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Geachte heer Van de Pol,

Per e-mail, ontvangen op 25 oktober jl., richtte u zich tot provinciale staten van
Drenthe met een klacht over het feit dat u niet tevoren bent ingelicht over de plaatsing
op de internetsite van de provincie Drenthe van informatie over bodemverontreiniging.
Provinciale staten hebben via hun vergadering van de Statencommissie Omgevings-
beleid van 30 november jl. besloten de afdoening in handen te stellen van ons college
Vandaar dat u hierbij antwoord krijgt van gedeputeerde staten.

lnderdaad delen wíj de desbetreffende grondeigenaren en gebruikers niet mede dat
wij informatie betreffende bodemverontrein¡ging op de Bodeminformatiesite van onze
internetsite zetten. De provincie licht grondeigenaren en -gebruikers in als er sprake
is van daadwerkelijke vervuilíng. Het gaat dan om beschikkingen over de ernst van
bodemverontreiniging en over instemming met saneringsplannen, evaluaties en
nazorgplannen in het kader van de Wet bodembescherming.
Ons beleid daarin is gebaseerd op het internationale, in 2001 in werking getreden
"Verdrag van Aarhus" en de Wet openbaarheid bestuur. Daarin is geregeld dat inzake
milieuaangelegenheden overheden actief informatíe dienen te verstrekken over milieu-
informatie en over emissies in het milieu. Ook gelden er richtlijnen van het Europees
Parlement en de Raad van Europa. Onder deze actieve informatieverstrekking vallen
ook publiekelijk vrijtoegangbare databanken zoals onze Bodemínformatiesite. Achter-
grond daarvan is dat het recht beschermd moet worden dat huidige en toekomstige
generaties kunnen leven in een milieu dat past bij hun gezondheid en welzijn, en dat
zij met het oog daarop toegang hebben tot milieu-informatie, tot inspraak bij besluit-
vorming en tot de rechter wat betreft milieuaangelegenheden.
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ln 2006 heeft de gemeente Assen opdracht gegeven aan het onderzoeksbureau
TAUW tot het inventariseren van locaties aan De Vaart, de Oude Hoofdvaartsweg,
Balkenweg en Zendmastweg te Assen die verdacht worden van bodemverontrei-
niging. Dit heeft te maken met geplande reconstructiewerkzaamheden aan de Vaart.
van dat onderzoek deed de gemeente mededeling aan ons vanwege onze verant-
woordelijkheden in het kader van de Wet bodembescherming. Op onze beurt hebben
wij de resultaten op onze internetsite geplaatst. De gemeente Assen heeft een eigen
systeem om het vervolgonderzoek te prioriteren. Daarover kunt u bij de gemeente
inlichtingen vragen.

Hoewel wij begrijpen dat het een probleem betreft, delen wij niet uw opvatting dat uw
pand onverkoopbaar is geworden. Het gaat immers niet om onze informatieverstrek-
king maar om de aanwezigheid van een ondergrondse tank. De aanwezigheid van
deze tank laat zich reeds vermoeden wegens de ontluchtingspijp die, getuige een foto
uit het rapport van TAUW, zichtbaar is aan de voorkant van de zijgevel. Bij verkoop
bent u privaatrechtelijk eraan gehouden informatie te verstrekken aan kopers over de
tank. Het feit dat u het pand in 1989 hebt gekocht van Rijksdomeinen doet hier niet
aan af. Met het oog op de verkoopbaarheid van de locatie herhalen wij het advies om
nader bodemonderzoek te verrichten zodat u belangstellenden op uw beurt nader kunt
inlichten. De resultaten van dat onderzoek kunnen wij dan eveneens op de internetsite
plaatsen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris voorzitter

jk/coll.


