende fronten onze kennis en informatie gedeeld 
met andere partijen. 
 
Ingenieursdag/bodem netwerkdag 
Samen met andere noordelijke bevoegde gezagen, noordelijke omgevingsdiensten, ILT en RWS-bodem 
hebben we jaarlijks een Noordelijke Netwerkdag bodem georganiseerd. Deze dagen zijn voor  
medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen en ingenieursbureaus. De 
dagen zijn ruim bezocht tussen 100 en 200 deelnemers. Doel van deze dag is, met het regionale 
bodemnetwerk, kennis en ontwikkelingen op het gebied van onze waardevolle bodem en ondergrond met 
elkaar te delen en elkaar te inspireren tot nieuwe innovaties. Diverse onderwerpen hebben de revue 
gepasseerd zoals: over de maatschappelijke afweging ecologische risico's, de hyper spectrale luchtfotografie 
van de asbestdaken in Drenthe, presentatie van een hoogleraar veiligheidskunde over “De bescherming van 
de bodem”, de Omgevingswet en Geothermie en Bodem. 
In 2019 is de laatste fysieke bodem netwerkdag gehouden. Het thema was Omgevingskwaliteit. De dag is 
gecombineerd met een tentoonstelling van Panorama Nederland, waarin het Nederland van de toekomst 
wordt verbeeld, waarbij dit landschap nadrukkelijk is gekoppeld aan de bodem en haar kenmerken. De dag is 
door de deelnemers als zeer positief geëvalueerd. 
 
Een fysieke bodem netwerkdag in 2020 kon vanwege Covid-19 geen doorgang vinden. 
Voor 2021 dreigde dit ook te gebeuren en daarom is er een alternatief bedacht in de vorm van een 
bodemboek.  

                                       
                                      Foto boek Bodem voor inspiraie, bron: RUDDrenthe 
 
Het Bodemboek laat een rijke verzameling van uiteenlopende (vooral regionaal getinte) artikelen, 
beschouwingen, interviews en cases zien. Eigenlijk is de vertrouwde fysieke Bodemdag ook op deze manier 
opgebouwd en met alle links naar websites, video’s, kijktips en podcast is deze uitgave bijna ‘interactief’ te 
noemen. En voor het boek! Klik daarvoor hier!  
https://www.ruddrenthe.nl/lees-het-boek-bodem-voeding-voor-inspiratie/ 
 
Echter de directe interactie met het netwerk wordt wel gemist. Daarom wordt voor 2022 weer ingezet op de 
organisatie van een échte fysieke Noord-Nederlandse Bodemdag!   
De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.  
 
Ondertussen is ook nagedacht over de mogelijkheden om kennis, ontwikkelingen en projectinitiatieven 
binnen het regionale bodemnetwerk nog beter met elkaar te kunnen delen. Hierbij wordt gedacht aan een 
regionaal bodem platform. Een platform waarop we inhoud met elkaar kunnen delen, elkaar kunnen 
informeren en inspireren en waar we elkaar kunnen ontmoeten. De focus ligt hierbij op een verantwoord 
gebruik en zorg voor de bodem in onze eigen regio. Dit krijgt in 2022 een vervolg. 
 
Afstemming provincie en RUDD 
Jaarlijks hebben met we afstemming overleggen gehouden met provinciale medewerkers van diverse 
beleidsterreinen (bodem en ondergrond, natuur, water, energie, ondergrond, aardkundige waarde) en 
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medewerkers van de RUDD (team bodem). Hierin hebben we de stand van zaken van de diverse 
verbredingsprojecten genoemd in hoofdstuk 3 besproken.  
 

4.3. Communicatie  

Via onze website http://www.drenthe.info/website/bodematlas, kaartlaag Bodembeheer - bodemsanering is 
een overzicht van de gegevens over (mogelijke) bodemverontreiniging beschikbaar voor derden. Daarnaast 
gebruiken we onze website voor het verstrekken van informatie over ons bodembeleid. Ook zijn via de 
website de formulieren betreffende bodemsanering beschikbaar gesteld en kunnen worden gedownload. 
De website is periodiek geactualiseerd. 
 
In de overdracht van onze bevoegdheid met de komst van de Omgevingswet zijn wij aangesloten bij de 
communicatie die vanuit de Projectgroep Omgevingswet plaats vindt richting gemeenten en burgers. 
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5. FINANCIËN EN PERSONELE INZET.  

5.1. Financiën  

Voor de uitvoering tot en met 2021 zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. Jaarlijks 
hebben we over de inzet van de financiële middelen verantwoording afgelegd aan Provinciale Staten en het 
ministerie van I&M heeft die verantwoording ook ontvangen. 
 
De uitvoering van het meerjarenprogramma 2016 tot en met 2021 is gefinancierd met de volgende middelen: 
 
Rijksbijdrage uitvoering meerjarenprogramma 
De decentralisatie uitkering (DU) bodem is een gelabelde uitkering in het gemeente- en provinciefonds. Het 
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) heeft aan Drenthe in de periode 2016 – 2020 € 2,1  miljoen 
per jaar toegekend.  In 2017 hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanvullende budget aan te 
vragen. Ons verzoek is gehonoreerd met een bedrag van € 4,4 miljoen. Voor het jaar 2021 heeft het Rijk een 
budget beschikbaar gesteld van € 0,8 miljoen. De totale Rijksbijdrage bedraagt daarmee € 16 miljoen. 
Daarnaast was voor de doorlopende bodemsaneringsprojecten € 2.8 miljoen beschikbaar vanuit de periode 
2010-2015. Een belangrijk aandeel van de beschikbare DU-Bodemmiddelen is gebruikt voor de 
voorbereiding en uitvoering van bodemsaneringen: aanpak van de spoedlocaties, GGB en sanering van 
bedrijfsterreinen. De provincie draagt voor deze stagnerende gevallen een specifieke verantwoordelijkheid 
die vooral milieuhygiënisch is gemotiveerd.  
 
De rijksmiddelen waren ook bedoeld om vanuit bodem en ondergrond de verbinding te leggen of te 
versterken met andere beleidsterreinen en maatschappelijke opgaven. Jaarlijks is € 250.000, -- uit het DU-
Bodem beschikbaar gesteld voor het verbreden van het bodembeleid (zie hoofdstuk 3). We hebben 
bijgedragen aan de projecten die een meer integrale en duurzame benadering kennen en bijdragen aan het 
verbinden van het bodembeleid zoals is genoemd in het Convenant.  
 
De kosten van het uitvoeren van het meerjarenprogramma hebben in de programmaperiode € 10,9 miljoen 
bedragen. Veroorzakers/terreineigenaren en gemeenten hebben financieel bijgedragen aan de uitvoering van 
het programma. De kosten na aftrek van de bijdragen derden bedragen € 8,2 miljoen. De resterende middelen 
worden toegevoegd aan de reserve bodem voor de bekostiging van langlopende bodemprojecten in 2022 en 
verder.  Een overzicht van de bestedingen en bijdragen derden is gegeven in tabel 5.1. 
 
In 2021 heeft het ministerie van I&W de Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem (SPUK) 
overbruggingsjaar 2021 ingesteld. De regeling heeft tot doel om bevoegde gezagen in staat te stellen nieuwe 
bodemkwaliteitsopgaven zoals PFAS te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak conform 
de regeling. Onze aanvraag voor onderzoek en sanering van PFAS is gehonoreerd. Eind 2021 is een bedrag 
van € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld voor onze aanpak PFAS. De SPUK-middelen kunnen gedurende 3 jaar 
worden aangewend en bij het rijk worden verantwoord. 
 
Bedrijvenregeling/cofinanciering/draagkrachtregeling 
Naast de DU-bodem is er gebruik gemaakt van een landelijke subsidieregeling voor in gebruik zijnde en 
blijvende bedrijfsterreinen. Ook hebben we in een aantal gevallen de cofinanciering en/of 
draagkrachtregeling toegepast. Dit om bodemsaneringen te stimuleren en te voorkomen dat gezonde 
bedrijven failliet gaan door een verplichte bodemsanering. 
 
Bijdrage derden 
Ook gemeenten hebben bijgedragen aan de kosten verbonden aan de uitvoering van in onze opdracht 
uitgevoerde bodemsaneringsprojecten (10% bijdrage in de onderzoeksfase; bijdrage in de saneringsfase is 
maatwerk).  
Verder hebben derden (veroorzakers, terreineigenaren) bijgedragen aan Wbb-saneringen.  (afkoop 
saneringsverplichting). 
Saneringen in Eigen Beheer (SEB) zijn door derden (gemeenten, bedrijven etc.) gefinancierd.  
 
Bodemafspraken 2022 en verder 
Met het Rijk zijn voor 2022 nieuwe afspraken gemaakt over de financiële middelen voor doorlopende 
saneringen, gebiedsgericht beheer en voor de nu nog niet bekende verontreinigingen. Het ministerie I&W 
heeft besloten de middelen niet meer via een DU beschikbaar te stellen. Voor de toedeling van de middelen is 
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opnieuw een SPUK-regeling opgesteld. Voor de periode 2023-2030 is IPO in overleg om te komen tot nieuwe 
afspraken met het Rijk. 
 
Tabel 5.1. Financieel overzicht uitvoering programma 2016-2021  
 

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal 
        
Kosten uitvoering 
meerjarenprogramma 2.420.799 3.214.302 1.697.228 1.288.785 1.266.014 1.006.762 10.893.889 
Bijdragen derden 517.142 318.990 293.506 299.529 842.056 401.765 2.672.987 
Kosten 1.903.657 2.895.312 1.403.722 989.256 423.958 604.997 8.220.902 

 

5.2. Personele inzet  

De uitvoering van de bodemtaken is vanaf 1 januari 2014 ondergebracht bij de RUDD. Deze uitvoeringsdienst 
heeft in opdracht van ons grotendeels het onderhavige meerjarenprogramma uitgevoerd. Hiervoor is aan de 
RUDD jaarlijks 15.330 uur beschikbaar gesteld. Ook de project financiën (opdrachten, contracten, facturen, 
etc.) zijn door de RUDD verzorgd. 
 
De inzet vanuit de provincie voor de uitvoering van het programma heeft ca. 2.500 uren bedragen.  De inzet 
van de teams MBE, Water (nu WBM) voor de uitvoering van samenwerkingsprojecten voor de verbreding van 
het bodembeleid zijn hierin niet meegenomen.   

 
 
6. MONITORING/EVALUATIE  

 
De voortgang van het programma (financieel/activiteiten/projecten) is periodiek besproken tussen provincie 
en RUDD en waar nodig aangepast. Via de begrotingscyclus is verantwoording afgelegd aan Gedeputeerde 
Staten en is Provinciale Staten geïnformeerd. 
 
Onderhavige evaluatie van het meerjarenprogramma is de eindevaluatie waarin is beschreven wat er is 
gedaan en in de bijlagen 3 en 4 is een overzicht gegeven van de behaalde resultaten.  
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BIJLAGE 1.  CONVENANT BODEM EN ONDERGROND 
 

 
Directe link naar het convenant: 

Bijlage 1 
Convenant_bodem_en_ondergrond_ondertekend.pdf

 
 
Het convenant is op het internet te vinden op: 
 
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/convenanten/ 
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BIJLAGE 2.  STAND VAN ZAKEN SPOEDLOCATIES IN DRENTHE (PEILDATUM 1 OKTOBER 2021) 

 
 

Locatiecode  Locatienaam Risico 
Humaan 

Risico 
Verspreiding 

Risico 
Ecologisch 

Fase aanpak 

DR010600007 Gasfabriek Assen 
(Witterstraat 35-37 en Rode 
Hekl) 

 
Verspreiding Ecologisch Sanering afgerond  

DR010600017 Paul Krugerstraat-
Nijlandstraat 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart,  
risico's beheerst 

DR010600033 Kleine Marktstraat 6-8, Assen 
 

Verspreiding 
 

Sanering niet gestart, 
risico's beheerst 

DR010600079 Talmastraat 66-74, Assen Humaan   Sanering afgerond 

DR010600081 Winkler Prinsstraat 9, 11-13, 
Assen 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart,  
risico's beheerst 

DR010600113 Zandwinning Ubbena  Verspreiding  Geen spoed 

DR010600167 Ceresstraat 23 voorheen 
Mercuriusplein 66, Assen 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart,  
risico's beheerst 

DR010600169 Brinkstraat 73-70, Assen  Verspreiding  Sanering niet gestart, 
risico’s beheerst (GGB) 

DR010900005 Gasfabriek Coevorden 
 

Verspreiding 
 

Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR010900013 Parallelweg 27 
(CPC)(Holwert) 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart,  
risico's beheerst 

DR010900029 Krimweg 10-12, Coevorden Humaan Verspreiding 
 

Sanering afgerond   
DR010900053 Dsm-weg 5, Coevorden 

 
Verspreiding 

 
Sanering afgerond  

DR010900062 Parallelweg 15, Coevorden Humaan Verspreiding 
 

Sanering afgerond 

DR010900065 Krimweg 22, Coevorden 
 

Verspreiding 
 

Sanering afgerond 
gebruiksbeperkingen 

DR010900066 NAM locatie S-313 
Katshaarweg te Coevorden 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR010900069 Hoek Krimweg-Parallelweg, 
Coevorden 

 
Verspreiding 

 
Sanering afgerond  

DR010900108 NAM locatie Oosterhesselen 1 
 

Verspreiding 
 

Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR010900143 Kleiduivenschietbaan 
Oosterhesselen 

  Ecologie Geen spoed 

DR010900259 De Holwert 1, Coevorden 
 

Verspreiding 
 

Sanering afgerond, 
risico’s beheerst (GGB) 

DR010900538 Bentheimerstraat 32, 
Coevorden 

 
Verspreiding 

 
Sanering niet gestart, 
risico's niet beheerst 

DR010902719 Holwert Zuid Coevorden 
  

Ecologisch Sanering afgerond 

DR011800018 Evenblij (Marconistraat 4), 
Hoogeveen 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart, 
risico’s beheerst (GGB) 

DR011800044 De Vos van Steenwijklaan 28-
32 en 34,Kalkovenstr 

Humaan Verspreiding 
 

Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR011800050 Hoofdstraat 192, Hoogeveen 
 

Verspreiding 
 

Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR011800057 Edisonstraat 1, (Fokker) 
Hoogeveen 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart, 
risico's niet beheerst 

DR011800076 Prins Hendrikstraat 24, 
Hoogeveen 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR011800128 Franklinstraat 1, Hoogeveen 
 

Verspreiding 
 

Sanering niet gestart, 
risico's niet beheerst 
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DR011800157 Cluster Fabrieksweg, 
Hoogeveen 

 Verspreiding  Sanering gestart, 
risico’s beheerst 

DR011800159 Grote Beer 5 (chemische 
wasserij), Hoogeveen 

Humaan 
  

Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR011800204 Fabrieksweg 12, Hoogeveen 
 

Verspreiding 
 

Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR011800245 Fabrieksweg 10, Hoogeveen 
 

Verspreiding 
 

Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR011800305 Fabrieksweg 3, Hoogeveen 
 

Verspreiding 
 

Sanering afgerond 
gebruiksbeperkingen 

DR011803955 Newtonstraat, Hoogeveen  Verspreiding  Sanering afgerond 

DR011900003 Gasfabriek Meppel 
 

Verspreiding 
 

Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR011900020 De Vos van Steenwijklaan 66-
68 (70), Meppel 

 
Verspreiding 

 
Sanering afgerond 

DR011900046 Gasgracht 10 vml CNZ terrein 
 

Verspreiding 
 

Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR011900057 Gasgracht 58-69, Meppel  Verspreiding  Sanering afgerond 
gebruiksbeperkingen 

DR011900070 Industrieweg 24, Meppel 
 

Verspreiding 
 

Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR011900081 Grote Oever 24-26-28, Meppel 
 

Verspreiding 
 

Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR011900101 Hoofdstraat 24, 26, 28 en 29, 
Meppel 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR011900122 Meppelerweg 1, Nijeveen 
 

Verspreiding 
 

Sanering afgerond 

DR168000025 Noordzijde (107-)109, 
Gasselternijveensemond 

 
Verspreiding 

 
Sanering afgerond 
gebruiksbeperkingen 

DR168000053 Grolloerstraat 46, Rolde 
 

Verspreiding 
 

Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR168000071 Stortplaats Nijlanderstraat, 
Rolde 

  Ecologie Geen spoed 

DR168000091 NAM locatie Annerveen 
 

Verspreiding 
 

Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR168100003 Wijken Nieuw Buinen   Ecologie Geen spoed 

DR168100016 Spoorstraat 2 (Nefit), Buinen 
 

Verspreiding Ecologisch Sanering gestart, 
risico's  beheerst 

DR168100061 Hoofdstraat 18 Odoorn  Verspreiding  Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR169000029 Meppelerweg 3, Zuidwolde 
 

Verspreiding 
 

Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR169900025 Terheylsterweg 7 (Huizing), 
Nieuw-Roden 

 Verspreiding  Sanering afgerond 

DR169900066 Samenwerk.verb.Elton-Stiko-
GTI, Roden 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR169900093 Heerestraat 61, 67, 71, 73 en 
75, Roden 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart, 
risico's niet beheerst 

DR169900229 Bisschopswijk 4, Nieuw Roden 
  

Ecologisch Sanering afgerond 

DR169900313 1e Energieweg 7/Gedempte 
Haven 1, Roden 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart, 
risico's beheerst 

DR170100035 Egginklaan 22, Havelte 
 

Verspreiding 
 

Sanering afgerond 

DR170100042 Rijksweg NZ 19-20, Havelte  Verspreiding  Geen spoed 

DR173000024 Stortplaats Bolhuisgat, Yde   Ecologie Geen spoed 

DR173000025 Zuidlaarderweg 12, Tynaarlo 
(Van Wijk en Boerma) 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart, 
risico's niet beheerst 
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DR173000045 NAM-locatie Vries 1, 
Kleuvenveld 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart, 
risico’s beheerst 

DR173002295 NS-locatie spoorberm Zanderij 
Zeegserweg, Vries 

 
Verspreiding 

 
Sanering gestart, 
risico's niet beheerst 

DR173100068 Oranjekanaal Noordzijde 33, 
Zuidveld  

 Verspreiding  Geen spoed 

DR173100098 Emelangen, Wijster   Ecologie Geen spoed 
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 BIJLAGE 3.  GEDETAILLEERD OVERZICHT BODEMACTIVITEITEN EN RESULTATEN 

 
Prestatie/activiteit Beoogd resultaat Indicator Resultaat eind 2021 
Aanpak spoedlocaties en 
nazorg 

   

Doorloop van 
spoedprojecten incl. 
gasfabrieken (zie bijlage 2) 

Afronden saneringen Vermindering 
locaties op lijst 
doorlopende 
verplichtingen 

Lijst is opgeschoond. 16 
locaties afgerond. 
Werkvoorraad is 
verminderd. 
 

Monitoring Wbb en SEB-
locaties 

Inzicht krijgen in 
(ontwikkeling) 
grondwaterkwaliteit 
om risico’s te 
voorkomen 
Toetsen of het stabiel 
blijft 

15 Monitorings-
rapportages 

Lijst is opgeschoond. 11 
monitoringslocaties 
zijn afgerond. 
±100 monitorings-
rapportages 
beoordeeld 
 

Provincie neemt een 
besluit over ernst en 
spoedeisendheid van 
spoedlocaties (incl. 
locaties KRW-lijst) 

Inzicht in spoedlocaties 20 Spoedlocaties 
zijn beschikt 

Doelstelling uit 
Convenant artikel 4.4 is 
behaald. We hebben 
inzicht in de 
spoedlocaties in 
Drenthe. Alle 
spoedlocaties uit 
bijlage 2 zijn beschikt.  

Provincie stelt KRW lijst 
vast 

Inzicht in kwetsbare 
gebieden 

1 vastgestelde 
KRW-lijst 

De KRW-lijst bevat nul 
locaties 
 

Uitvoer overige 
Wettelijke taken 

   

Toetsen, beoordelen van 
meldingen, 
bodemonderzoeken, 
sanering/nazorg-plannen, 
evaluatieverslagen, 
wijzigingen SP, Bus 
saneringen. Aanwijzingen 
geven en besluiten nemen 
(beschikkingen) 
 

Rechtszekerheid bieden 
aan burgers 
Uitvoeren wettelijke 
taak, toezicht op 
onderzoek en plannen. 
Waarborgen kwaliteit 
aanpak 
verontreinigingen en 
toezicht op 
afvalstromen 
Vermindering 
werkvoorraad 

200 beschikkingen 
 

521 Wbb beschikking 
zijn er genomen waarin 
rechtszekerheid is 
geboden aan burger. 
We hebben de kwaliteit 
van de aanpak van 
sanering geborgd en 
afvalstromen in beeld. 
Vermindering 
bodemverontreiniging 
en verbetering 
bodemkwaliteit. 

Aanpak 
onvoorzien/nieuwe 
gevallen 
bodemverontreiniging 

Bodemverontreiniging 
verminderen 

 Bij meldingen van 
nieuwe 
verontreinigingen 
hebben we gezorgd dat 
de verontreinigingen 
voor wat redelijk was 
geheel is verwijderd.  
Verbeteren 
bodemkwaliteit.  

Gebiedsgericht gericht 
grondwaterbeheer  

   

Projectgroep coördinatie 
GGB verder vormgeven 

Begeleiding en 
afstemming aanpak 
GGB  in Drenthe 

Generieke kaders 
GGB 

Generieke kaders 
vastgesteld om zo in 
Drenthe op eenduidige 
wijze GGB op te pakken 
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Lokale projectgroep GGB Komen tot 
ontwikkeling GGB in 
Coevorden, Assen, 
Hoogeveen en Meppel 

4 lokale 
projectgroepen  
 

3 projectgroepen 
gestart. Meppel is 
verkend. 

Bestuursconvenanten Afspraken over GGB 
met Hoogeveen, Assen, 
Coevorden en Meppel 

4 
bestuursconvenan
ten 

2 
bestuursovereenkomst
en (Assen en 
Hoogeveen) 

Gebiedsplannen  Gebiedsplannen 
opgesteld en 
vastgesteld. Diverse 
overeenkomsten. 
Duidelijkheid wie 
gebiedsbeheerder is en 
wie de uitvoering doet. 

4 gebiedsplannen 
vastgesteld (2 
concept, 2 
definitief) 

Voor Hoogeveen, Assen 
en Coevorden zijn 
gebiedsplannen en 
uitvoeringsplannen 
opgesteld en 
vastgesteld.  
De RUDD is namens de 
provincie gebieds- 
beheerder voor 
Hoogeveen (2020) en 
Assen (2021) 

Aanwijzen gebied en 
instemming gebiedsplan 

Gebieden aangewezen 
en ingestemd met 
gebiedsplannen 

4 3 gebieden aangewezen 
middels instemming 
gebiedsplannen.  

Opstellen en uitvoeren 
communicatieplan 

Stakeholders doen mee 
in GGB 

 Is onderdeel 
gebiedsplannen. 
Diverse stakeholders 
doen mee in GGB 

Voormalige 
stortplaatsen 

   

Herontwikkeling 
stortplaats  

Onderzoek voor 
herbestemming 
stortplaats 

5 onderzoeken 
stortplaatsen 

2 locaties gesaneerd en 
bij 3 locaties zijn er 
beheersmaatregelen 
(monitoring) 

Onderzoek naar andere 
gebruiksmogelijkheden 
voor voormalige 
stortplaatsen 

Herontwikkeling 
stortplaatsen voor teelt 
van biomassa/ 
energieopwekking 

5 stortplaatsen 4 locaties: Dwingeloo, 
Dak van Drenthe 
(Wijster), stortplaats 
Alteveer en Meisner 
zonnepanelen 

Beheer stortplaats Meisner Beheer en monitoring 
Voldoen aan Wm 

Wm Voldoet aan WM. 
Herontwikkeld en 
jaarlijks beheer en 
onderhoud 

Sluiting stortplaats Attero Voldoen aan Wm Wm Sluiting voorzien in 
2047. Deels 
herontwikkeld (Dak 
van Drenthe) 
Nazorgplan 2015 WM 
vastgesteld.  

Nazorg    
Onderzoeken of locaties 
kunnen worden 
overgedragen naar 
landelijk 
beheerorganisatie  

Vermindering nazorg 1 locatie 
overgedragen 

Geen locatie 
overgedragen. 

Programma opstellen voor 
verminderen en controle 
nazorglocaties  

Vermindering nazorg Programma Lijst locaties is 
opgesteld. De controle 
is en wordt 
meegenomen in 
reguliere bodem 
toezicht en handhaving 
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Uitvoeren programma 
m.b.t. nazorglocaties door 
toezicht en handhaving 

Vermindering 
nazorglocaties/goede 
controle 

Programmatische 
aanpak 

Er zijn geen locaties 
van de lijst gegaan. 
Controle wordt 
meegenomen in 
toezicht en handhaving 
en loopt door in 2022 
e.v. 

Toezicht en handhaving    
Uitvoeren 
handhavingsuitvoerings-
programma betreffende 
bodemsanering 

Uitvoeren wettelijke 
taak, toezicht op 
uitvoering 
bodemsanering. 
Waarborgen kwaliteit 
aanpak 
verontreinigingen en 
toezicht op 
afvalstromen 

HUP uitgevoerd De kwaliteit van de 
bodem is geborgd door 
toezicht op saneringen, 
toezicht afvalstromen 
en controle 
gebiedsgericht milieu 

Sluiten van bodemdossier 
door langlopende 
/gestrande saneringen te 
activeren en/of af te 
ronden 

Verminderen 
werkvoorraad 

20 locaties De werkvoorraad is 
niet verminderd. Er zijn 
locaties afgegaan maar 
ook locaties 
bijgekomen. 

Gebiedsgericht handhaven 
bij GGB 

Kennis opdoen Cursus Toezichthouders 
betrokken bij tot stand 
komen GGB 

Ontwikkelen 
preventiebeleid 

Voorkomen 
bodemverontreiniging 

Preventiebeleid Is niet opgepakt de 
verwachting is da dit 
wordt opgepakt in 
Drents bodembeleid 
onder de OW 

Afhandelen nieuwe (na 
1987) verontreinigingen
  

Voorkomen 
bodemverontreiniging 

50 locaties Bodemverontreiniging 
is voorkomen door 39 
instemmingen op plan 
van aanpak en 32 
instemmingen met 
evaluatieverslag 

Kwaliteitsborging    
Afstemming 
werkprocessen 
bodemsanering  

Uniforme  
werkprocessen (ca. 25) 
gereed 

Uniforme  
werkprocessen 
(ca. 25) gereed 

Opgenomen in 
zaaksysteem RUDD 

Kwaliteitsaudits Geaudit 
kwaliteitszorgsysteem 
volgens BRL 8000 

 Diverse audits 
uitgevoerd. 

CCvD Bijdrage aan 
beleidsontwikkeling 

 Actief deelgenomen in 
het CCvD Bodembeheer 

Overige werkzaamheden    
Bijdragen leveren aan 
landelijke en 
gemeentelijke overleggen 

Mede ontwikkelen van 
bodembeleid.  

15 bijeenkomsten 
jaarlijks 

Bijdrage geleverd aan 
diverse bijeenkomsten 
en ontwikkelen van 
landelijke bodembeleid 
en Drents bodembeleid 

Juridisch/Financieel 
instrumentarium/Bedrij
venregeling 

   

Overleg met bedrijven, 
opstellen financieel 
arrangement  

Aanpak saneringen, 
verminderen 
werkvoorraad  

5 overeenkomsten Bijdragen van derden 
bij sanering en 
vrijwaring derden van 
saneringsplichtingen.  
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5 overeenkomsten in 
kader van GGB. 
 

Onderzoek bevel geven  Inzicht in omvang 
verontreiniging en 
risico’s per locatie 

1 uitgevoerd 
bodemonderzoek 

Niet toegepast 

Effectuering 
saneringsplicht art. 55b 

Sanering van 
verontreiniging 

2 uitgevoerde 
saneringen 

Niet toegepast 

Overleg met particulieren 
en toepassen 
stimuleringsregeling 
particulieren 

Oplossen 
maatschappelijke 
knelpunten 
veroorzaakt door 
bodemverontreiniging 

5 overeenkomsten 
 

7 saneringovereen-
komsten opgesteld 
waarmee voor 
particulieren een 
maatschappelijk 
probleem als gevolg 
van 
bodemverontreiniging 
is opgelost. 

Subsidie Bedrijvenregeling Toepassen regeling 
Aanpak sanering en 
vermindering 
werkvoorraad 

 Prins Hendrikstraat 24 
Hoogeveen: 
Subsidieverlening en -
vaststelling afkoop 
pluim GGB 
Subsidievaststelling 
bronsanering. 
Intergas Coevorden. 
 
 

Omgevingswet/ 
overdracht 
bevoegdheden 

   

Onderzoek gevolgen 
overdracht bevoegdheden 
en werkzaamheden voor 
nieuwe Omgevingswet 

Borging duurzaam 
bodembeheer 
/Bodemkwaliteit 
integraal onderdeel RO 

 Projectgroep Warme 
Overdracht loopt nog 
door tot 
inwerkingtreding OW 

Volgen wetswijziging en 
daarbij input leveren  

Op tijd inspelen op 
wetwijzigingen en de 
gevolgen daarvan 

Actuele kennis 
wetgeving 

Input geleverd bij 
diverse wetgeving 
consultaties 

Kennismanagement en 
informatiebeheer 

   

Informatieverwerking en 
beheer 

Voortgang bewaken. 
Up-to-date 
bodeminformatie-
systeem, actief 
beschikbaar stellen 
voor derden 

Actueel 
informatiesysteem  
 

Bodeminformatie-
systeem is nog niet op 
orde en beschikbaar 
voor derden. Mogelijk 
in 2022 gaat RUDD 
over naar nieuw 
Bodeminformatiesystee
m 

Beschikbaar hebben van 1 
bodeminformatiesysteem 
in Drenthe 

Ontsluiten relevante 
bodeminformatie 

1 systeem Zie hierboven loopt nog 

Heroriëntatie en 
ontwikkelen kennis bodem 

Kennismanagement 
ontwikkeld 
 

 Pilot in kader  van 
Regionaal Schakelpunt.  

Organiseren jaarlijks 
netwerkdag 

Kennisdelen en 
netwerken 

1x per jaar 4x bodemnetwerkdag 
georganiseerd die ruim 
zijn bezocht en 
waarover deelnemers 
enthousiast waren. 
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In 2020 en 2021 
vanwege Covid-19 geen 
fysieke 
bodemnetwerkdag 
In 2021 bodemboek 
uitgebracht. 

Interne afstemming bodem 
en andere beleidsterreinen  

Kennisdelen en 
samenwerken 

2x per jaar Nauwe afstemming 
geweest tussen bodem 
en andere 
beleidsterreinen door 
jaarlijkse overleggen. 
Door Covid-19 heeft het 
in 2020 en 2021 
minder 
plaatsgevonden. 

Inzet capaciteit bodempool Kennisdelen en halen 2x inzet 1 medewerker in 
ingezet geweest 

Samenwerking en 
communicatie 

   

Beheren en actualiseren 
website  

Actuele informatie op 
website en andere 
media 

2x per jaar 
website 
actualiseren 

Derden kunnen actuele 
informatie over 
bodemsanering en 
formulieren van 
website halen 

Monitoren/evalueren    
Voortgang bewaken 
werkvoorraad 

Verslag voortgang + 
acties 

4x per jaar overleg Heeft periodiek 
plaatsgevonden en via 
verantwoording 
begroting RUDD 

Voortgang bewaken 
samenwerkingsprojecten 

Verslag voortgang + 
acties 

2x per jaar overleg Heeft periodiek 
plaatsgevonden 

Opstellen/evaluatie 
meerjarenprogramma 
bodemsanering 

Meten of 
doelen/afspraken zijn 
behaald 

4 tussenevaluatie 
’s 
1 eindevaluatie 

In de jaarlijkse 
verantwoording zijn de 
doelen en afspraken 
verantwoord. 
Onderhavige evaluatie 
is eindevaluatie van het 
meerjarenprogramma. 
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BIJLAGE 4.  SAMENWERKINGSPROJECTEN 
 

Prestatie/activiteit Beoogd resultaat  Resultaat eind 2021 
Bodem en energie   
Onderzoek of gebruik van 
grootschalige 
bodemwarmtewisselaars in 
landbouwgronden een plek kan 
krijgen in toepassing duurzame 
energie.  
 
 

Toepassing bodemwarmtewisselaars 
in landbouwgronden en draagvlak 
creëren bij agrariërs. 

Gestopt bleek niet 
haalbaar 

Onderzoek naar benutten 
opgepompt verontreinigd 
grondwater voor bodemenergie en 
klimaatmaatregelen. 

Oordeel of het kansrijk is om 
opgepompt verontreinigd grondwater 
te gebruiken voor bodemenergie en 
klimaatmaatregelen. Is het kansrijk 
dan opschalen naar een verdere 
uitwerking van de business case.  
 

De kansrijkheid is bij een 
aantal 
saneringsprojecten 
onderzocht.  

Kennis verbeteren ondergrond 
Beleidsmatige experimenteerruimte 
van betrokken ministeries (I&M, EZ) 
Demonstratieproject geothermie 
(bijv. i.c.m. warmtenetten)               

Specifieke (innovatieve) studies en 1 
demonstratieproject geothermie 

Specifieke (innovatieve) 
studies gestart in 
Emmen, Assen, Meppel 
en Hoogeveen 

Onderzoek naar de haalbaarheid of 
uit geproduceerde 
gaswinningslocaties kansen bieden 
om te worden hergebruikt voor de 
productie van duurzame energie.  
 

Het ombouwen van een uit 
geproduceerde gaswinningslocatie 
naar een Sustainable Transformed 
Energy Plant (STEP) op een geschikte 
locatie in Drenthe. 
Het demonstreren van het hergebruik 
van oude gasputten voor duurzame 
energiewinning 
 

1 proeflocatie 
geselecteerd NAM-locatie 
Tiendeveen. Project op 
papier klaar maar 
vanwege ontbreken 
financiën niet uitgevoerd. 

Duurzaam bodemgebruik/beheer 
en ruimtelijke ontwikkeling 

  

Onderzoek wat de invloed van 
ruimtelijke ontwikkeling is op de 
woon- en werkomgeving en 
biodiversiteit in de stad en op welke 
wijze duurzaam bodembeheer 
baten oplevert 
 

Doel is om te komen tot een 
ruimtelijke inrichting die optimaal 
gebruik maakt van natuurlijk 
bodemkapitaal tegen lagere kosten, 
hogere opbrengsten en met een 
grotere biodiversiteit. 
 

Niet opgepakt vanwege 
capaciteitsgebrek 

Ontwikkelen duurzaamheidsscan 
 
 
Ontwikkelen bodemtoets voor bij 
Ruimtelijke ontwikkelings-opgaven 
 

Duurzaam bodemgebruik als toets bij 
activiteiten 
Presentatie resultaten op Bodemdag 
eind 2017 
Verbinden specifieke 
bodemkenmerken aan RO-projecten 
 
 

Is onderdeel geworden 
van de voorbereiding op 
de omgevingswet en 
deelproject Warme 
overdracht. Loopt nog 

Onderzoek naar hergebruik 
voormalige stortplaatsen  

Duurzaam en nuttig gebruik gesloten 
stortplaatsen in de toekomst en geen 
nadelige gevolgen voor mens en 
milieu. 
 

Op een aantal 
stortplaatsen heeft 
sanering plaatsgevonden 
en heeft herontwikkeling 
plaatsgevonden.  

Inzicht krijgen in aantal verweesde 
terreinen in Drenthe. 
Plan van aanpak op stellen  

Nuttige invulling niet gebruikte 
verontreinigde terreinen. 
Presentatie resultaten op Bodemdag 
eind 2017 

Een aantal verweesde 
terreinen zijn 
herontwikkeld wat 
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 positief bijdraagt aan de 
omgeving 

Bodem en water   
Onderzoek meldplicht MTBE/ETBE 
binnen grond-
waterbeschermingsgebieden 

Beschermen grondwater t.b.v. 
drinkwaterwinning 

Onderzoek is uitgevoerd. 
Wordt via toezicht en 
handhaving 
gecontroleerd.  

Bodem en ondergrond 
 

  

Kennis ondergrond vergroten  Betere ondergrondmodellering op 
basis waarvan locatie specifieke 
(water)maatregelen kunnen worden 
ontworpen, in plaats van algemene 
regels 

Geomorfologische kaart 
geactualiseerd 

Multidisciplinair onderzoek naar 
voorkomen van pingoruïnes in 
Drenthe 

Inzicht en informatie en veiligstellen 
locaties 

Kennis is vergroot 

Bodem en natuur/landbouw   
Jaarlijks, gedurende 4 jaar vindt 
bemonstering en analysering van 
bodem en grondwater in 
natuurgebieden in combinatie met 
(reguliere) vegetatie-opnamen 
plaats.  

Elk jaar wordt 25% van het meetnet 
gemonitord.  
Analyse betreft de plaatselijke relaties 
tussen bodemchemie, 
grondwater(peil) en vegetatietypen. 

Toegepast.  

Cofinanciering programma Agro 
Agenda bodem 

Duurzame agrofoodsector Programma duurzame 
agrofoodsector is 
uitgevoerd. 

Participatie in pilot veenoxidatie Inzicht in gevolgen veenoxidatie voor 
bodem 

Onderzoek uitgevoerd 
rondom Valthermond. In 
2022 krijgt dit een 
vervolg. 

Onderzoek toepasbaarheid 
tarragrond in landbouw 

Inzicht in organische stofgehalte Niet opgepakt 

Ontwikkeling 
bodemverontreinigingen 

  

Onderzoek milieugevolgen nieuwe 
verontreiniging PFOS 

Een protocol hoe om te gaan met 
nieuwe verontreinigingen in 
Drenthe/Nederland/Europa 
Verbeteren kennis van dergelijke 
stoffen 
Beleidsregels indien wenselijk/nodig. 

Landelijke 
Handelingskader PFAS 

Plan van aanpak opstellen voor 
inventarisatie asbestdaken in 
Drenthe 
Uitvoering inventarisatie 
asbestdaken 

Plan van aanpak 
Inzicht in totaal aantal asbestdaken  
Inzicht in potentiële 
bodemverontreiniging door 
asbestdaken. 

Uitgevoerd.  
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BIJLAGE 5.  AFKORTINGENLIJST 
 

AU: Algemene Uitkering 
BIS: Bodeminformatiesysteem 
BOOG: Bodem Ontwikkel Groep 
BRL: Beoordelingsrichtlijnen 
BUS: Besluit Uniforme Sanering 
CCVD: Centraal College van Deskundigen 
Covid-19: Coronavirus 
DUB:  Decentrale uitkering bodem 
ETBE: Ethyl-tert-butylether 
ETR: End Term Review 
EV: Evaluatieverslag 
FUMO: Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing 
GGB: Gebiedsgericht grondwaterbeheer 
GLOBIS: Geografisch Landelijk Overheids Bodem Informatie Systeem 
GWR: Grondwaterrichtlijn 
IBC: BC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast 

met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen 
ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport 
IMK: Instituut midden en klein bedrijf  
Interreg: Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling 
ISCO: Insitu Chemische Oxidatie 
IVN: Instituut voor natuurbeschermingseducatie 
KIBO: Kennis Infrastructuur Bodem 
KRW: Kader Richtlijn Water 
LTO: Land- en Tuinbouw Organisatie 
MIPWA: Methodiek Interactieve Planning Waterbeheer 
MTBE: Methyl-tert-butylether  
MTR: Mid-term review 
NAM: Nederlandse Aardolie Maatschappij 
NMP4: Nationaal milieuplan 
NOM: Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 
NO: Nader onderzoek 
NP: Nazorgplan 
OW: Omgevingswet 
PBBS: Provinciale beleidsgroep bodemsanering 
PFAS:  Poly- en perfluoralkylstoffen, zoals GenX, perfluoroctaanzuur en 

perfluoroctaansulfonaten. Dit zijn chemische stoffen gemaakt door de mens. 
POKB: Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer 
POV: Provinciale Omgevings Verordening 
RINAS: Rekenmodel IPO Nazorg Stortplaatsen 
RUDD: Regionale uitvoeringsdienst Drenthe 
RUG: Rijks Universiteit Groningen 
RWP: Regionaal Water Programma 
RWS: Rijkswaterstaat 
SBB: Staatsbosbeheer 
SEB: Sanering in eigen beheer 
SIKB: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer  
SO: Saneringsonderzoek 
SP: Saneringsplan 
SPUK: Specifieke Uitkering Bodem  
STRONG: Structuurvisie ondergrond 
TCE: Innovatieve biologische in situ techniek 
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TEEB-Stad: The Economics of Ecologie and Biodiversity in de stad 
TGG: Thermisch Gereinigde Grond 
TNO: Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
UP: Uitvoeringsprogramma onder het Convenant bodem en ondergrond 
VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
WABO: Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
Wbb: Wet Bodembescherming 
WKO: Warmte- en koudeopslag   
Wkpb: Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 
WMD: Waterleidingsmaatschappij Drenthe, WMD Drinkwaterbedrijf B.V.  
 


