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Onderwerp: Bodemverontrein igingsinformatie op internet

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van uw Statencommissie Omgevingsbeleid van 28 maartjl. stelden

enkele leden de vraag of gedeputeerde staten bereid zijn de eigenaren van percelen

die genoemd worden op de internetsite "Bodeminformatie" van de provincie, actief

ervan op de hoogte te stellen dat hun perceel vermeld wordt. Het mondelinge ant-

woord luidde dat gedeputeerde staten daar onder meer wegens de hoge kosten, die

op ten minste € 200.000,-- worden geraamd, van afgezien hebben. Naar aanleiding

van de behandeling van het rekenkamerrapport "Een schone bodem in zicht" werd

wederom het belang aangekaart van een goede communicatie met de betrokkenen.

Daar heeft gedeputeerde Klip de toezegging gedaan u door middel van een schrijven

inzicht te geven in de manier waarop het college wil communiceren over bodemver-

ontreiniging. Dat doen wij graag via deze weg.

Wij delen het belang van een goede communicatie. Overeenkomstig de Wet bodem-

bescherming en de Algemene wet bestuursrecht licht de provincie belanghebbenden

per advertentie en schriftelijk in over de ophanden zijnde juridísche beslissingen over

bodemonderzoeken, saneringsplannen, evaluaties en nazorgplannen. ln de adverten-

ties wordt gewag gemaakt van de mogelijkheid stukken in te zien, zienswijzen te

geven en bezwaar en beroep in te stellen. Beschikbare informatie over bodemveront-

reiniging is zo transparant mogelijk beschikbaar via actieve publicatie op de website

van de provincíe. ln advertenties wordt ook regelmatig gewezen op het bestaan van

de internetsite en van het bodeminformatiesysteem. Het openbare karakter wordt

daarmee dus belicht.

Verder neemt het aantal openbare digitale bestanden die omgevings- en milieu-

informatie bevatten toe. Wijdenken aan bíjvoorbeeld de risicokaart Drenthe, de

Bodematlas, de Omgevingsvisie Drenthe enz. ln de toekomslzal di| zich uitbreiden.
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Dergelijke bestanden en informatiesystemen bevatten soms ook concrete informatie

die eigenaren en gebruikers van percelen raken. Graag zouden wij het college de

eigenaren en gebruikers daarover afzonderlijk inlichten. Maar vanwege de hoge kos-

ten wordt volstaan met een algemene bekendmaking zodat mensen kunnen kennis-

nemen van het feit of hun eigendom ergens wordt vermeld.
Bij vermoedens van of aangetoonde ernstige bodemverontreiniging met risico's voor

de volksgezondheíd informeert de provincie uiteraard direct alle betrokkenen en

omwonenden.

Toelichting op kosten van een persoonlijke informatievoorziening
Zoals genoemd bedragen de kosten van een persoonlijke informatievoorziening mini-
maal€ 200.000,--. Bodemve¡ontreiniging betreft meestal meerdere percelen. Naar

schatting moet de provincie rond 100.000 brieven versturen om iedereen persoonlijk

in te lichten over de mogelijke risico's van aanwezige bodemverontreiniging. Dat is
een arbeidsintensieve klus, waarvoor bovendien kostbare kadastrale recherche en

controle bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) nodig is. Daaroverheen
komen nog reguliere kosten van bijvoorbeeld frankeren en verwerken.
Daarnaast moet de afdeling VTH mogelijk extra menskracht inhuren om de corres-
pondentie en telefonische reacties af te handelen die volgt op verzending van de grote

hoeveelheid brieven.

BESLUIT
Gelet op de kosten en de overige argumenten hebben wij besloten af te zien van het

aanschrijven van grondeigenaren en -gebruikers. Wij denken dat wijvia de huidige
manier van handelen een zorgvuldige informatievoorziening hebben geïmplementeerd

en hopen u zo voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris

Bijlage(n):
jk/coll.


