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Onderwerp: Aanpak bodemverontreiniging gedempte w'tjken in Zuidoost-Drenthe

Geachte voozitter/leden,

Hierbij bieden wij u namens de stichting het boekje aan over de achtergronden en de

totstandkoming van de Stichting Bodembeheer Schoonebeek. Het boekje is op initia-

tief van de stichting geschreven door een aantal personen die nauw betrokken waren

bij de voorbereiding van de stichting. Het boekje is ter kennisname en bedoeld om een

ovezicht te geven aan een breed publiek. Het wordt onder andere gebruikt bij de

voorlichting aan personen waarvoor de stichting een nieuw fenomeen is.

Het belangrijkste doelvan de stichting is het mogelijk maken van grondtransacties in
het kader van het Landinrichtingsproject Schoonebeek, uiteraard met inachtneming

van de juridische en milieuhygiënische randvoorwaarden.

Het boekje laat zien dat b'rj een gebiedsgerichte aanpak, waarbij ingespeeld werd op

de plaatselijke maatschappel'rjke ontwikkelingen, de provincie er als regisseur in

slaagde alle part'rjen met hun verschillenden belangen bijeen te brengen.

Het boekje laat zich ook lezen als toelichting op de werkzaamheden van de provincie

in het kader van de bodemsanering die thans worden verricht vanuit het nieuwe team
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.



De provincie is betrokken bij de stichting als deelnemer aan de overeenkomst die
gesloten ]s tussen alle partijen en waarin is opgenomen dat er een stichting is die de
saneringswerkzaamheden uitvoert en het beheer heeft over de vervuilde gedempte

wijken. De provincie heeft zitting in de Raad van Toezicht van de stichting.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,



Titeltje?
De gedempte wijken in zuidoost Drenthe
stonden lang bekend als één van Nederlands
meest verontreinigde locaties waar voor geen
haalbare oplossing aanwezig leek. Uiteindelijk is
deze oplossing er wel gekomen, dankzij de inzet
van velen en medewerking van de streek. Dit
boekwerk beschrijft de historie en de oplossing
in de vorm van “Het convenant Gedempte
Wijken”. De beide auteurs zijn vanaf eind jaren
’80 van de vorige eeuw betrokken geweest bij
dit unieke project.
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Inhoudsopgave



Met de kennis van nu was de Stichting Bodembeheer Schoonebeek niet nodig ge-
weest. De manier waarop de voormalige wijken voor de veenafvoer in Zuidoost-
Drenthe zijn gedempt, verdient geen schoonheidsprijs. Dat zouden we tegenwoordig
allemaal anders doen. Dat betekent dat we voor een enorme opgave hebben gestaan.
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving. In de Stichting
Bodembeheer Schoonebeek is deze collectieve verantwoordelijkheid opgepakt.

Aan de totstandkoming van de stichting is veel voorafgegaan. De concrete resultaten
zijn vastgelegd in een dikke map met onder andere de Overeenkomst tussen alle
par tijen, te weten grondeigenaren, overheden en bedrijfsleven. Verder liggen er
verschillende rappor ten over de vervuiling van de wijken, de geplande aanpak,
de geraamde kosten en de financiering. Ten slotte is er een instellingsbesluit van de
Stichting Bodembeheer Schoonebeek die de overeenkomst moet uitvoeren.

Wat ontbreekt is een lopend verhaal over de maatschappelijke achtergronden van de
stichting. Dit boekje probeer t in deze lacune te voorzien. Het geeft inzicht in de
problemen die opgelost moesten worden en het proces dat is doorlopen.

Dit boekje laat zien dat als alle belanghebbende par tijen de daadwerkelijke wil
hebben om iets tot stand te brengen, dit ook lukt. Het belangrijkste doel was grond-
transacties mogelijk te maken waarbij de bodemvervuiling geen belemmerende
factor is. Dit was in de eerste plaats van belang voor de herinrichting van het gebied
Schoonebeek, maar ook voor het maatschappelijk grondverkeer in het algemeen.
Uiteraard zijn de milieuhygiënische randvoorwaarden daarbij in acht genomen.

Het was boeiend dit proces mee te maken en te zien dat de provincie er als regisseur
in slaagde alle par tijen bijeen te brengen. Uiteraard was dit alleen mogelijk omdat alle
betrokkenen hun beste beentje voorzetten. De uitkomst laat zien dat Schoonebeek
een vitale regio van onze provincie is waar de maatschappelijke par tijen elkaar goed
weten te vinden.

De stichting hoopt met dit boekje een breed publiek te bereiken. Het gaat daarbij in het
bijzonder om personen voor wie de stichting een nieuw fenomeen is. Dat kan gaan om
direct betrokkenen zoals nieuwe leden van de Raad vanToezicht, medewerkers van de
stichting, nieuwe eigenaren, maar ook derden die belangstelling hebben of beroeps-
halve met de stichting te maken krijgen. Ik wens u veel leesplezier en hoop dat de
Stichting Bodembeheer Schoonebeek nog lange tijd haar nuttige taken kan uitvoeren.

Tanja Klip-Mar tin,
gedeputeerde, namens de provincie Drenthe Lid van de Raad van Toezicht

Assen, juni 2010
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Voorwoord

Afbeelding pagina 4:
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In de jaren ’50 - ‘60 van de vorige eeuw werd Zuidoost-Drenthe gekenmerkt door
een groot aantal sloten en vaarten, die zijn ontstaan door de vervening van dit
gebied. Deze vaarten dienden oorspronkelijk als afvoerkanalen voor de vele
turfschepen. De afvoerkanalen werden in de volksmond wijken genoemd.

Na de verveningsperiode werden de sloten, wijken en een aantal specifieke locaties,
zoals laagten in het terrein, veelal gedempt. In het gehele gebied is dit naar schatting
met vele honderden wijken gebeurd. Demping vond plaats met allerlei soor ten
materiaal, variërend van schone grond tot afval.

Doordat lokaal een aantal van deze wijken ten dele is volgestor t met verontreinigende
stoffen, is bodemverontreiniging ontstaan. Hierdoor treden problemen op. De
uitruil/verkoop van verontreinigde wijken in het kader van grondtransacties of landin-
richting wordt bemoeilijkt. Ook geeft het omhooghalen van verontreinigd (stor t)
materiaal door landbouwkundige bewerkingen problemen.Verder leidt verontreiniging
tot risico’s voor de volksgezondheid en het milieu.

Voor zowel de milieukundige problemen als die op het gebied van de grondtransacties
en landinrichting is gewerkt aan een totaaloplossing voor deze gedempte wijken. Dit
heeft geleid tot het Convenant Gedempte Wijken. Daarbij hebben de deelnemende
grondeigenaren in ruil voor een financiële bijdrage ten behoeve van het beheer
en eventuele sanering van de wijken een vrijwaring gekregen voor de financiële en
juridische gevolgen van de verontreiniging. Deze vrijwaring geldt ook voor de
opvolgende eigenaren.

In deze publicatie wordt op informatieve wijze verslag gedaan van de problematiek en
de uiteindelijke oplossing. De uitgave is in eerste instantie bedoeld om alle activiteiten
die zijn uitgevoerd in de achterliggende jaren vast te leggen, zodat deze informatie niet
verloren gaat voor de streek. Voor degenen die actief betrokken zijn bij het bodem-
beheer in het gebied, geeft het boekje inzicht in de totstandkoming van het convenant
en de achterliggende gedachten. Ook wordt verduidelijkt welke verontreinigingen wel,
en welke beslist niet tot het convenant behoren. Dit dient als houvast voor toekom-
stig handelen.

De komende hoofdstukken bevatten een toelichting op:
• de belangrijkste elementen rond de problematiek en de aanpak;
• de situatie en het uitgevoerde onderzoek;
• de omvang van het probleem en de gekozen oplossingsrichting;
• het proces om te komen tot een totaaloplossing;
• de uiteindelijke oplossing.

Bij de totstandkoming van het convenant zijn vele par tijen betrokken geweest. Een lijst
van betrokkenen is als bijlage opgenomen.

Hoofdstuk 1

Inleiding

Afbeelding pagina 6: Foto R.H. Herwig, collectie RHC Groninger Archieven (818-19841)



De meeste wijkdempingen bevinden zich globaal in het gebied van de landinrichting
Schoonebeek (circa 7.000 hectare). Een groot deel van deze streek is in gebruik als
landbouwgrond. De zuid- en oostgrens worden gevormd door de grens met
Duitsland. De noordgrens wordt gevormd door - van west naar oost - het Stieltjes-
kanaal, het Dommerskanaal en de Zuidersloot. Aan de westzijde vormt de
rondweg rondom Coevorden de begrenzing. Het gebied ligt aan de rand van het
Drents Plateau en is van oudsher een verveningsgebied, waarbij sprake was van een
groot aantal waterlopen (de wijken). Deze zijn in de loop der jaren veelal geheel of
gedeeltelijk gedempt. In het gebied liggen de kernen Schoonebeek en Nieuw-
Schoonebeek en de oude buurtschappenWeijerswold, Vlieghuis, Padhuis,Westerse
Bos, Middendorp, Oosterse Bos en Koelveen. Binnen het herinrichtingsgebied
bevinden zich de natuurgebieden het Schoonebeekerveld (onderdeel van het
hoogveenreservaat het Bargerveen), het OosteindscheVeen en het heidegebied rond
De Katshaar Schans.

Oliewinning
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de oliewinning door de Nederlandsche Aardolie
Maatschappij (NAM) een duidelijk stempel gedrukt op deze regio (het Schoonebee-
kerveld). In totaal zijn circa 450 terreinen aangelegd waar in totaal circa 600 olieput-
ten zijn geboord. De oliewinning in het Schoonebeekerveld is rond 1995 beëindigd.
Echter, dankzij de inzet van nieuwe technieken zal er in de toekomst weer olie worden
gewonnen.

Ontginning
De ontginning van de veengebieden in Drenthe en Groningen vond in eerste instan-
tie geleidelijk plaats. Vanaf 1600 werden de eerste kanalen gegraven. Terwijl nieuwe
vaar ten werden doorgetrokken om het water uit een volgend stuk hoogveen in staat
te stellen weg te vloeien, werd nog turf gestoken op de achtereinden van al lang
aangelegde kavels. In deze tijd vond de vervening in Drenthe als een zeer geleidelijke
randontginning plaats. Vanaf het begin van de achttiende eeuw tot het begin van de
negentiende eeuw werd de ontginning grootschaliger aangepakt.Vanaf die tijd werden
in plaats van een enkel kanaal, twee kanalen evenwijdig aan elkaar gegraven met een
strook van circa 100 tot 200 meter breedte er tussen.

Variatie in patronen
Bepalend voor de maatvoering van de haaks op de kanalen staande wijken was de
ontwatering en het vervoer van de turfschepen. Voor een goede ontwatering van de
grond voor de landbouw kwam tussen twee wijken een zwetsloot met haaks daarop
een dwarssloot. Deze indeling bleek zeer geschikt voor agrarische vestiging.
Uiteindelijk ontstond een vrij grote variatie in de patronen van kanaal-wijk-
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Hoofdstuk 2

Geschiedenis

Afbeelding pagina 8: Binnen het herinrichtingsgebied bevinden zich de natuurgebieden het Schoonebeeker-
veld (onderdeel van het hoogveenreservaat het Bargerveen) (de gele cirkel rechts), het Oosteindsche Veen
(de gele cirkel in het midden) en het heidegebied rond De Katshaar Schans (de gele cirkel links).
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Benoemde en niet-benoemde wijken
De naamgeving en aanduiding van de wijken en sloten is een bijzonderheid op zich.
De kleinere sloten hadden veelal geen specifieke aanduiding. Voor de wat grotere
vaar ten was dit wel het geval. Echter, de naamgeving wilde in de loop der tijd nog wel
eens wisselen. Naast gedempte wijken die een specifieke naam of aanduiding hebben,
zijn er dus ook vele dempingen in het gebied zonder naamgeving. Op basis van histo-
risch-onderzoek is gebleken dat er vele honderden dempingen in het
gebied aanwezig zijn. Overigens betreft dit veelal dempingen met niet-verontreinigde
grond of puin. Het Convenant Gedempte Wijken maakt onderscheid tussen de
zogenaamde benoemde dempingen en de niet-benoemde dempingen. Bij de
benoemde dempingen is de ligging van de demping bekend en heeft de demping een
specifieke aanduiding.Voor de niet-benoemde wijken is dit niet het geval.

10

zwetslootweg en de ligging van de boerderijen ten opzichte van het land. Eén
kanaal was voldoende voor de turfschipperij. Maar als er boerderijen aan weerszijden
werden gebouwd, waren in de begeleidende wegen om de 100 à 200 meter bruggen
over de wijken nodig. Bovendien was bij deze manier van ontvenen het stichten van
dorpskernen een probleem. Daarom werden de wegen in de lengterichting langs de
percelen aangelegd. Schoonebeek, gelegen achter uitgestrekte hoogvenen, werd in de
laatste fase van de Drentse vervening ontgonnen. Meer informatie over de geschiede-
nis van het gebied en de vervening is te vinden op: www.historisch-emmen.nl.

Ontveningen
Na de ontvening werd het gebied meer en meer in gebruik genomen voor land-
bouwdoeleinden, waarbij de akkerbouw dominant was. Hierdoor kwam ook het
dempen van open wijken op gang. Dit bood de nodige voordelen: de ontsluiting van
het gebied werd een stuk beter en er werd extra landbouwareaal verkregen. Daar-
naast leek het een prima oplossing voor het afvalprobleem. Het dempen vond op grote
schaal plaats en gebeurde veelal met toestemming van gemeenten of zelfs door
gemeenten.

Milieubewustzijn
Door het toenemende milieubewustzijn in de jaren ’70 kwamen de dempingen
geleidelijk in een ander daglicht te staan. Dit resulteerde in 1983 onder meer in de
regionaal fameuze Grote Gif Atlas Drenthe, waarin Coby Ensing van Milieu Romdomme
een overzicht geeft van 146 stor tplaatsen. Deze atlas is de basis geweest voor nadere
inventarisatie en aanvullende onderzoeken, die uiteindelijk hebben geresulteerd in het
Convenant Gedempte Wijken. Overigens niet alle 146 stor tplaatsen maken deel uit
van het convenant. In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de locaties.

Afbeelding pagina 10: Foto R.H. Herwig, collectie RHC Groninger Archieven (818-19841)
Afbeelding pagina 11: ...

Historisch onderzoek niet benoemde wijken
Om een indruk te krijgen van het aantal niet benoemde dempingen is ter
voorbereiding op het convenant in 2004 een historisch onderzoek uitgevoerd
naar alle dempingen in het gebied. Bij dit historisch onderzoek zijn kaar ten- en
luchtfoto’s van de streek (topografische dienst Emmen) beoordeeld en zijn oude
waterschapskaar ten bestudeerd.

Bij dit onderzoek kon een onderscheid worden gemaakt tussen watergangen die
gedempt waren tussen 1960 en 1970 en latere dempingen. Het onderzoek
geeft een indicatief beeld van de vele dempingen die in het verleden hebben
plaatsgevonden, een en ander geïllustreerd op onderstaande kaar t. Voor het
merendeel zullen deze dempingen overigens zijn uitgevoerd met schoon
materiaal.
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Stichting Milieu Rondomme luidde de start in van het in kaart brengen van de pro-
blematiek. Dit resulteerde in een atlas waarin dempingen en storlocaties verspreid
over geheel Drenthe werden benoemd. De gebruikte informatie was overigens voor
het merendeel afkomstig van de provincie Drenthe op basis van het destijds net op-
gestarte bodemonderzoeksprogramma. Bijna de helft van de stortingen in Drenthe
blijkt in de gemeentes Emmen, Coevorden en Schoonebeek te liggen. Globaal het
werkingsgebied van het huidige convenant. De provincie heeft, vanuit haar rol als
bevoegd gezag op het gebied van bodemsanering, het initiatief genomen tot een
reeks van onderzoeken om het probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen.Veelal
gebeurde dit in het kader van het provinciale bodemsaneringsprogramma.

Overzicht dempingen en stortlocaties verspreid over Drenthe

Schoonebeek

Hoofdstuk 3

Het probleem in kaar t

Afbeelding en schema op pagina 12 en 13:
‘Grote Gif atlas Drenthe’ uitgave van Noorderbreedte en de Milieuraad Drenthe



Benoemde dempingen in het gebied

provinciale volgens DLG volgens streeknamen

nummering inventarisatie Bijzonder inventa-

riserend onderzoek

1A 24 bw Veldkamp 1, kanaal B
1B 24 bx Veldkamp 1, kanaal B
1C - by nieuw ontdekt 1998/1999
2 bz wijk ten zuiden Griendtsveenstraat
3A 24 ca wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat
3B 24 cb wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat
3C - cc wijk ten zuiden Griendtsveenstraat
3D - cd Horringwijk ten zuiden van Griendtsveenstraat
3E - - stor tplaats op zuidoosteinde wijk 3D
4 - ce wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat
5A 24 cf wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat
5B 24 cg wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat
5C 25 ch wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat
5D 24 ci wijk ten zuiden Griendtsveenstraat
- 24 wijk ten zuiden van wijken 3a en 3b
6 - cj wijk naast Beekweg
7 34 ck Brunawijk
8 40 cl wijk in oosteindse landen
10 43 cn Ellenbeek?, stor tplaats Veenschapsweg
11 36 co Hekmanswijk
- - cs Hekmanshaven
12 18 cp wijk A, zandpol, terrein Alferink
13 42 cq Veldkamp 2
14 41 cr gat van Rahder
28 27 j
29 - k
30 - l
31 - m
32 23 n
63 aw

1514

Onderzoek
Voor en na het verschijnen van de gifatlas zijn er in eerste instantie ongeveer zeventig
wijken in het gebied oriënterend onderzocht. Daarna vond ter plaatse van een aantal
geselecteerde wijken nader onderzoek plaats.Toen er op een groot aantal locaties ern-
stige verontreiniging werd aangetroffen, is aanvullend onderzoek
gedaan. Hierbij is vooral gekeken naar de verspreiding van verontreinigingen buiten de
wijken in met name het grondwater. Het onderzoek naar de omvang van de veront-
reiniging en de bij-behorende risico’s vond grofweg plaats in de periode 1986-2000.
Voorafgaand aan eventuele saneringen is er regelmatig aanvullend
onderzoek verricht. Op de plaats van een aantal dempingen zijn eveneens meerdere
monitoringsronden uitgevoerd. Een schematisch overzicht van het uitgevoerde
onderzoek is opgenomen in bijlage 1.

Benoemde dempingen
In het schema op pagina 15 is een overzicht gegeven van locaties waar onderzoek heeft
plaatsgevonden. In het overzicht zijn de diverse benamingen opgenomen. De ligging
van deze dempingen is aangegeven op bijgevoegde kaar t aan de binnenzijde van het
omslag. Een aantal dempingen zijn om uiteenlopende redenen niet opgenomen in het
convenant (zie hoofdstuk 5).

Afbeelding op pagina 14
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Om uiteenlopende redenen zijn in de jaren ’90, ondanks de hoge kosten, een aantal
wijken multifunctioneel gesaneerd. Dit werd veelal ingegeven door ruimtelijke
ontwikkelingen. Wijk 62 is gesaneerd vanwege de uitbreiding van een gasontzwave-
lingsfabriek.Wijk Z in Zwartemeer is gesaneerd in verband met de uitbreiding van een
woonwijk. Ten gevolge van de aanleg van de recreatieve kanoroutes bij de nieuwe
woonwijken en Grote Rietplas in Emmen zijn de wijken 46 B en D gesaneerd.Wijk 7,
gelegen in het gebied Schoonebeek is in 1998 om milieuhygiënische redenen
gesaneerd. In deze wijk was veel industrieel afval aanwezig. De vervuiling dreigde zich
te verspreiden in deVeenschapsWijk, een watervoerende wijk langs deVeenschapsweg.

16

Onderstaande dempingen behoren niet tot het convenant

60 - stor tplaats Oosteindsche stukken
- 68 - stor tplaats Europaweg
- - Cw wijk ten oosten turfstrooiselfabriek
- 33 ct gat van Reef
- 47 cu zandgat Lubbers, stor tplaats Europaweg
- 12 D Vlieghuizerveld, zandgat Roelofs
- 32 - gat van Tik Tak

Het bleek dat de onderzochte wijken in meer of mindere mate vol waren gestor t met
divers materiaal zoals puin, boorspoeling, chemisch afval in vaten en huishoudelijk afval.
De samenstelling van het afval verschilt per gedempte wijk. Wat betreft het tijdstip
van stor ten kan worden aangenomen dat vrijwel alles is gestor t vanaf de Tweede
Wereldoorlog tot circa 1975. Dit laatste jaar tal is vanuit het perspectief van de ‘Wet
Bodembescherming’ cruciaal als het gaat om de schuldvraag.

Multifunctioneel saneren
De verontreinigingen waren zodanig, dat sanering diende plaats te vinden. Tot medio
1997 was het Nederlandse bodembeleid gebaseerd op het principe van herstel van de
multifunctionaliteit van de bodem. Met andere woorden: de bodem moest weer
geschikt worden gemaakt voor vrijwel alle vormen van gebruik. Het multifunctioneel
saneren van de gedempte wijken zou onevenredig hoge kosten met zich meebrengen.
Voorzichtige ramingen kwamen uit op bedragen boven de honderd miljoen gulden.
Het was vrijwel uitgesloten dat er aan derden opdracht kon worden gegeven om zelf
de sanering ter hand te nemen. De overheid zou dit dus zelf moeten bekostigen. Los
van de kosten, was er vanuit risicoperspectief ook weinig reden tot grootschalig
multifunctioneel saneren van de wijken.

Risico’s
Bij bodemsanering wordt in de regel gekeken naar drie soor ten risico’s. Zijn er
risico’s voor de mens, risico’s voor het ecosysteem of is er het risico dat veront-
reinigingen zich verder in het milieu verplaatsen.Voor het bepalen van de risico’s
zijn diverse rekenregels en modellen ontwikkeld. Wanneer we kijken naar de
gedempte wijken dan vallen de risico’s, uitzonderingen daargelaten, over het
algemeen erg mee. Door de doorgaans geïsoleerde ligging zijn er normaliter geen
tot weinig contactmogelijkheden. Ecologische risico’s zijn er soms wel, maar in de
regel ook beperkt. De kans op verdere verspreiding is ook niet erg groot vanwege
het feit dat het afval juist in oude sloten en vaar ten is gedempt van waaruit er
weinig lekkage is naar het grondwater.

bovengrond

voormalige wijk

schil

stortmateriaal

menglaag

toplaag

Afbeelding: Schematisering gedempte wijk
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Na het uitvoeren van een aantal multifunctionele saneringen, bleef het
probleem immens. Door de samenloop van een aantal factoren kwam er echter eind
jaren ’90 een oplossingsrichting in zicht.

Wet bodembescherming
Een eerste oplossingsrichting werd geboden door de komst van de nieuwe Wet
bodembescherming in 1995. Bij de invoering van deze wet heeft de overheid de
overstap gemaakt van het vrijwel alleen saneren en (voor)financieren door de overheid
naar het meer druk uitoefenen op vervuilers en belanghebbenden om zelf te gaan
saneren. Voor het industriële bedrijfsleven werden landelijk de BSB-stichtingen in het
leven geroepen om de bodemonderzoeken en het saneren te stimuleren. Ook werd
zoveel mogelijk vooraf een bijdrage van de belanghebbenden gevraagd in plaats van het
achteraf verhalen van de kosten op basis van wat wordt genoemd de ongerechtvaar-
digde verrijking. Bij voorkeur werd en wordt de eigenaar-vervuiler vanaf het begin bij
de bodemsaneringskwestie betrokken. Op landelijk niveau is daarvoor destijds een
leidraad opgesteld: de BOSOM-aanpak: bodemsanering, ontwikkeling en marktwerking.

Functioneel saneren
Ten tweede was er een andere visie op het aanpakken van verontreinigingen.Tot medio
1997 was het Nederlandse bodembeleid gebaseerd op het principe van herstel van de
multifunctionaliteit van de bodem. Op 16 juni 1997 verscheen het eerste kabinets-
standpunt over de vernieuwing van het bodemsaneringsbeleid. Er wordt nagedacht
over een meer functiegerichte aanpak: de sanering wordt afgestemd op het beoogde
gebruik van de locatie. Kor tom er is meer maatwerk, waarbij nadrukkelijk ook risico’s
en kosten worden meegenomen. Uiteindelijk wordt in 2006 het functioneel saneren als
beleidsuitgangspunt vastgelegd in de Wet bodembescherming.

Landinrichting
Als derde punt waren de ontwikkelingen in de streek van belang. In het gebied Schoo-
nebeek was een landinrichting gepland. De aanwezigheid van de verontreiniging in
verschillende dempingen leidde tot problemen bij eventuele grondruil. Het is juridisch
lastig om verontreinigde grond over te dragen. Dit probleem was natuurlijk evident als
het gaat om de vele bekende (benoemde) dempingen, maar ook een oplossing voor
de vele niet-benoemde dempingen was gewenst.

Agrarische industrie
Als laatste meer latent punt kan worden genoemd dat er potentiële problemen
ontstonden op het gebied van de teelt van landbouwgewassen. In het kader van
ketenbeheer kwamen er enerzijds vanuit de agrarische industrie meer en meer eisen
rond de teelt van voedingsgewassen en anderzijds gaf het dunner worden van
afdeklagen van de dempingen steeds meer problemen bij bijvoorbeeld grondbewerking.
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Op zoek naar oplossingen
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Betrokkenheid
Voor de provincie was het van belang dat alle actoren, zoals de eigenaren, vervuilers
en belanghebbenden, vanaf het begin bij het proces werden betrokken. In 1998 is een
projectorganisatie tot stand gebracht met een (bestuurlijke) klankbordgroep, die
sturing moest geven aan het proces met uiteindelijk de gewenste eindoplossing. De
eerste bijeenkomst van de klankbordgroep dateer t van november 1998. Hierbij waren
ver tegenwoordigd: de grondeigenaren, de gemeente Emmen, het waterschap Velt en
Vecht, de Landinrichtingscommissie Schoonebeek, de NLTO, de NAM en de provincie
Drenthe. Ondanks verschillende belangen en standpunten, was de uitkomst positief:
er was een breed draagvlak om te werken aan een gezamenlijke oplossing. Belangrijk
hierbij was dat de oplossing:
• dekkend moet zijn voor het gehele gebied, dus voor zowel de benoemde als niet-
benoemde wijken;

• moet leiden tot een vrijwaring voor de historische dempingen;
• dient te passen bij de streek. In de loop van het proces kwam steeds duidelijker de
wens naar voren dat bestaand agrarisch gebruik op de dempingen mogelijk zou
moeten blijven.

Proces
Vanaf het begin werd gewerkt aan de technische, juridische en financiële kanten van de
oplossing. Het uitwerken van deze aspecten werd in eerste instantie door ambtelijke
werkgroepen gedaan, die werden ondersteund door externe adviseurs. Naarmate de
eindoplossing meer vorm kreeg vond de integratie plaats tot één werkgroep die de
finale uitwerking heeft verzorgd. Al met al heeft dit proces bijna een decennium in be-
slag genomen. In bijlage 2 is een lijst met betrokkenen opgenomen.

Voorlichting
Tijdens het gehele proces is er onder meer in huiskamergesprekken met individuele
eigenaren en gezamenlijke bijeenkomsten gewerkt aan het verkrijgen van draagvlak.
De eigenaren van vooral de benoemde wijken moesten ervan worden over tuigd dat,
ondanks het feit dat zij geen veroorzaker waren van de verontreiniging, zij wel
probleemeigenaar waren en daarom moesten meebetalen aan de sanering. Belangrijk
aspect hierbij was de waardestijging van de grond na sanering. Voor ts zijn twee
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en voorlichtingsfolders gemaakt.Tijdens de
eerste bijeenkomst op 21 november 2001 in de Zwarte Racker in Nieuw-Schoonebeek
ging het vooral om het duidelijk maken van de problematiek en het uiteindelijke doel:
een totaaloplossing. Voor veel grondeigenaren was dit de eerste keer dat zij werden
geconfronteerd met de sanering van de gedempte wijken. De vragen gingen vooral
over de gevolgen van het niet meewerken aan de voorgestelde oplossing. De eigena-
ren werden ervan over tuigd dat bij het toepassen van de Wet bodembescherming zij
veel slechter af zouden zijn. Het ruilen van gronden in het kader van de landinrichting
was dan vrijwel onmogelijk, omdat de gedempte wijken zonder vrijwaring niet
overdraagbaar c.q. te verkopen zijn. Tijdens de tweede voorlichtingsavond op 17 mei
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Landinrichtingsproject Schoonebeek
In het gebied Schoonebeek was in verband met de oliewinning door de
privaatrechtelijke overeenkomsten tussen de NAM en de grondeigenaren een
versnipperde verkaveling ontstaan. Dit was een van de belangrijkste redenen voor
de star t van de herinrichting Schoonebeek. Het herinrichtingsplan voorzag in eer-
ste instantie in het uitvoeren van werken op het gebied van de
waterhuishouding, de ontsluiting en het landschap en in het uitruilen van
gronden ten behoeve van landbouw en natuur. Tijdens de verdere procedures
bleek dat de werken, voornamelijk de aanleg van landschapselementen en
fietspaden, konden worden uitgevoerd zonder uitgebreide grondtransacties. In de
loop van het proces kwam de rijksbijdrage voor de voorgenomen werken te
vervallen, waarmee een belangrijke peiler onder de Herinrichting Schoonebeek
werd weggeslagen. Ook werd langzamerhand duidelijk dat de oliewinning in een
aangepaste vorm door zou gaan. Daarmee zou de bereidheid van de huidige
eigenaren om de voor de oliewinning noodzakelijke gronden uit te ruilen, uiterst
gering zijn. Daarop is besloten om de landinrichting in een ander jasje te steken.
Voor het gebied bij Nieuw Schoonebeek bleef een wettelijke verkaveling aan de
orde, met name ook vanwege de doelstelling om het natuurgebied Bargerveen
vrij te maken van agrarisch gebruik en te bufferen. Voor het overige gebied van
Schoonebeek werd overgestapt op een meer planmatige aanpak van het instru-
ment kavelruil. Ook voor deze vrijwillige kavelruil maar zeker ook voor de
normale grondtransacties, bijvoorbeeld in het kader van erfopvolging of verkoop
door bedrijfsbeëindiging, is de thans bestaande vrijwaring ten aanzien van een
eventuele verontreiniging in de gedempte wijken een onmisbare randvoorwaarde.
De overeenkomst bodemverontreiniging en de door alle betrokkenen geleverde
inspanningen zullen tot in lengte van jaren een belangrijke bijdrage leveren aan het
mogelijk maken van goede verkaveling en daarmee aan een gezonde bedrijfs-
structuur in de agrarische sector in het gebied Schoonebeek.

Op basis van bovengenoemde factoren nam de provincie Drenthe het initiatief om te
komen tot een eindoplossing voor het gehele herinrichtingsgebied Schoonebeek. Dit
heeft uiteindelijk geresulteerd in het convenant van 2006. Het was echter nog een
lange weg om zover te komen.
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2004 in de Wolfshoeve in Schoonebeek konden de contouren van het convenant
worden gepresenteerd. De vragen gingen dan ook vooral over de verdere invulling van
de oplossing: wat valt er wel/niet onder de regelingen en wat is de mening van de
afnemers van de agrarische producten.

Afstemming en betrouwbaarheid agrarische industrie
Tijdens het gehele traject is er ook voor tdurend afstemming geweest met de landin-
richtingscommissie Schoonebeek. Veel vragen vanuit de streek zijn behandeld tijdens
het reguliere voor tgangsoverleg met deze commissie. Over de juridische invulling is
gaandeweg het traject herhaaldelijk overleg gevoerd met de landsadvocaat. Hierbij
speelde naast de vrijwaring ook ongeoorloofde staatssteun aan bedrijven een rol. Dit
moest in Europees verband worden geregeld. Met de afnemers van de agrarische
producten (AVEBE, CSM, Agrifirm) is eveneens diverse malen overlegd. Door adhesie-
brieven hebben CSM en Agrifirm hun instemming met het convenant betuigd. AVEBE
heeft bij wijze van adhesiebetuiging het convenant mede onder tekend. De Industrie-
kring Schoonebeek en LTO Noord hebben om hun adhesie te betuigen het convenant
eveneens mede onder tekend.
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De Overeenkomst Bodemverontreiniging Schoonebeek (het conventant) kent drie
pijlers:
1. een bodembeheerplan waarin de uitgangspunten voor het bodembeheer zijn
aangegeven (onder andere welke locaties) en welke saneringsaanpak er voor de
diverse locaties wordt gevolgd;

2. een financiële regeling waarin de afspraken tussen betrokken partijen zijn vastge-
legd; deze vormt de basis voor een fonds dat tot in de verre toekomst het bo-
dembeheer van de gedempte wijken dient te financieren;

3. de oprichting van een uitvoeringsorganisatie, de Stichting Bodemsanering Schoo-
nebeek. Deze organisatie beheert het fonds en ziet erop toe dat het bodembe-
heerplan wordt gevolgd.

In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de eerste pijler het bodembeheerplan waarin
de technisch inhoudelijke kant van het convenant is uitgewerkt. In de volgende
hoofdstukken wordt ingegaan op respectievelijk de financiële kant en de stichting.

Reikwijdte bodembeheerplan
Naar aanleiding van de discussie over de reikwijdte van het convenant zijn de volgende
uitgangspunten geformuleerd:
• het convenant heeft uitsluitend betrekking op bodemverontreiniging ontstaan voor
1975.

• Omdat verhardingen niet gerekend worden tot de bodem vallen puinverhardingen
niet onder het convenant;

• percelen met een oppervlakte kleiner dan 0,5 hectare c.q. erven zijn uitgesloten.
Uitzondering betreft de situatie wanneer ter plaatse sprake is van een historische
demping die zich over meerdere percelen uitstrekt;

• voor historische dempingen van diverse laagten in het terrein die niet direct aan een
voormalige wijk zijn te relateren - zoals voormalige zandwinputten - geldt dat deze
in principe ook buiten de reikwijdte van het convenant vallen. Dit betreft vooral
bekende stor tplaatsen, zoals het gat van Reef. Voor deze verontreinigingen is het
landbouwkundig belang in het kader van de landinrichting gering. Verder ligt de
veroorzaking mogelijk ook deels na 1975;

• ook de problematiek van de verontreinigde bagger of waterbodems valt niet onder
de overeenkomst.

Voor ts geldt dat het beheer uitgaat van de huidige bestemming, tenzij specifiek anders
aangegeven. Bij bestemmingswijzigingen zal de initiatiefnemer de eventueel dan nood-
zakelijke extra saneringsmaatregelen zelf moeten bekostigen.

Maatregelen
De basis voor het bodembeheerplan is het in 2000 door de werkgroep opgestelde
rappor t ‘Raamsaneringsplan aanpak bodemverontreiniging Gedempte Wijken
herinrichting Schoonebeek’. Uitgaande van een functionele saneringsaanpak zijn

Hoofdstuk 5

Het convenant
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Functioneel te saneren wijken op basis Bodembeheerplan

wijknummers voorgestelde saneringsmaatregelen
clustering De sanering gaat uit van behoud van de locaties voor agrarisch
wijken gebruik. Een deel van de ondiepe verontreiniging wordt
1A, 1B, 1C verwijderd en vervolgens wordt een leeflaag aangelegd.

clustering De huidige situatie ter plaatse is niet zodanig dat ingrijpen op
wijken kor te termijn nodig is. De dikte en kwaliteit van de huidige
3A, 3B, afdeklaag wordt frequent gecontroleerd en zo nodig vindt er
4, 5A, 5B aanvulling plaats met geschikte teelaarde.

clustering De huidige situatie ter plaatse is niet zodanig dat ingrijpen
wijken op kor te termijn nodig is. De dikte en kwaliteit van de huidige af-
3D, 3E deklaag wordt frequent gecontroleerd en zo nodig vindt er

aanvulling plaats met geschikte teelaarde.

8 Voor deze wijk wordt een functiewijziging toegepast. De betreffende
wijk zal worden onttrokken aan agrarisch gebruik. Ter plaatse zal een
aanplant worden toegepast die landschappelijk goed inpasbaar is. Door
de aanplant wordt het gebruiksrisico weggenomen, tevens wordt naar
verwachting op termijn reductie van het verontreinigingsniveau bereikt
door gestimuleerde biologische afbraak van de aanwezige minerale olie.

11 Deze wijk zal niet actief worden aangepakt. Het bestaande gebruik als
groensingel is op zich een goede oplossing. De grond-waterkwaliteit
zal worden gevolgd door middel van monitoring.

13 Voor wijk 13 wordt een functionele sanering toegepast, gericht op
behoud en verbetering van de toplaag. Ter plaatse van het centrale
terreingedeelte wordt de teelt van consumptiegewassenniet toege-
staan. De pachters zaaien dit deel jaarlijks in met een wildmengsel.
Op het zuidelijk deel wordt extra teelaarde aangebracht. De dikte en
kwaliteit van de afdeklaag wordt regelmatig gecontroleerd en zo nodig
zullen aanvullende maatregelen worden genomen, waarbij in eerste
instantie wordt uitgegaan van aanvulling met geschikte teelaarde.
Verspreiding van verontreiniging via het grondwater wordt
regelmatig gecontroleerd.

14 Deze demping wordt onttrokken aan agrarisch gebruik.Ter plaatse zal
aanplant worden toegepast, aansluitend op al aanwezige bossage.
Door de aanplant wordt het gebruiksrisico weggenomen, tevens
wordt naar verwachting op termijn een reductie van het verontrei-
nigingsniveau bereikt door gestimu-leerde biologische afbraak van de
aanwezige minerale olie.
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verschillende saneringsmogelijkheden beschreven.Van de bekende (benoemde) wijken
werden de functionele saneringen in totaal op een bedrag tussen acht en twintig
miljoen gulden geraamd. Een en ander is afhankelijk van de verdere inrichting van het
gebied. In de uiteindelijke versie van het bodem-beheerplan zijn in overleg met de
direct betrokken actoren functionele saneringen uitgewerkt voor een aantal benoemde
wijken. Er zijn alleen maatregelen ontwikkeld voor die wijken, waarbij op basis van een
risicoanalyse sprake bleek van onacceptabele risico’s voor mens of milieu. Hierbij is
grofweg de systematiek aangehouden zoals in het schema van pagina 28 is aangegeven.

De saneringsmaatregelen kunnen per wijk verschillen. In het bodembeheerplan zijn in
eerste instantie standaardsaneringsmaatregelen uitgewerkt op basis van huidig gebruik
(agrarisch versus niet-agrarisch) en al dan niet handhaven van de functie. Deze
standaardmaatregelen zijn vervolgens ver taald naar de individuele wijken. Op basis van
wensen en eisen van betrokkenen is per wijk of clustering daarvan een
maatwerkaanpak uitgewerkt. Hiervoor zijn per wijk, of cluster van de te saneren
wijken separate saneringsplannen opgesteld. Voor het opstellen van deze sanerings-
plannen zijn in 2006 alle nadere onderzoeken geactualiseerd. De betreffende wijken en
de (beoogde) saneringsmaatregelen zijn opgenomen in het schema op pagina 27.

Afbeelding pagina 26:
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De monitoring is bedoeld om het moment van saneren vast te stellen en - in geval van
een leeflaagsanering - na afloop het saneringsresultaat blijvend te controleren en te
bewaken. Het gaat daarbij voornamelijk om te controleren of de afdeklaag voldoende
dik is en blijft en of er bodemvreemd materiaal aan de oppervlakte komt.Tot aan het
moment van saneren kan voor deze wijken volstaan worden met een beperkte vorm
van monitoring.

Reeds uitgevoerde saneringen 2010
Na het afsluiten van het convenant en het oprichten van de stichting is uit een
verdere prioritering naar voren gekomen dat de eerste wijk die voor sanering in
aanmerking kwam wijk 13 betrof. Deze wijk is in 2009 gesaneerd, waarbij de bouw-
voor is aangevuld met schone grond.

Wijk 14 is al vooruitlopend op het onder tekenen van het convenant in 2006
gesaneerd. Dit in verband met de uitgifte van een bedrijf in het kader van een
bedrijfsverplaatsing naast wijk 14.

Voor de overige bekende wijken zijn, vanwege het ontbreken van actuele risico’s
geen saneringsmaatregelen uitgewerkt. Dit geldt ook voor alle (nog) onbekende
dempingen.

Geen actieve maatregelen op basis Bodembeheerplan

wijknummers voorgestelde saneringsmaatregelen
wijken 6, 10, 12, 29, 30, 31, 32, 63 passief beheer
alle niet benoemde dempingen passief beheer

Conform het bodembeheerplan worden er voor deze locaties dus geen actieve maat-
regelen getroffen. Dit geldt onder meer ook voor het uitvoeren van aanvullende
onderzoeken: er is sprake van zogenaamd passief beheer. Het niet verder uitvoeren
van onderzoek is gerechtvaardigd omdat het overgrote deel van deze locaties gedempt
is met schone grond en qua ligging en gebruik tot op heden niet tot problemen heeft
geleid.

Het niet uitvoeren van verder onderzoek heeft geleid tot een aanzienlijke kosten-
reductie. Mochten er zich evenwel in de toekomst toch problemen voordoen met deze
wijken, dan zal er op dat moment aanvullend onderzoek plaatsvinden en passende
saneringsmaatregelen getroffen moeten worden. Hiervoor is in het beheersfonds een
budget gereserveerd.
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Carla Kuijpers, Lunos Management

“Zo ontstaat het proces van inzicht en overleg en komt men tot
gemeenschappelijk draagvlak”

Carla Kuijpers is als adviseur en opsteller van het convenant betrokken geweest bij
vergelijkbare projecten in de Krimpenerwward en in Groningen.

Een convenant met 13 par tijen heeft veel voeten in de aarde. Er waren 48 versies
nodig voordat het convenant op 16 oktober 2006 te Erica kon worden onder te-
kend. Het is gebruikelijk dat een convenant tijd kost. Een convenant dwing je niet
even snel af! Kopiëren van een convenant uit een ander gebied kan ook niet. Alle
onder tekenaars moeten het immers eens zijn met de inhoud en beseffen wat de
consequenties zijn. Elke voorstel voor aanpassing van een ar tikel roept ook weer
reacties op van een andere par tij. Zo ontstaat het proces van inzicht en overleg
en komt men tot gemeenschappelijk draagvlak.

Ook de statuten van de Stichting bodembeheer Schoonebeek moesten in
overeenstemming zijn met het convenant. Het ministerie van Binnenlandse zaken
moest toestemming verlenen voor deelname van de provincie in de stichting.
En de provincie moest hiervoor toestemming verlenen aan de gemeente. Ook
moesten de onder tekenaars van het convenant gemandateerd worden om
namens hun organisatie te tekenen. Kor tom, veel procedures waren nodig om te
zorgen dat het convenant ging “werken” en de stichting aan de slag kon.

Bij het convenant voor Schoonebeek is het een unicum dat de eigenaren van een
aantal percelen hebben meeonder tekend. Dit zorgt voor een breed draagvlak,
maar leverde ook complicaties op. Het is namelijk op grond van de Europese
mededingingsregels verboden om staatssteun te verstrekken aan nationale
bedrijven. Overleg in Den Haag en Brussel was noodzakelijk om uit te leggen dat
bij dit convenant het niet ging om vergoeding, maar om het oplossen van een
probleem waarbij elk der betrokken par tijen zijn verantwoordelijkheid neemt.

Afbeelding op pagina 31:
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De tweede pijler van betreft de financiële regeling. Er wordt daarbij onderscheidt
gemaakt tussen het beheer van alle niet te saneren wijken en als tweede de
financiële regeling gerelateerd aan uit te voeren saneringen van een aantal wijken.

Beheersfonds
Er is een fonds voor het in stand houden van de stichting en het beheer van alle niette
saneren wijken (het beheersfonds). Hierin hebben alle deelnemende partijen een in het
convenant afgesproken bedrag van in totaal EUR 1,5 miljoen bijeengebracht. De be-
doeling is dat door de rente-inkomsten dit bedrag tot in lengte van jaren
voldoende is om het beheer en een incidentele sanering uit te voeren. De hoogte van
het bedrag is gebaseerd op een aantal rekenexcercities. Eigenaren van gronden in het
gebied (> 0,5 hectare) zouden een bijdrage van 5 % leveren ofwel 11,4 euro per
hectare. Deze bijdrage zou oorspronkelijk worden betaald via de ruilverkavelingsrente
en een vrijwaring geven voor zowel de huidige als de opvolgende eigenaren, mocht in
de toekomst sanering nodig blijken te zijn.Vanwege het vervallen van de wettelijke ver-
kaveling is deze bijdrage uiteindelijk gedekt door een extra bijdrage uit de middelen
voor landinrichting.

Saneringsfonds
Het tweede spoor betreft een exploitatieopzet voor de benoemde en te saneren
wijken (het saneringsfonds). Het geld hiervoor is opgebracht door de eigenaren van de
benoemde wijken en de gemeente Emmen (met geld van het ministerie van vrom voor
de uitvoering van deWet bodembescherming; zie kader). De totale kosten voor de sa-
nering en worden geraamd op EUR 2.253.800,--.
De bijdrage van par ticuliere eigenaren van de benoemde wijken is gesteld op bruto

Financiën

Bij het overnemen van de bevoegd gezag rol per 1 januari 2003, nam de gemeente
Emmen ook het resterende budget voor het landelijk gebied over van de provin-
cie. Dit budget was helaas niet toereikend genoeg om aan alle verplichtingen die
uit het convenant zouden voor tvloeien te kunnen voldoen.

Daarom is voor de programma periode 2005-2009 een extra beroep gedaan op
het Ministerie van VROM om meer budget ter beschikking te stellen hetgeen
gelukkig al snel werd gehonoreerd. Op die manier is het dan ook mogelijk geweest
om verder te gaan met het maken van afspraken met de par tijen die het conve-
nant hebben onder tekend, wetende dat de gemeente Emmen van haar kant de
financiele verplichtingen kon nakomen.

In de periode 2008-2010 heeft de gemeente Emmen nog zorg gedragen voor de
betaling van rekeningen maar in 2010 is de rest van het noodzakelijke budget aan
de Stichting overgemaakt.

Hoofdstuk 6

De finanicële regeling
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5 %, dit ter compensatie van eventuele onrechtvaardige verrijking en in ruil voor
vrijwaring. Dit percentage is gelijk aan dat van de overige eigenaren, die betalen voor
het beheer van de overige wijken via het beheerfonds. De eigenaren van de benoemde
wijken betalen zo niet nog eens mee aan de kosten voor het beheer. De werkelijke
bijdrage kan overigens lager uitvallen. De eigenaren worden schadeloos gesteld voor
onder meer de opbrengstderving van de oogst bij de werkzaamheden tijdens en de
eerste tijd na de sanering.

Voor de wijken 11 en 14 geldt de ⅓-regeling. Deze wijken zijn in eigendom van Staats-
bosbeheer en Bureau Beheer Landbouwgronden. Het ministerie van LNV betaalt hier-
bij ⅓ van de kosten de overige komt ⅔ uit het Wbb-budget en/of derden.

De financiering door VROM
Bij het zoeken naar oplossingen en het vinden van het benodigde kapitaal speelde
binnen de overheid (rijk en provincie) de discussie of de gedempte wijken nu als
een project of als verschillende projecten moesten worden gezien. Zeker was dat
een aantal wijken grotendeels met boorspoeling waren gedempt, maar altijd ook
met ander materiaal en niet altijd door de NAM.

De wijken waren uit efficiencyoverwegingen wel altijd als één project behandeld.
Uiteindelijk heeft VROM de wijken op basis van de gevalsdefinitie niet als één
project erkend, maar is er bij de verstrekking van de budgetten wel van één
10 miljoen plus uitgegaan. De 10 miljoen-plus-regeling heeft geduurd tot 2000. De
gemeente Emmen is per 1 januari 2003 bevoegd gezag voor de uitvoering van de
Wet bodembescherming geworden.



De derde peiler van het convenant betrof het oprichten van een Stichting die de
beide fondsen beheert en de uitvoering van eventueel noodzakelijke saneringen ter
hand neemt.

De stichting is in 2008 officieel van star t gegaan. Dit ging nog niet geheel zonder
problemen; één van de problemen was namelijk het BTW-regiem dat voor de stichting
geldt: de stichting is BTW-plichtig. Met de gemeente Emmen en de belastingdienst is
een regeling getroffen over het BTW-aandeel van de subsidiebedragen.

De stichting staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. In de raad zijn ver tegen-
woordigd de gemeente Emmen (mede namens Coevorden), de provincie Drenthe,
waterschap Velt en Vecht en een lid benoemd door de gemeenschappelijke eigenaren.
De raad moet onder andere de jaarlijkse planning en de uitgaven (begroting)
goedkeuren, evenals de financiële jaarverslagen.

Inmiddels is de Stichting aan het werk gegaan. Er is begonnen met een introductie-
ronde langs de eigenaren en belanghebbenden.Vervolgens is een meerjarenprogramma
en een jaarlijks uitvoeringsprogramma (2009 en 2010) opgesteld. De stichting is haar
werk begonnen met saneringswerkzaamheden ter plaatse van wijk 13. Een gedeelte
van de deklaag bleek te dun te zijn en is in het najaar van 2009 opgehoogd.

In overleg met de Raad van Toezicht worden de, in de saneringsplannen opgenomen,
monitoringsactiviteiten uitgevoerd en zullen waar dit nodig blijkt aanvullende maat-
regelen worden genomen op basis van deze saneringsplannen.

“Dan blijkt dus dat de opzet van het convenant ook in de praktijk werkt!”

Tiens Eerenstein
Directeur Stichting Bodembeheer Schoonebeek

We hebben inmiddels een indruk gekregen van de specifieke wensen en moge-
lijkheden in het gebied. Communicatie met betrokkenen blijft ook in de toekomst
belangrijk, we willen dan ook jaarlijks de belanghebbenden informeren over de
voor tgang.

Ik ben verheugd over het feit dat inmiddels een van de wijken in goed overleg en
met de nodige waarborgen is verkocht. De stichting is in dit traject nadrukkelijk
betrokken geweest. Dan blijkt dus dat de opzet van het convenant ook in de
praktijk werkt! Ik heb er dan ook het volste ver trouwen in dat de stichting samen
met alle belanghebbenden haar werk op een goede, zorgvuldige en duurzame wijze
kan invullen; nu en in de toekomst.
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Hoofdstuk 7

Na het convenant: de stichting

gedempte wijken Schoonebeek

Afbeelding op pagina 32:
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Hoofdstuk 8

Het boekje

Afbeelding op pagina 39:

Terug kijkend op het hele proces inclusief de totstandkoming van dit boekje doemt
bij mij het beeld op van een puur milieutechnisch probleem van twee techneuten dat
uitgegroeid is tot een maatschappelijke organisatie met vele deelnemers van
verschillende pluimage.

Omstreeks 1988 redenWillem Hendriks, de technisch adviseur vanWitteveen+Bos, en
ik , projectleider bodemsanering van de provincie, als redelijk onbekenden door het
uitgestrekte gebied van de Gedempte Wijken in Schoonebeek . In de auto lag een dik
rappor t over de eerste verkennende onderzoeken van 72 gedempte wijken. Het was
duidelijk dat voordat we iets zinnigs konden zeggen over de vervuillingsgraad en de
daaruit voortvloeiende risico’ s er eerst verder onderzoek gedaan moest worden. Maar
wat voor onderzoek en hoeveel zou dat wel niet kosten. Een gevoel van verlatenheid
en onmacht lag op de loer. Om ons te beschermen tegen te grote onzekerheden en
daarmee samenhangende onzekerheden kozen we voor de tactiek van de kleine
stappen en een consequente systematiek.

Onderdeel van de systematiek was dat we vanaf het begin zo compleet mogelijk
wilden zijn. De gevraagde hulp van de NAM om inzage te krijgen in hun archieven om
na te gaan waar mogelijkerwijs boorspoeling aanwezig kan zijn werd graag en snel
gegeven. Toen bleek dat we in Schoonebeek geen verdachte locaties gemist hadden
was dat een hele geruststelling en sterkte ons in de gedachte dat we goed bezig waren.
Het onderzoek na de eerste inventarisatie richtte zich op de mogelijke verspreiding van
de vervuiling. Daaruit kwam dat er incidenteel wel verspreiding plaatsvond, maar dat
direct ingrijpen niet nodig was, behalve bij Wijk 7 , waar de verontreiniging naar het
oppervlaktewater dreigde te lekken. Deze wijk is gesaneerd en leerde ons hoe duur dat
is. Dit bevestigde onze ervaringen die we reeds hadden opgedaan met de eerdere
saneringen van de wijken Z en 62 in Emmen.Voor de overige wijken kwam het beeld
op van een jarenlange beheersing met een incidentele ingreep om de toplaag te
verbeteren en/of een plaatselijke mobiele verontreiniging aan te pakken. Zoals u ook
in dit boekje hebt kunnen lezen kozen we er voor het vervolg van het traject, na
overleg met ver tegenwoordigers van de betrokken belanghebbenden, voor om aan te
sluiten bij de ontwikkelingen in het kader van het Herinrichtingsproject Schoonebeek.

De eerste bijeenkomst in de Zwarte Racker in Nieuw Schoonebeek met de grond-
eigenaren en bestuurders van gemeente, waterschappen, LTO en provincie was
cruciaal en daardoor heel spannend. Meeliften met de landbouwkundige ontwikkelin-
gen was mooi , maar als dat zou mislukken werd het heel moeilijk nog draagvlak te
krijgen voor een andere aanpak. Gelukkig was een ruime meerderheid voor, met nog
veel vragen en het nodige wantrouwen ten aanzien voor het onbekende. De gedegen
voorbereiding met bestuurders van gemeente en provincie verschillende deskundige
sprekers en een externe onafhankelijke gespreksleider werd beloond. Het duidelijke
eindbeeld van de oplossing, een convenant en een vrijwaring voor de eigenaren dat
door Carla Kuijpers reeds elders in Nederland was voorbereid, heeft veel bijgedragen
aan het snel verkrijgen van voldoende draagvlak.
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In de verdere toekomst zal het beleid ten aanzien van de bodemsanering, na de
afronding van de spoedlocaties in 2015, vrijwel geheel zijn toegespitst op meeliften
met ontwikkelingen in andere sectoren. Dat kan goed zolang we de risico’s voor het
milieu en de mens maar goed blijven monitoren.

De enthousiaste en de loyale medewerking bij de totstandkoming van dit boekje geeft
aan dat het beheer van de gedempte wijken in handen is van een betrokken groep
mensen die bereid is om samen te werken en er het beste voor mensen uit de streek
uit te halen.

Voor ons is het schrijven van dit boekje het inlossen van een oude afspraak die we hier
over hadden en een mooie afronding van onze voorbereidende werkzaamheden aan
het project, de slagroom op het toetje!

Jan Bakker, in samenspraak metWillem Hendriks
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Slotwoord

Afbeelding op pagina 34:

Dat ik als wethouder met milieu in mijn portefeuille het slotwoord mag schrijven,
maakt wellicht duidelijk dat de gemeenten een steeds belangrijker rol zijn gaan
spelen in de ontwikkeling van de leefomgeving. Door het proces van decentralisatie
van overheidstaken bijvoorbeeld, is de gemeente Emmen in 2003 het bevoegd gezag
geworden in het kader van de Wet bodembescherming. Vanaf dat moment zijn wij
ook feitelijk verantwoordelijk geworden voor de totstandkoming van het convenant.

Als je terugkijkt, kun je concluderen dat het proces lang heeft geduurd. Tussen het
moment van “ontdekken” (in 1983 kwam de Gifatlas uit) tot het sluiten van het
convenant in 2006 zit maar liefst 23 jaar.Toch is deze tijd in zekere zin nuttig geweest.
Er is in de tussentijd veel veranderd. Begin van de jaren tachtig kwam het bericht over
de met “gif ” gedempte wijken. Dat veroorzaakte bij velen een schokgolf. Zoals ook
elders in het land was ook hier de eerste reactie om alle verontreiniging
multifunctioneel te saneren (dat wil zeggen dat alle verontreiniging wordt wegge-
nomen). De kosten daarvan zouden echter astronomisch zijn. Daardoor bleef de
uitvoering (te) lang op zich wachten.

Inmiddels zijn we vele jaren van kennis, inzichten en innovaties verder en pakken we
het opruimen van oude erfenissen een stuk pragmatischer aan. Saneren doen we nu
functiegericht, wat inhoudt dat de bodem geschikt moet worden gemaakt voor het
beoogde gebruik (een voorbeeld is dat de bodem op een industrieterrein minder
schoon hoeft te zijn dan op een kinderspeelplaats). Daarmee kunnen we milieu- en
maatschappelijke knelpunten oplossen zonder dat de kosten de pan uitrijzen, dus tegen
acceptabele kosten. Dat is winst.

Het afsluiten van het convenant beschouw ik als een mijlpaal. Het markeer t het
moment dat we een streep zetten onder een deel van de geschiedenis van dit gebied.
Op het moment dat ik dit schrijf, wordt er een nieuw hoofdstuk geschreven, namelijk
de herontwikkeling van het olieveld Schoonebeek. Ik heb het volste ver trouwen dat we
in dit nieuwe hoofdstuk putten uit de opgedane kennis, ervaringen en toegepaste
oplossingen en dat we nu en in de toekomst op een andere en betere en zorgvuldige
manier met ons leefmilieu omgaan. Ook dat is winst.

Nynke Houwing,
Wethouder Milieu Gemeente Emmen
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Bijlage 1

Overzicht uitgevoerde

onderzoeken

Onderstaand is een overzicht gegeven van de meest belangrijke onderzoeksrappor ten
die ten grondslag hebben gelegen aan het convenant:

• Interim-rappor t van het nader onderzoek van de Gedempte Wijken binnen de
Gemeente Schoonebeek, Fase 1 en 2, Haskoning, januari 1986.

• Rappor tage fase III nader onderzoek Gedempte Wijken aangevuld met onderzoek
fase I, II en III van nog niet onderzochte Gedempte Wijken binnen Gemeente
Schoonebeek, Haskoning, juni 1987.

• Rappor tage prioriteitenstelling voor saneringsonderzoek Gedempte Wijken in de
Gemeente Emmen en Schoonebeek, Haskoning, december 1987.

• Voorbereiding eerste fase aanvullend nader onderzoek voor het project Gedempte
Wijken te Emmen/Schoonebeek, locaties Schoonebeek, projectcode Emn3.1,
Witteveen+Bos, juni 1990.

• Aanvullend nader onderzoek project ‘Gedempte Wijken’ te Emmen/Schoonebeek
(DR/050/25/22) Deel II: Locatie specifiek gedeelte. Afzonderlijke rappor ten - wijken
1A, 1B, 3A, 3B, 3D, 4, 5A en 5B, - wijk 5C, - wijk 5D, - wijk 7, - wijk 8, - wijk 11, - wijk
12, - wijk 13, - wijk 14,Witteveen+Bos, september 1991.

• Aanvullend nader onderzoek project ‘Gedempte Wijken’ te Emmen/Schoonebeek
(DR/050/25/22) Deel I: Algemene achtergronden en risico-evaluatie,Witteveen+Bos,
oktober 1991.

• Project Gedempte Wijken te Emmen/Schoonebeek (DR/050/25/22), Aanvullend
Nader Onderzoek, fase 2. Afzonderlijke rapporten - wijken 1A t/m 5B, - wijk 7, - wijk
8, wijk 11, - wijk 14,Witteveen+Bos, maar t 1993 en juni 1993.

• Project Gedempte Wijken te Emmen/Schoonebeek (DR/050/25/33) Sanerings-
onderzoek betreffende bodemverontreiniging wijk 7 te Schoonebeek, projectcode

Emn13.20,Witteveen+Bos, maar t 1993.

• Rappor tage grondwatermonitoring 1996 ‘Gedempte Wijken’ te Schoonebeek
(DR/050/25),Witteveen+Bos, november 1996.

• Rappor tage bijzonder inventariserend onderzoek GedempteWijken fase 1, project-
code Emn13.46,Witteveen+Bos, april 1999.

• Onderzoek verspreidingsgedrag verontreinigingen ter plaatse van GedempteWijken
met agrarische functie (wijken 1 t/m 5),Witteveen+Bos, augustus 2000.

• Vaststelling verontreinigingssituatie wijk 1C, te Schoonebeek, Witteveen+Bos,
Emn13.50.

• Vooronderzoek water- en bodemkwaliteit ten behoeve van herinrichting Schoone-
beek, Dienst Landelijk Gebied, augustus-november 1997.

• Nader onderzoek project GedempteWijken te Schoonebeek wijken 1A, 1B, 1C, 3A,
3B, 3D, 4, 5A, 5B, 8, 11, 13, 14 Witteveen+Bos, juni 2006.

• Aanvullend onderzoek wijk 13 te Schoonebeek, Witteveen+Bos, projectcode
EMN13-66, juni 2006.



Bijlage 2

Overzicht betrokkenen

Bij het tot stand komen van het convenant is een groot aantal par tijen en personen
betrokken geweest. In het volgende overzicht is een opsomming gegeven van de meest
betrokken par tijen en personen.

agrariërs dhr. en mw. Horring
dhr. J.H. Akkerman
dhr. W.W. Akkerman
dhr. J.A. Lohues
dhr. P. Lohues
dhr. H. Nijhoff
dhr. L.H. Nijhoff

Bureau Beheer landbouwgronden dhr. v.d.Veen
Dienst Landelijk Gebied dhr. Geraedts

dhr. De Boer
dhr. Haasken
dhr. Strating
dhr. v.d.Veen
dhr. Veenma

Gemeente Emmen dhr. Boonstra
dhr. Bijsterbosch
de heer Holman
dhr. Klaver
mw. de Vette
dhr. Zoeteman

Lunos Management mw. Kuijpers
NAM B.V. dhr. Rotman

dhr. Bulstra
dhr. Meuldijk
dhr. Veltkamp

NLTO dhr. Doeven
dhr. Visser
dhr. Wilms
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Provincie Drenthe dhr. Bakker
dhr. Dijks
mw. Edelenbosch
mw. Klip
dhr. Meijers
dhr. Velthuis

Staatsbosbeheer dhr. Markenstein
Veldkamp Holding B.V. dhr. Tonnis

dhr. Zwiers
Waterschap Velt en Vecht dhr. Bulten

dhr. Klomp
mw. Korenhof
dhr. Looijinga

Witteveen+Bos dhr. Hendriks
mw. Osinga
dhr. Webers

Logo’s betrokkenen
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"Veldkamp 1, kanaal B"
"Veldkamp 1, kanaal B"
nieuw ontdekt 1998/1999
wijk ten zuiden Griendtsveenstraat
wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat
wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat
wijk ten zuiden Griendtsveenstraat
Horringwijk ten zuiden van Griendtsveenstraat
recent aangemelde stort (20 x 20 m)
wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat
wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat
wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat
wijk Akkerman ten zuiden Griendtsveenstraat
wijk ten zuiden Griendtsveenstraat
wijk ten zuiden van wijken 3a en 3b
wijk naast Beekweg
Brunawijk
wijk in oosteindse landen
"Ellenbeek ?, stortplaats Veenschapsweg"
Hekmanswijk
Hekmanshaven
"wijk A, zandpol, terrein Alferink"
Veldkamp 2
gat v. Rahder

gat v. Reef
"zandgat Lubbers, stortplaats Europaweg"
"Vlieghuizerveld, zandgat Roelofs"
gat v. Tik Tak
stortplaats Oosteindsche stukken
stortplaats Europaweg
wijk ten oosten turfstrooiselfabriek
stortplaats Veenschapsweg

Bodembeheerplan Gedempte Wijken
Rubricering gedempte wijken (stortlocaties)

bekende demping: reeds gesaneerd

bekende demping: ernstig verontreinigd en/of risico's, 
functioneel te saneren.

bekende demping (gedempte wijk/stortplaats):
nog niet eerder onderzocht, onderzoeksgegevens
niet bekend of onduidelijk

bekende demping: op basis van eerder onderzoek 
geen ernstige verontreiniging en/of actuele risico's,
geen actieve maatregelen

Natuur

reservaatsgebied

ruime jas gebied

20 ha natuurontwikeling

bebouwing

landschappelijke verbinding

openbaar maken NAM-weg bij WKI

wegen

uitloopgebied 

dorps- / stadsuitbreiding

uitloopgebied/zone met:

& Depot

% Opslag

' Veenput

planbegrenzing

LEGENDA

- overzicht benoemde wijken en aanpak -

versie oktober 2006
schaal 1 : 70.000

N

Codering dempingen:

Wbb/provinciale nummering     DLG inventarisatie     BIO Witteveen+Bos - overige naamgeving



48


