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Onderwerp: Verlenging van het meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond
Status: Ter informatie

G eachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de verlenging van het meerjarenprogramma Bodem

en Ondergrond in 2021.

Met het meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 is vanaf 2016

aan de uitwerking van het landelijke'Convenant bodem en ondergrond
2016-2020'gewerkt. ïot de doorlopende werkzaamheden van het meerjarenpro-
gramma behoren onder andere:
. vergunningverlening, toezichten handhaving
. uitvoering bodemsaneringen spoedlocaties (locaties met risico's voor mens,

plant, dier of verspreiding)
r initiëren projecten die een meer integrale benadering kennen en een bij-

drage leveren aan een duurzaam en efficiënt beheer van de bodem
. monitoring voortgang aanpak spoedlocaties
o gebiedsgericht grondwaterbeheer (in Hoogeveen, Assen en Coevorden)
. subsidieverlening of cofinanciering voor saneringen door gemeenten, be-

drijven of particu lieren
. warme overdracht van taken richting gemeenten in aanloop naar de

Omgevingswet
. onderzoek en beleidsvorming nieuwe verontreinigingen, zoals PFAS

. bodeminformatiebeheer
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Het programma is door het Rijk gefinancierd en loopt formeel in 2020 ten einde,

analoog aan het bodemconvenant en gelijktijdig met de toentertijd verwachte
inwerkingtreding van de Omgevingswet. lnmiddels is bekend geworden dat de

Omgevingswet met een jaar (tot 1 januari 2O22) is uitgesteld.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de bodemtaken deels over

naar gemeenten, maar wij behouden ook een aantal wettelijke taken (onder

andere ten aanzien van grondwater en verontreinigingsgevallen die onder het
overga n gsrecht va I len).

ln de landelijke koepels vindt momenteel overleg plaats over de verdeling van de

financiële middelen voor de bodemopgave voor de periode van 2021 tot en met
2025. Hierover is echter nog geen overeenstemming bereikt.
Duidelijk is wel dat de werkzaamheden voor de provincie Drenthe in 2021 door-
lopen. Om de werkzaamheden in 2021 te continueren wordt het programma met
een jaar verlengd. De kosten die samenhangen met de verlenging van het meer-
jarenprogramma bedragen € 1,7 miljoen en worden uit de bestaande budget bo-

demsanering gedekt. ln de derde begrotingswijzing2O20 is de financiële in-

vulling 2O21 al inzichtelijk gemaakt.
Aan het einde van2O2l zullen wij het bestaande programma evalueren en met
een voorstel komen voor een nieuw programma inclusief een financiële onder-
bouwing.
Over de nieuwe bodemafspraken zullen wij u zodra deze beschikbaar zijn infor-
meren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

md/coll


