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Geachte voorzitter/leden,

ln onze vergadering van 3 februari 2015 hebben wij het Uitvoeringsprogramma bo-

demsanering20lS vastgesteld. ln het uitvoeringsprogramma is ook de evaluatie van

de voorgaande periode opgenomen. Een exemplaar van het uitvoeringsprogramma

doen wij u hierbij ter informatie toekomen.

lnleiding
Sinds 2000 stelt de provincie Drenthe een meerjarenuitvoeringsprogramma Wet

bodembescherming (Wbb) voor een periode van vijf jaar op. Het vorige Meerjaren-

uitvoeringsprogramma bodemsanering liep van 2010 tot en met 2014. Het kader

voor dit programma was het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoed-

locaties (hierna te noemen convenant). Dit convenant loopt door tot eind 2015.

Voor 2015 komt daarom vanuit het Rijk een apart budget (een gelabelde decentrale

uitkering). Voor Drenthe bedraagt dit budget € 2,3 miljoen.

Het Uitvoeringsprogramma2015 is te beschouwen als een verlenging van het Meer-
jarenuitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014. Vanuit deze periode lopen

ook enkele grote bodemsaneringsprojecten door in 2015 en verder.

Voor de periode 2016-2020 worden nieuwe afspraken gemaakt over de vormgeving

en uitvoering van het beleid voor bodem en ondergrond. Op basis van het convenant

met nieuwe afspraken stelt het Rijk budget beschikbaar voor de programmaperiode

2016-2020. Voor deze periode zal ook weer een Meerjarenuitvoeringsprogramma

bodemsanering worden opgesteld. Over het nieuwe Bodemconvenant venrvachten wij

u in het voorjaar nader te kunnen informeren.
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Meerjarenuitvoeringsprogramma 2010-2014 en verantwoording
ln het programma is een verantwoording over het Meerjarenuitvoeringsprogramma

bodemsanering 2010-2014 opgenomen en het laat zien welke prestaties uit dit pro-

gramma nog doorlopen.
ln de afgelopen periode 2010-2014 bedroeg het totale budget ca. € 13 miljoen (in-

clusief € 3,1 miljoen aanvullend budget voor de projecten CPC Coevorden en

Van Wijk en Boerma Tynaarlo).

De doelstellingen zijn behaald. De planning van met name de grotere projecten heeft

wel vertraging opgelopen (vooral als gevolg van de mindere economische situatie in
de programmaperiode).
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Met het Uitvoeringsprogramma 2015 tonen wij u dat wij onze verantwoordelijkheid

nemen en hoe wij de afspraken uit het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en

aanpak spoedlocaties gaan uitvoeren.
Dat betekent dat (onaanvaardbare) risico's voor de volksgezondheid als gevolg van

bodemverontreiniging zijn weggenomen. Voor de locaties waar sprake is van ecolo-
gische risico's en/of verspreiding, zijn de risico's beheerst dan wel zijn maatregelen in
uitvoering die leiden tot het beheersen/saneren van de risico's. ln deze context is van

belang op te merken dat vooral bij de omvangrijkere verontreiniging maatregelen pas

op een langere termijn (>10 jaar) leiden tot een afgeronde sanering of een

eeuwigdurend karakter hebben.

Het programma legt ook de verbinding tussen ons bodemsaneringsbeleid uit de Bo-

demnota "Werk maken van eigen bodem" die wij hebben vastgesteld in juni 2014 en u

ook ter informatie hebben gestuurd. ln de Bodemnota hebben wij beschreven hoe de

provincie de ontwikkef ing van een duurzaam gebruik en beheer van de bodem wil

bevorderen.

Met het aanvangen en afronden van onderzoek en sanering wordt gewerkt aan het

optimaliseren van het Drentse omgevingsmilieu, waarbijtevens invulling wordt ge-

geven aan de regionale uitvoering.

Het tijdig realiseren van de doelstellingen is mede afhankelijk van de bereidwilligheid

en mogelijkheden van derden. Een deel van de saneringslocaties is gelegen op de

bedrijfslocaties. Bedrijven dienen zelf te saneren. Wij zullen bedrijven stimuleren, faci-
literen en waar nodig bevelen om onderzoek en sanering uit te voeren.

De voortgang van het programma wordt gemonitord. ln de bestuursrapportage wordt
verslag gedaan. Aan het eind van 2015 zal het programma worden geëvalueerd.

Voor inhoudelijke vragen over het uitvoeringsprogramma kunt u contact opnemen met

de heer H.A. Booijvan het team Milieu, Bodem en Energie, telefoonnummer
(0592) 36 58 74.

Hoogachtend,

van Drenthe,

, secretaris

Bijlage: Uitvoeringsprogramma bodemsanering 201 5
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SAMENVATTING  
 
Het rijk verleent de provincie een Decentrale Uitkering Bodem (DU Bodem) van €  2,3 miljoen voor 2015. 
Met dit geld moet Drenthe uitvoering geven aan haar wettelijke taak op grond van de Wet 
bodembescherming. Daarbij dienen de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant 
bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties getekend op 10 juli 2009 door het Rijk, IPO, VNG en 
Waterschappen nageleefd worden. Verbreding en verduurzaming van het bodembeleid. Dit betekent een 
verdere integratie van het bodembeleid in de ruimtelijke ordening, met speciale aandacht voor de 
spoedlocaties. Er moet grotere samenhang komen met energiebeleid, waterbeleid en beleid voor de 
ondergrond. Daartoe dient gebiedsgericht grondwaterbeheer te worden ontwikkeld. De focus van 
bodemsanering komt meer te liggen op beheren en integreren in plaats van saneren. Het bevorderen van 
gebiedsgericht beleid en de gebiedsgerichte aanpak van grootschalige grondwatersaneringen in 
samenhang met grondwaterbeheer.  
 
Hoe verder uitvoering wordt gegeven aan het beheer en de sanering van de verontreinigde locaties in 
Drenthe in 2015 beschrijft dit uitvoeringsprogramma. Hiermee laten we zien welke prestaties we 
nastreven. In het uitvoeringsprogramma is opgenomen wat we gaan doen om de spoedlocaties te 
verminderen en op welke wijze de DU-Bodem wordt ingezet. Daarnaast geven we prioriteit aan het 
continueren en afronden van al lopende projecten vooral op het gebied van gasfabrieken en 
grootschalige grondwaterverontreinigingen.  
Het uitvoeringsprogramma legt de verbinding met ons bodemsaneringsbeleid uit de bodemnota “Werk 
maken van eigen bodem” 2014-2019 vastgesteld in juni 2014. Deze bodemnota omvat het beleid voor het 
thema bodemgezondheid en gaat over bodemsanering, bodemontwikkeling en bodemkwaliteitsbeheer.  
 
Het onderhavige uitvoeringsprogramma is een wensbeeld van de provincie Drenthe. Het behalen van de 
doelstellingen is mede afhankelijk van de bereidwilligheid en mogelijkheid van derden om die acties uit te 
voeren die nodig zijn om de doelstelling te bereiken.  
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1. INLEIDING 

 

1.1 Uitvoeringsprogramma voor 1 jaar 

Sinds 2000 stelt de provincie Drenthe een meerjarenprogramma Wet bodembescherming (Wbb) voor een 
periode van vijf jaar op. Het vorige meerjarenprogramma bodemsanering liep van 2010  tot en met 2014. 
Het kader voor dit programma was o.a. het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak 
spoedlocaties (hierna te noemen Convenant). Dit convenant loopt door tot eind 2015. 
Voor 2015 komt daarom vanuit het Rijk een apart budget en wordt dit jaar landelijk beschouwd als een 
tussenjaar. Dit jaar is een verlenging van het meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014. 
Voor de periode 2016-2020 of verder worden nieuwe afspraken gemaakt over de vormgeving en 
uitvoering van het beleid voor bodem en ondergrond. Daarbij gelden naar verwachting o.a. de volgende 
doelstellingen: 

- vóór 2017 dient voor alle spoedeisende locaties een beschikking op spoedeisendheid te worden 
genomen; 

      -      alle spoedlocaties zijn in 2020 in uitvoering of beheerst; 
- in 2020 zijn de pluimen van locaties met verspreidingsrisico’s in beheer tegen 

afkoopsom/contributie bij overheid/ontzorg organisatie. 
- Voor gebieden waarvoor dit relevant is zijn gebiedsbeheerplannen voor het grondwater 

opgesteld. 
Op basis van het convenant met nieuwe afspraken stelt het Rijk budget beschikbaar voor de 
programmaperiode 2016-2020. Voor deze periode zal ook weer een meerjarenprogramma bodem 
worden opgesteld.  
 
In het onderhavige uitvoeringsprogramma beschrijven wij voor het jaar 2015 hoe we  verder gaan met het 
uitvoering geven aan het beheer en de sanering van de verontreinigde locaties. Het kader voor het 
programma wordt gevormd door de Wbb en daarnaast de uitvoering van afspraken/verplichtingen 
waartoe wij bestuurlijk gebonden zijn het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 
(hierna te noemen Convenant) en het programma Herontwikkeling Gasfabrieksterreinen). De 
bodembodemnota “Werk maken van eigen bodem” 2014-2019 is ook het kader voor dit programma.  

1.2  Drentse bodemdoelen voor 2015 

In Drenthe sluiten wij aan bij de landelijke doelstelling voor de aanpak van bodemverontreiniging. We 
streven naar het bereiken van een duurzaam gebruik en beheer van de bodem.1 De bodem wordt 
geschikt gemaakt voor het gebruik dat maatschappelijk gewenst is. Daarbij geldt dat in 2015 alle humane 
spoedeisende locaties zijn gesaneerd of dat de risico’s zijn beheerst. 
We willen bereiken dat in 2020 de overige spoedlocaties minimaal zijn beheerst en in 2030 de totale 
verontreinigingsproblematiek is beheerst. 
Dit doen we onder andere door: 
- het stimuleren van maatschappelijke (toekomstige) ontwikkelingen, waarbij de bodemproblematiek 

integraal wordt aangepakt; 
- het stimuleren van het bedrijfsleven om bedrijfsterreinen geschikt te maken voor het gebruik; 
- het initiëren van revitalisering van bedrijfsterreinen waarbij ook de bodemverontreiniging wordt 

aangepakt; 
- het stimuleren van de aanpak van bodemverontreiniging bij particulieren door voorlichting en de 

organisatie en uitvoering van sanering; 
- het zelf uitvoeren van onderzoek en sanering als de eigenaar/erfpachter niet aansprakelijk gesteld 

kan worden (zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk). 
 
in 2015 geven we verder prioriteit aan de aanpak van spoedlocaties zoals afgesproken in het Convenant. 
Dit Convenant heeft als doel verbreding van het bodembeleid. Het beleid betreffende de ondergrond, 

                                                      
1 Bodemnota “Werk maken van eigen bodem” 2014-2019 
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gebiedsgericht grondwaterbeheer en bodemsanering is geïntegreerd. De verbreding van het 
bodembeleid is uitgewerkt in onze Bodemvisie en de structuurvisie voor de ondergrond. In de Bodemnota 
“werk maken van eigen bodem” 2014-2019 geven we een nadere uitwerking van het 
bodemsaneringsbeleid. Daarnaast geven we prioriteit aan het continueren en afronden van lopende 
projecten zoals gasfabrieken en grootschalige grondwaterverontreinigingen. 
 
Doel van het uitvoeringsprogramma bodemsanering 2015 is aan te geven wat we in 2015 gaan doen en 
hoe (en met welke middelen) we de doelstellingen zullen bereiken. 

1.3  Wijze van financiering 

Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor bodemsanering die grotendeels aansluiten bij de aanpak van de 
spoedlocaties en sanering van bedrijfsterreinen. Bij deze aanpak, waarbij de dynamiek een sturende 
kracht is, moeten gevallen van ernstige bodemverontreiniging waarbij deze dynamiek niet aan de orde is 
niet buiten beeld blijven. De provincie draagt voor deze stagnerende gevallen een specifieke 
verantwoordelijkheid die vooral milieu hygiënisch is gemotiveerd. 
Naast de rijksmiddelen zal medefinanciering van derden nodig zijn en waar nodig provinciale middelen 
om de bodemverontreinigingsproblematiek op te lossen.  
 
De aanpak van de bodemverontreiniging wordt gefinancierd met de volgende middelen: 
 
DU-bodem 
De decentralisatie uitkering (DU) bodem is een gelabelde uitkering in het gemeente- en provinciefonds. 
Het bedrag dat het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) aan Drenthe toewijst is € 2,3 miljoen voor 
2015.  
Daarnaast is voor de doorlopende projecten € 5 miljoen beschikbaar vanuit de periode 2010-2014. 
 
Bedrijvenregeling 
Naast de DU-bodem is er een landelijke subsidieregeling voor in gebruik zijnde en blijvende 
bedrijfsterreinen.  
 
Bijdrage derden 
De bijdragen van derden aan Wbb-saneringen is gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen periode 
en is voor het komende jaar geschat op € 350.000  
Naast de Wbb-saneringen schatten we in dat, in het komende jaar, 30 saneringen in eigen beheer 
worden uitgevoerd.  
 
Provinciale middelen 
Los van de financiële bijdragen van het Rijk is de provincie verantwoordelijk voor het halen van de 
rijksdoelstellingen 2015 en 2030. Om bodemsanering betaalbaar te houden is het gewenst 
bodemsanering onderdeel te laten zijn van andere beleidsvelden. Dit betekent dat de integrale aanpak 
van problemen vraagt om meer bestuurlijke betrokkenheid. Voor het behalen van de doelstellingen kan 
het nodig zijn dat de provincie bodemsaneringsprojecten voorfinanciert of meefinanciert uit eigen 
middelen. 
 

1.4  Afbakening 

Het programma richt zich op bodemsanering binnen de provincie Drenthe met uitzondering van de 
gemeente Emmen. Het realiseren van de prestaties staat centraal. Het programma legt de verbinding 
tussen het bodemsaneringsbeleid (beschreven in de bodemnota “Werk maken van eigen bodem” 2014-
2019) en de uitvoering.  
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1.5  Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 laat zien wat van het meerjarenprogramma 2010-2014 is gerealiseerd. In  hoofdstuk 3 geven 
we voor 2015 de concrete activiteiten/projecten en prestaties weer.  
Welke juridische en financiële instrumenten we inzetten beschrijven we in hoofdstuk 4. Een financiële 
jaarplanning per thema en de personele inzet die daarvoor nodig is staat in hoofdstuk 5. Ten slotte 
beschrijven wij in hoofdstuk 6 hoe het verbreden van het bodembeleid verder vorm wordt gegeven. 
Daarnaast laten wij zien hoe en wanneer wij onze prestaties evalueren. Verder is communicatie van 
beleid, uitvoering en resultaten naar bestuur, partners en buitenwereld van belang. 
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2. VERANTWOORDING MEERJARENUITVOERINGSPROGRAMMA 201 0-2014 
 
 
2.1 Toetsen, beoordelen en instemmen 
In onderstaande grafiek  is een overzicht gegeven van de in het meerjarenuitvoeringsprogramma 
bodemsanering 2010 tot en met 2014 opgenomen geplande prestaties en realisatie voor wat betreft onze 
taak toetsen, beoordelen en instemmen als bevoegd gezag volgens de Wet bodembescherming.   
 

 
Figuur 1 Overzicht behaalde resultaten  

 
Bovenstaande grafiek maakt inzichtelijk dat de planning en realisatie elkaar naderen. Wij vermoeden dat 
er in Drenthe minder saneringen zijn gestart en uitgevoerd als gevolg van de economische crisis waarin 
ons land zich bevindt. Hierdoor is ook het aantal afgeronde saneringen (evaluatieverslag) enigszins 
achtergebleven. Ook het aantal beschikkingen op nader onderzoeken is daardoor minder maar ook  
omdat er sprake is van meer verontreinigingen die aangepakt zijn in het kader van BUS. Daarnaast zijn 
er ook verontreinigingen ontstaan na 1987 waarvoor het beschikkingsregiem niet van toepassing is. Er 
heeft een kleine verschuiving plaatsgevonden van gevallen ontstaan van vóór 1987 naar ontstaan na 
1987.  
 
2.2 Aanpak spoedlocaties 
Medio 2010 telde de Drentse lijst van locaties met (mogelijke) bodemverontreiniging 192 (potentiele) 
spoedlocaties. In oktober 2014 was dat aantal afgenomen tot 68 locaties. Van deze 68 locaties staat bij 
66 vast dat er sprake is van onaanvaardbare risico’s zodat een spoedige sanering nodig is. Bij de overige 
2 locaties moet door middel van onderzoek bepaald worden of de risico’s inderdaad onaanvaardbaar zijn. 
De lijst is  in de afgelopen jaren flink afgenomen. De afgevallen locaties zijn die waarbij de sanering is 
afgerond, of waarbij uit nader onderzoek is gebleken dat ze weliswaar ernstig verontreinigd zijn, maar de 
risico’s bij het huidige gebruik niet onaanvaardbaar zijn. Naast de afvallers zijn er ook nieuwe locaties 
toegevoegd. Die kwamen tevoorschijn bij ruimtelijke ontwikkelingen en moesten nog worden onderzocht 
omdat ze vermoedelijk een risico opleveren. De meeste daarvan zijn inmiddels ook al weer afgehandeld. 
In onderstaande grafiek laten we de verschuiving zien vanaf 2010 tot en met 2014 van het aantal 
potentiële spoedlocaties (zacht) en spoedlocaties (hard). 

0

50

100

150

200

250

300

gepland

realisatie



 

 9 

 

Figuur 2 Overzicht spoedlocaties van hard naar zach t 

Van de huidige 68 locaties is bij zeven sprake van risico’s voor de mens. Op alle zeven is een sanering 
gaande. Eind 2015 zijn alle locaties met risico’s voor de mens naar verwachting gesaneerd. De locaties 
met risico’s voor de natuur of op verspreiding zullen dan volledig in beeld zijn en ook zoveel mogelijk 
gesaneerd. 

In onderstaande grafiek  staan het aantal harde spoedlocatie per fase van uitvoering (situatie op 1 
oktober 2014). Van de meeste locaties is de sanering in uitvoering. Bij ongeveer de helft van de 
spoedlocaties zijn de risico’s beheerst of weggenomen. 

 

Figuur 3 Fase van uitvoering van de harde spoedloca ties. 

De Noordelijke Rekenkamer heeft de voortgang van de saneringsoperatie onderzocht en heeft Drenthe 
eind 2012 gecomplimenteerd met de voortvarende aanpak. 

Ondanks inventarisaties in het verleden komt het nog regelmatig voor dat ‘nieuwe’ verontreinigingen naar 
voren komen. Dit komt vaak voor bij eigendomsoverdracht of bij bouw- en herinrichtingsactiviteiten. Het 
gaat bijvoorbeeld om oude stortplaatsen of locaties die bij inventarisaties over het hoofd zijn gezien. Een 
voorbeeld hiervan zijn boerenerven en met puin verharde paden, waar vaak asbest in wordt aangetroffen. 

Daarnaast zijn ongewone voorvallen en het wegwerken van afvalstoffen in de bodem een bron van 
bodemverontreiniging die blijvend aandacht behoeft.  
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2.3 Aanpak grootschalige grondwaterverontreiniginge n 
Samen met de gemeente Coevorden, Bouwfonds, het waterschap Velt & Vecht hebben wij het SKB-
project uitgevoerd “Naar gebiedsgericht grondwaterbeheer in de gemeente Coevorden’”. Het project heeft 
een eindrapport “Gebiedsgericht grondwaterbeheer, De praktijk in de gemeente Coevorden“ opgeleverd. 
Het eindrapport beschrijft een praktische en systematische aanpak voor het volgen van het proces dat de 
kansen en de randvoorwaarden van gebiedsgericht grondwaterbeheer in Coevorden verkent. Dit 
eindrapport presenteert het spoor wat is gevolgd om de verkenning uit te voeren.   
Ook in de  gemeenten Hoogeveen en Assen zijn we gestart met een verkenning of  gebiedsgericht 
grondwaterbeheer een oplossing kan bieden voor de (stedelijke) verontreinigingsproblematiek. Dit loopt 
verder in het programma van 2015 en de uitwerking wordt meegenomen in het meerjarenuitvoerings-
programma van 2016-2020.  
 
2.4 Voortgang geprogrammeerde projecten 
Het overgrote deel van de geprogrammeerde projecten is in uitvoering. Ook zijn een aantal van de 
geprogrammeerde projecten afgerond. Ook zijn er projecten gestart die niet waren geprogrammeerd. 
In onderstaand tabel zijn de projecten opgenomen die zijn afgerond. 
 

Looweg 22a/b Coevorden  
Nijeveenseweg 52/54, Meppel 
Kruisstraat 5, Zweeloo 
Moezelstraat Assen 
Groningerstraat 220-228, Assen 
J.P. Santeeweg 11-13, Nietap 
Industrieweg 15, Nieuw Buinen 
Kleiduivenschietbaan Loon 
Woonwagencentrum Roden 
Zwaaikomhaven Eesergroen  
Westerd 9 Peize 
Leemskoel Westerbork 
Groningerstraat 217, Assen 
Hoofdvaartsweg 192-196, Assen 
J.P. Santeeweg 5 Nietap 

  Tabel 1: Afgeronde projecten in periode 2010-2014  
 
Veel van de projecten die in de afgelopen periode in uitvoering zijn gegaan of zijn opgestart, leiden tot 
doorlopende verplichtingen in 2015 dan wel verder in de meerjarenprogrammaperiode 2016-2020. (zie 
hoofdstuk 3 en bijlage 1)  
 
Voor de uitvoering van onze bodemsaneringstaak en de afspraken uit het Convenant was een gelabelde 
uitkering (DUB) in het provinciefonds van € 6,38 miljoen en een specifieke uitkering van € 3,1 miljoen 
beschikbaar gesteld door I&M. Daarnaast was er  een decentrale uitkering ISV-bodem van €4,29 miljoen. 
Vanaf 2011 is het ISV-bodem budget onderdeel geworden van de DUB. 
 
In totaal is € 9,28 miljoen (stand van zaken 14 november 2014) uitgegeven aan de uitvoering van de 
overheidssaneringen in de programmaperiode 2010-2014. Dit is beduidend minder dan was gepland 
(lasten programma was begroot op € 13,2 miljoen). Dit komt omdat we te maken hebben gehad met 
vertraging in de uitvoering bij een aantal kostenbepalende projecten, van Wijk en Boerma, CPC, 
Noordzijde Gasselternijveenschemond. De vertraging heeft te maken met hoofdzakelijk externe factoren. 
Van derden en gemeenten is een bijdrage ontvangen in de overheidssaneringen van € 2,5 miljoen. 
Daarnaast wordt door derden ook op eigen initiatief gesaneerd.  
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Hierna wordt de stand van zaken van enkele kostenbepalende projecten weergegeven. 
 
Project Van Wijk & Boerma 
Voor het project Van Wijk & Boerma zijn wij overgegaan tot aankoop van het verontreinigde terrein. De 
sanering is in uitvoering en is gefaseerd opgepakt. SBNS heeft de 1e fase gesaneerd. De 2e fase is later 
in uitvoering gegaan als gevolg van het aantreffen van vleermuizen (Flora en Faunaweg) waardoor met 
de sloop moest worden gewacht. Nadat de panden op het terrein zijn gesloopt is in maart 2014 een 
grootschalig onderzoek gestart naar de grond en het grondwater in de diepte. Momenteel zijn we bezig 
met een nader onderzoek op het terrein waar de panden zijn gesloopt. 
 
Project CPC Coevorden 
Voor het project CPC is de sanering gestart. De grondsanering is uitgevoerd. Voor het grondwater is er 
een biologische insitu sanering als pilot gestart en uitgevoerd. Voor deze sanering is gekozen voor een 
bouwteam constructie. Dit houdt in dat er één aannemer is geselecteerd die aan tafel zit met adviseurs. 
Deze adviseurs maken gebruik van de expertise van de aannemer. In mei 2014 is overgegaan tot de full-
scale aanpak van de verontreiniging.  
          
Project Evenblij  
Bronaanpak 
In 2011 is de eerste fase van de bronaanpak uitgevoerd. Deze bestond uit het injecteren van een 
koolstofbron (nutrolase) in de kernzone. De injecties van nutrolase zorgen er voor dat de bacteriën (de 
dehalococcoides ethenogenes) die de verontreiniging afbreken tot onschuldige restproducten voldoende 
voedsel hebben om hun werk uit te voeren. In 2013 en 2014  is er gemonitord en is gebleken dat  de 
afbraak van de verontreinigingen in de bronzone voorspoedig verloopt en dat er nog geen tekorten aan 
voedingsstoffen ontstaan. In 2015 vindt de volgende monitoring plaats. 
Pluimaanpak  
Voor de pluim is gekozen voor een gecontroleerde verspreiding van de verontreinigingen (trede 4) met 
aandacht voor kwetsbare objecten zoals de waterwinning en onttrekkingen. Saneren van de pluim is niet 
kosteneffectief. De verspreiding van de verontreinigingen wordt eeuwigdurend gemonitord. In 2014 is uit 
de monitoring en aanvullend onderzoek gebleken dat de verspreiding van de verontreinigingen toch 
omvangrijker is dan tot dusver werd aangenomen. Vooral verspreiding richting de waterwinning en enkele 
industriële onttrekkingen is een belangrijk aandachtspunt. Voor 2015 komt hiervoor een nieuw 
onderzoeksprogramma. De pluim wordt ook meegenomen in de verkenning naar gebiedsgericht 
grondwaterbeheer Hoogeveen. 

 
Project cluster Fabrieksweg 
In 2004 hebben de provincie Drenthe, de gemeente Hoogeveen en een vijftal bedrijven een 
overeenkomst ondertekend voor de aanpak van gevallen van ernstige bodemverontreiniging op een 
industrieterrein aan de Fabrieksweg en omgeving te Hoogeveen. 
Aanpak bronlocaties  
Alle bedrijven zijn inmiddels begonnen met de aanpak van de bronlocaties tot 10 meter beneden 
maaiveld. De bedoeling was om alle bronlocaties in 2014 gesaneerd te hebben maar dit is niet gelukt. De 
meeste saneringen zijn insitu saneringen. Een aantal bronsaneringen loopt door in 2015. 
Aanpak pluim 
In 2014 zou, nadat alle bronlocaties zijn gesaneerd worden gestart met de sanering van de pluim. Dit is 
niet gehaald. Wel is in 2013 de verontreinigingspluim gemonitord en is aanvullend onderzoek verricht om 
deze nauwkeuriger vast te stellen. Dit aanvullend onderzoek door middel van zogenaamde MIP-
sonderingen is grotendeels mislukt omdat het niet mogelijk was de sonderingen door een aanwezige 
compacte zandlaag tot voldoende diepte uit te voeren. Geslaagde MIP-sonderingen in de omgeving van 
de Fabrieksweg hebben wel geleid tot de ontdekking van twee nieuwe verontreinigingspluimen. Het 



 

 12 

betreft verontreinigde bronzones en een pluim met gechloreerde, aromatische- en alifatische 
koolwaterstoffen.  

Ook de pluim cluster fabrieksweg en pluimen omgeving fabrieksweg worden meegenomen in de 
verkenning naar gebiedsgericht grondwaterbeheer Hoogeveen 

 
Overige projecten 
Naast deze grote projecten hebben we ook andere terreinen gesaneerd. Zo zijn we onder andere voor 
het project Noordzijde 107 – 109 Gasselternijveenschemond overgegaan tot aankoop van het perceel 
met woning om zo de sanering te kunnen uitvoeren. De planning is de bodemsanering begin 2015 aan te 
besteden. 
 
Kostenverhaal 
Bij  de locaties Wijken Nieuw Buinen, Van Wijk & Boerma en CPC Coevorden is kostenverhaal toegepast 
en afgesloten. In alle drie gevallen is geschikt door of betaling van een geldsom (Wijken Nieuw Buinen) of 
door overdracht om niet van de vervuilde grond, zodat de provincie na sanering een opbrengst kan 
generen.( Van Wijk & Boerma en CPC).  
 
 
Voormalige stortplaatsen (Navos) 
Bij een vijftal voormalige stortplaatsen hebben wij een bijdrage geleverd in de herontwikkeling door het 
uitvoeren van onderzoek en/of een sanering. Het betreft de locaties Eesergroen ,de Bolmert, Dwingeloo, 
Roderwolde en Bovendiepen. Stortplaats de Leemskoel in Westerbork is in samenwerking met de 
gemeente en de particuliere eigenaren gesaneerd 
omdat het zich in een woonomgeving bevond. Bij de 
stortplaatsen Bovendiepen en Gieterveentje hebben 
we op basis van een maatschappelijke afweging de 
ecologische risico’s  beoordeeld. Bij 1 locatie 
(Bolhuisgat) is er monitoring uitgevoerd en dit loopt 
verder in de volgende programmaperiode. 
We hebben mee gedacht aan oplossingen voor 
voormalige stortplaatsen die bij 
landinrichtingsprojecten een probleem vormen. 
Hierover hebben we contact met DLG. 
 
Overige werkzaamheden 
We hebben een bijdrage geleverd aan diverse landelijke overleggen zoals BOOG, PBBS, 
Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant/werkgroep spoedlocaties, BUS,  Begeleidingscommissie, 
Landelijke bijeenkomst bodeminformatie, Sparrenclub Gebiedsgericht Grondwaterbeheer en 
Kennisplatform Nazorg. Daarnaast hebben wij jaarlijks een Ingenieursdag georganiseerd met de 
noordelijke bevoegde gezagen Wbb.  
De Drentse gemeenten hebben we ondersteund bij het implementeren van het Besluit Bodemkwaliteit en 
de één locatielijst.  
 
Daarnaast hebben we periodiek met de Drentse gemeenten een bodemberaad gehouden waarin we 
expliciet aandacht hebben gehad voor de integratie van bodembeleid in andere beleidsterreinen. Zo 
hebben wij diverse sessies gehouden over ecosysteemdiensten en hebben tot twee maal toe een 
Noordelijke netwerkdag bodem georganiseerd.  
 

 
Een maatschappelijke afweging is van betekenis voor locaties waar volgens 
de standaard  ecologische risicobeoordeling sprake is van onaanvaardbare 
ecologische risico’s. De risicobeoordeling is gebaseerd op de mate van 
verontreiniging (toxische druk), de omvang van het onbedekte oppervlak van 
het verontreinigde gebied (m²) en het gebiedstype (ecologische waarde). De 
uitslag van de standaard risicobeoordeling is echter nog weinig 
locatiespecifiek. Met behulp van een maatschappelijke afweging kan 
rekening worden gehouden met andere maatschappelijke relevante 
aspecten. Dit kan het draagvlak vergroten om risico’s te verminderen 
(saneren, beheren), bijvoorbeeld bij verontreinigingen langs infrastructuur, in 
stedelijk gebied of waar andere wettelijke kaders gelden (zoals 
natuurwetgeving, archeologie, cultuurhistorie). Ook kan het een hulpmiddel 
zijn om weer ontwikkelingen mogelijk te maken bij ecologische risico’s.  
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3. AANPAK BODEMVERONTREINIGING IN DRENTHE 2015 
Het uitvoeringsprogramma bodemsanering 2015 bestaat uit de doorlopende projecten  uit het programma 
2010-2014, de verdere aanpak van de spoedlocaties, de voor 2015 geplande saneringen, de aanpak van 
de werkvoorraad, verdere ontwikkeling naar gebiedsgericht grondwaterbeheer en onze rol als bevoegd 
gezag Wbb, toetsen, beoordelen en instemmen. Per paragraaf is in een tabel aangegeven welke 
prestaties/activiteiten wij uitvoeren en welke resultaat er beoogd wordt te behalen. De uitvoering van de 
bodemtaken is vanaf 1 januari 2014 ondergebracht bij de RUD-Drenthe. Deze uitvoeringsdienst voert in 
opdracht van ons het uitvoeringsprogramma uit. 

3.1.  Doorloop projecten 2010-2014 

De periode 2010 tot en met 2014 is de laatste uitvoeringsperiode van het herontwikkelingprogramma van 
voormalige gasfabrieksterreinen en staat in het teken van grondwatersaneringen en monitoren.  
 
De overige langdurige spoedprojecten opgenomen in het programma 2010-2014 lopen ook het komende 
jaar door. Daarnaast zijn er locaties gesaneerd waarop de nazorg in 2015 doorloopt. Deze nazorg kan 
bestaan uit gebruiksbeperkingen en het in stand houden van de situatie (leeflaag e.d.) of monitoring en 
actieve maatregelen (beheersing om verspreiding tegen te gaan). Naast de saneringsprojecten zijn er 
andere verplichtingen die doorlopen, zoals onderzoek naar spoedlocaties. In bijlage 1 laten we zien welke 
spoedprojecten gefinancierd vanuit de Wbb middelen doorlopen. Daarbij is per project de fase 
aangegeven.  
 
   

Prestatie/activiteit Looptijd Beoogd resultaat ultimo 2015 
Doorloop van (spoed)projecten 
incl. gasfabrieken (zie bijlage1) 

2015-2020  Afronden saneringen, beschikkingen EV, NP 

Monitoren Wbb en SEB locaties 2015-2020 Inzicht krijgen in (ontwikkeling) 
grondwaterkwaliteit om risico’s te voorkomen 
Toetsen of verontreinigingssituatie stabiel blijft 

3.2  Werkwijze aanpak bodemverontreiniging 2015 

Aanpak spoedlocaties 
In 2015 blijft de aandacht liggen op de aanpak van de spoedlocaties zoals afgesproken in het Convenant 
“bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties”.  
In het najaar van 2015 vindt een  landelijk monitoring (eind meting) plaats van de voortgang aanpak 
spoedlocaties. Uiterlijk 2015 moeten de  humane spoedlocaties gesaneerd of de risico’s beheerst zijn. 
Voor de overige spoedlocaties (gevallen met verspreidings-/ecologische spoed)  geldt dat uiterlijk in  
2016 een besluit is genomen over de ernst en spoed. Om deze opgave te realiseren zullen wij over gaan 
tot  het nemen van een besluit over de ernst en spoed ook wanneer het geval van bodemverontreiniging 
niet geheel is afgebakend. De aanpak van de spoedlocaties wordt uitgevoerd door bodemonderzoek en 
bodemsanering van eigen projecten (vangnet-gevallen) en door derden uit te voeren gevallen, de 
zogenaamde saneringen in eigen beheer (SEB). Wij laten ons ondersteunen door Rijkswaterstaat 
Leefomgeving (Bodem+) en bodemadviesbureaus.  
Om de doelstelling te realiseren is een actieve benadering van eigenaren van (potentiële) spoedlocaties 
nodig. Waar nodig zetten wij juridische instrumenten in en starten wij handhavingstrajecten. 
Ook in de toekomst kunnen nog nieuwe spoedlocaties boven water komen. Het gaat da om locaties die 
over het hoofd zijn gezien, omdat bijvoorbeeld niet bekend was dat dergelijke activiteiten daar hebben 
plaatsgevonden. Maar ook omdat bijvoorbeeld in het verleden minder/niet naar de aanwezigheid van 
asbest is gekeken.  
 
Geen spoedlocaties 
Naast de aanpak van spoedlocaties krijgen we als bevoegd gezag op grond van de Wbb te maken 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 heeft de provincie haar verantwoordelijkheid voor stagnerende gevallen. 
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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, erfenissen. Deze gevallen kunnen bij uitzondering ten laste komen van de DU 
bodem.  
 
Uitvoering wettelijke taken 
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. De verwachting is dat er meer meldingen van nieuwe gevallen van 
bodemverontreiniging komen, de zogenaamde art. 27 meldingen. Dit zijn meldingen van 
verontreinigingen die ontstaan zijn na 1987. Dit blijkt uit gegevens van het eerste half jaar van 2014. Voor 
de overige meldingen en aanvragen verwachten wij een zelfde aantal als in 2014.  
Dit houdt in dat wij voor de bodemsaneringsprojecten (zowel spoedlocaties als geen spoedlocaties) de 
meldingen, de nader onderzoeken (NO) en saneringsonderzoeken (SO)  die wij ontvangen toetsen en 
beoordelen aan de wet en ons beleid. Daarnaast verlenen we instemming aan BUS-saneringen, 
saneringsplannen (SP), wijzigingen op saneringsplannen, evaluatieverslagen (EV) en nazorgplannen 
(NP).  
 
Projecten 
Op basis van een projectplan voeren wij bodem(sanerings)projecten uit, stellen overeenkomsten op en 
verlenen opdrachten aan derden.  
Bijlage 1 laat  een overzicht zien van de lopende Wbb projecten in 2015.  
Wij verwachten ongeveer 40 SEB projecten (inclusief BUS meldingen). 
Hieronder wordt nader ingegaan op de grootste projecten. 
 
Project Van Wijk&Boerma 
De sanering zal in 2015 starten. Hiervoor worden medio 2015 de aanbestedingsvoorbereidingen 
getroffen. Hieraan voorafgaand worden op de locatie nog twee saneringspilots uitgevoerd om te 
onderzoeken welke saneringstechniek geschikt is voor de totale uitvoering.  
 
CPC 
De sanering loopt verder door in 2015. De chemische sanering wordt omgezet in een biologische insitu 
sanering. Voor de pluim verkennen we de mogelijkheid tot gebiedsgericht grondwaterbeheer. Zie ook 
paragraaf 3.3. 
 
Cluster Fabrieksweg Hoogeveen 
Een aantal bronsaneringen loopt nog door in 2015. Voor de pluim verkennen we de mogelijkheid tot 
gebiedsgericht grondwaterbeheer in samenhang met de locatie Evenblij en andere gevallen van ernstige 
bodemverontreiniging in Hoogeveen. Zie ook paragraaf 3.3. 
Met de bedrijven die mede ondertekenaars zijn van het convenant gaan we in overleg over de 
saneringsaanpak van de pluim, het convenant en eventueel wijziging van het saneringsplan.  
 
Evenblij 
Aan de hand van de monitoring in 2015 zal worden bepaald of er in 2015 een injectieronde met een 
koolstofbron moet worden uitgevoerd. Verdere aanpak van de omvangrijke verontreinigingspluim wordt 
meegenomen in het kader van gebiedsgericht grondwaterbeheer Hoogeveen. 
 

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat ultimo 2015 
Bedrijven/ISV 
gemeenten/particulieren aanzetten 
tot sanering bij 

- humane spoed locaties  
- overige spoed locaties 

2015 e.v. 10 Spoedlocaties zijn gesaneerd 

Provincie voert onderzoek uit bij 2015 Inzicht in omvang verontreiniging en 
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(mogelijke):  
- humane risico’s 
- overige risico’s 

 risico’s per locatie. 5 bodemonderzoeken 

Provincie voert sanering uit bij 
     - humane spoedlocaties 
     - overige spoedlocaties 

2015 e.v. 
 

5 Spoedlocaties zijn gesaneerd 

Toetsen, beoordelen van 
meldingen, NO, SO, SP, wijzigingen 
SP, Bussaneringen, EV, NP  
Beschikkingen 
 

2015 Rechtszekerheid bieden aan burgers 
Uitvoeren wettelijke taak, toezicht op 
onderzoek en plannen. Waarborgen 
kwaliteit aanpak verontreinigingen en 
toezicht op afvalstromen 
80 beschikkingen 

 
 
3.3 Gebiedsgericht grondwaterbeheer 
Voor zowel Hoogeveen (cluster Fabrieksweg, Evenblij en andere gevallen van ernstige 
bodemverontreiniging) als Coevorden (CPC)) staan wij aan de lat om de grondwaterverontreiniging aan 
te pakken. Dit willen we oppakken in de vorm van gebiedsgericht grondwaterbeheer. Voor Hoogeveen 
hebben wij een projectgroep/onderzoeksteam ingesteld. Ook in de gemeente Assen loopt een onderzoek 
naar gebiedsgericht grondwaterbeheer. Samen met de gemeente Assen kijken we of gebiedsgericht 
grondwaterbeheer een oplossing is voor de stedelijke verontreinigingsproblematiek.  
Het streven is om in 2015 voor Hoogeveen en Coevorden een gebiedsplan in concept klaar te hebben.  
 
Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat ultimo 2015 
aanpak grootschalige 
grondwaterverontreiniging in 

- Coevorden 
- Hoogeveen 
- Tynaarlo  
- Assen 

2015-2020 1 gebiedsplan beschikkings gereed 

 

3.4.  Voormalige stortplaatsen (NAVOS)/Kleiduivensc hietbanen 

Tot de locaties met mogelijke bodemverontreiniging behoren de voormalige stortplaatsen en 
kleiduivenschietbanen. De locaties die zijn aangemerkt als spoedlocaties worden meegenomen in de 
aanpak van spoedlocaties.  
Ook in het komende programmajaar willen wij de aanpak van voormalige stortplaatsen zoveel mogelijk 
integreren met landschapsontwikkeling, natuur- en recreatieve ontwikkeling en herinrichtingsplannen. Bij 
2 locaties vindt er nog monitoring plaats. We verwachten in 2015 bij een aantal voormalige stortplaatsen 
bij te dragen in de herontwikkelingsplannen. 
 

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat ultimo 2015 
Herontwikkeling stortplaats  2015 e.v. Twee stortplaatsen onderzocht en indien 

noodzakelijk gesaneerd ten behoeve van 
herbestemming 

 

3.5.  Nieuwe verontreinigingen ontstaan na 1987 

Ook in 2015 verwachten wij dat weer verschillende ‘nieuwe’ verontreinigingen naar voren komen als 
gevolg van dumpen van afvalstoffen in de bodem of  ongewone voorvallen. Wij verwachten voor 2015 dat 
10 van dergelijke locaties bij ons gemeld worden waarbij adviseringen gewenst is om de problemen op te 
lossen.  
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3.6.  Kwaliteitsborging 

Wij faciliteren de harmonisatie van de werkprocessen voor bodemsanering. Dit betekent dat door de RUD 
de processen van de provincie Drenthe en de gemeente Emmen op elkaar worden afgestemd op het 
kwaliteitsniveau die gesteld is in de BRL 8000. De RUD is gesprekspartner voor Kwalibo in het Platform 
Overheid Kwaliteitszorg Bodem (POKB). 

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat ultimo 2015 
Afstemming werkprocessen 
bodemsanering  

2015 Uniforme  werkprocessen gereed 

 

3.7.  Toezicht en handhaving  

Bij bodemsaneringen in uitvoering worden locatiebezoeken uitgevoerd, waarbij gerichte controles 
plaatsvinden op naleving van de beschikking en het saneringsplan, en andere geldende wet- en 
regelgeving. Afhankelijk van aard en complexiteit wordt de bezoekfrequentie bepaald. Bij complexe 
saneringen nemen wij ook deel aan verschillende overlegvormen, zodat in een vroegtijdig stadium de 
uitvoering door ons kan worden bijgestuurd mocht dit nodig zijn.  Bij twijfel over de kwaliteit van uitvoering  
kan contra-expertise wenselijk zijn. Voor deze contra-expertise is budget beschikbaar. Mocht 
handhavend optreden nodig zijn, dan leveren wij hieraan een actieve bijdrage door het inzetten van boa-
schap, door de samenwerking te zoeken met andere inspectiediensten en door het leveren van technisch 
inhoudelijke input ten behoeve van juridische procedures, 
 
Wij gaan ervan uit dat voor 2015 een vergelijkbare hoeveelheid Wbb procedures worden gevolgd als in 
2014 en dat in 2015 een vergelijkbare hoeveelheid saneringen in uitvoering gaat. Toezicht levert een 
bijdrage bij deze procedures door technisch inhoudelijke beoordeling van de verschillende 
rapportages.(saneringsplan, evaluatieverslagen, nazorgplan etc.). De opvolging en uitvoering van 
monitoringsprogramma’s ter bewaking van de grondwaterkwaliteit valt ook onder de werkzaamheden die 
vanuit toezicht worden opgepakt. Ook hiervoor wordt eenzelfde productie aangehouden als in 2014. 
Wij hebben ons tot doel gesteld langlopende en/of in het verleden gestrande saneringen weer te 
activeren en/of af te ronden, zodat bodemdossiers gesloten kunnen worden. Dit traject loopt al enige 
jaren en hoewel wij een gestage afname in het aantal locaties zien, is ook in 2015 hiervoor middelen 
nodig.  
 
Wij willen het toezicht op de circa 250 nazorglocaties in de provincie Drenthe vanaf 2015 programmatisch 
op gaan pakken. Hier moet echter nog inhoudelijk vorm aan worden gegeven. Ook wordt er vanuit 
toezicht bodemexpertise ingebracht bij het zogenaamde ketentoezicht.  
 

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 
Uitvoeren handhavingsuitvoerings-
programma betreffende 
bodemsanering 

2015 Uitvoeren wettelijke taak, toezicht op 
uitvoering bodemsanering. Waarborgen 
kwaliteit aanpak verontreinigingen en 
toezicht op afvalstromen 

 

3.8.  Overige werkzaamheden 

Naast onderzoeken en saneringen die betrekking hebben op bodemsaneringlocaties dragen we bij aan 
landelijke ontwikkelingen, voorbereiden wetswijzigingen in het kader van Omgevingswet, informatie 
uitwisseling en afstemming.  Dit doen we door zitting te hebben in de landelijke werkgroep Wet- en 
Regelgeving. Ook leveren wij een bijdrage in landelijke werkgroepen en bijeenkomsten zoals Provinciale 
beleidsgroep bodemsanering (PBBS), Interprovinciale werkgroep stortplaatsen, BOOG, sparrenclub 
gebiedsgericht grondwaterbeheer, gebruikersplatform Wkpb team, werkgroep spoedlocaties van het 
Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (UP). 
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Voor de monitoring van de voortgang in de uitvoering van het bodembeleid wordt de informatie 
verzameld, opgeslagen en beheerd. Deze informatie is ook nodig om te voldoen aan de verzoeken van 
derden over bodemverontreiniging, zoals makelaars, burgers, notarissen etc. 
 
Ook in 2015 leveren wij onze bijdrage aan het verzorgen van een informatiedag voor adviesbureaus en 
aannemers, de zogenaamde ingenieursdag. Dit doen we samen met andere regionale noordelijke 
overheden.  
 
Periodiek organiseren wij het bodemberaad (Drents bodemplatform voor gemeenten, RUD,  
waterschappen en provincie). Hiermee willen we vorm en inhoud geven aan de integratie van bodem in 
gebiedsontwikkeling, aan kennisdelling en -uitwisseling over juridische, beleids- en handhavingsaspecten 
over zowel bodemsanering als bodembescherming. De vorm van het bodemberaad gaan we 
heroverwegen vanwege de rol van de RUD. Daarnaast hebben we een rol  bij de uitvoering van 
activiteiten in het Jaar van de Bodem. 
 
In 2015 stellen we een meerjarenprogramma bodemsanering op voor de periode 2016-2020 of verder 
aan de hand van een nog vast te stellen (landelijk) format “programmatische aanpak”.  
 
 
 
Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat ultimo 2015 
Bijdragen leveren aan landelijke en 
gemeentelijke overleggen 

2015 Mede ontwikkelen van bodembeleid. 15 
bijeenkomsten 

Informatie verwerking en beheer 2015 Voortgang bewaken. Up-to-date 
bodeminformatiesysteem 

Organiseren informatiedag 2015 Ingenieursdag oktober 2015 
Organiseren bodemberaad 2015 3 bijeenkomsten Bodemberaad 
Opstellen meerjarenprogramma 
bodemsanering 

2015 Meerjarenprogramma bodemsanering 
2016-2020 
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4. TOEPASSING JURIDISCHE EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN  

4.1. Juridische instrumenten  

Ongerechtvaardigde verrijking/ Kostenverhaal 
In 2015 verwachten wij geen juridische verhaalsacties op grond van kostenverhaal en 
ongerechtvaardigde verrijking. Wel passen wij ongerechtvaardigde verrijking en kostenverhaal toe bij het  
bij het uitvoeren van ons bodembeleid bij het sluiten van overeenkomsten met saneerders. 
 
Bevelsbeleid 
Paragraaf 3.2 beschrijft de aanpak van de spoedlocaties. Indien deze aanpak geen resultaat oplevert 
gaan wij over tot het geven van bevel op grond van de Wbb. Voor bedrijven die niet vrijwillig overgaan 
tot sanering effectueren wij de saneringsplicht van artikel 55b Wbb. Dit betekent dat bedrijven van ons 
een bevel krijgen tot saneren dan wel tot het nemen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen c.q. 
beheersmaatregelen. 
 

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat ultimo 2015 
Onderzoeksbevelen geven  2015 1 onderzoeksbevel 
Effectuering saneringsplicht art. 55b 2015 1 saneringsbevel 

 

4.2. Financiële instrumenten.  

Stimuleringsregeling Particulieren 
Bij particuliere eigenaren van verontreinigde percelen zijn wij terughoudend in het toepassen van ons 
bevelsinstrumentarium. Wij volgen hierin het landelijke beleid. In onze aanpak van de werkvoorraad en 
vooral spoedlocaties willen wij particulieren verleiden tot het uitvoeren van NO en saneringen met de 
stimuleringsregeling bodemsanering bij particulieren.   
 

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat ultimo 2015 
Overleg met particulieren en 
toepassen stimuleringsregeling 
particulieren 

2015 2 overeenkomsten 

 
Bedrijvenregeling, cofinanciering, draagkrachtregeling 
Met de bedrijven die onder de spoedlocaties vallen gaan we in overleg om te bevorderen dat deze 
locaties uiterlijk 2020 zijn beheerst of gestart met de sanering. 
Waar mogelijk zullen wij, in clusterverband tot gezamenlijke bodemsaneringsafspraken overgaan.  
De bedrijven waarvan de verontreinigde locaties niet onder de bedrijvenregeling vallen gaan wij 
benaderen en mee onderhandelen om te bevorderen dat er wordt gesaneerd en/of beheerst. Waar nodig 
passen wij de cofinancieringsregeling en/of draagkrachtregeling toe. 
 

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat ultimo 2015 
Overleg met bedrijven, opstellen 
financieel arrangement 

2015 3 saneringsovereenkomsten met financieel 
arrangement 
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5. FINANCIËLE PLANNING 2015 EN PERSONELE INZET. 
 
 

5.1.  Financiën 

 
Voor de uitvoering van het Convenant krijgt de provincie voor het jaar 2015 vanuit het Rijk een indicatief 
budget van € 2,3 miljoen. Een globaal financieel overzicht van de in hoofdstuk 3 beschreven aanpak is in 
onderstaande tabel weergegeven.  
 
Tabel 2. Financieel overzicht uitvoering programma 2015 (bedragen in €, x 1.000, afgerond) 
                                                                                                                 
Thema Onderwerp Lasten 2015 e.v. 
Aanpak spoedlocaties Doorlopende aanpak omvangrijke 

gevallen gasfabrieken 
 
Doorlopende aanpak omvangrijke 
gevallen 
 
Doorlopende aanpak overige gevallen 
 
Nieuwe omvangrijke gevallen 
 
Overige nieuwe gevallen 

        6.700 

 
Spoedlocaties/gebiedsgericht 
grondwaterbeheer (GGB) 

 
Opstellen gebiedsplannen GGB 

 
         245 

 
Uitvoeren wettelijke taken 

 
Toetsen, beoordelen en instemmen 

           
apparaatskosten 

 
Voormalige stortplaatsen 

 
Herontwikkeling/sanering stortplaatsen 

 
          pm 

 
Toezicht en handhaving 

 
Uitvoering HUM 

           
apparaatskosten 

 
Overige 

 
Kwaliteitsborging 

            
          pm 

  
Overige werkzaamheden 

            
          10 

 
Totaal Wbb financiering 2015 
(afgerond) 

 
 

      
      6.950 

 

5.2.  Personele inzet 

Voor de uitvoering van de activiteiten opgenomen in dit programma is aan de RUD 15333 uur (zie bijlage 
3) beschikbaar gesteld.  
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6. BELEIDSONTWIKKELINGEN, MONITORING (EVALUATIE) EN  COMMUNICATIE 

6.1.  Beleidsontwikkeling 

In het huidige Convenant is opgenomen dat verbreding en verduurzaming van het bodembeleid nodig is. 
Dit betekent een verdere integratie van het bodembeleid in de ruimtelijke ordening. Verder houdt het in 
dat er grotere samenhang komt met energiebeleid, waterbeleid en beleid voor de ondergrond. Daartoe 
dient gebiedsgericht grondwaterbeheer te worden ontwikkeld. Daarnaast richt het Convenant zich op de 
aanpak van locaties met onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie en verspreiding met het 
grondwater, zodat vervolgens de focus van bodemsanering kan komen te liggen op beheren en 
integreren in plaats van saneren. We richten ons op het bevorderen van gebiedsgericht beleid en de 
gebiedsgerichte aanpak van grootschalige grondwatersaneringen in samenhang met grondwaterbeheer. 
In de Omgevingsvisie Drenthe 2010 geven we de strategische beleidsdoelen aan voor (bodem)sanering. 
Deze zijn verder in hoofdlijnen uitgewerkt in de bodemvisie “Bodem, de grond van ons bestaan” en nader 
uitgewerkt in de bodemnota “Werk maken van eigen bodem”.  
 
Voor de periode 2016-2020 komt er een nieuw Convenant Bodem & Ondergrond. De convenantspartijen 
willen de komende jaren toewerken naar een nieuwe fase in het bodem- en ondergrondbeleid.  
Er worden afspraken gemaakt over: 

• afronding van de spoedoperatie; 

• duurzaam gebruik van de ondergrond; 

• van saneren naar beheren; 

• organisatie en decentralisatie en kennis; 

• informatie en financiën.  
Met deze afspraken willen de convenantspartijen de bodemsaneringsoperatie tot een afronding brengen 
en de verbreding naar ondergrondbeleid verstevigen. 
 
Het rijk wil dat de decentrale overheden samen met private partijen de verantwoordelijkheden in 
gebiedsontwikkeling oppakken, integrale afwegingen aan burgers uitleggen en de ruimte binnen de 
wettelijke grenzen benutten. Ruimte (maken) voor regionale kracht. 
Verder kan de gebiedsgerichte aanpak mogelijk uitkomst bieden indien er stagnatie van vervreemding 
van bedrijfsterreinen wordt geconstateerd. Dit in belang van duurzame gebiedsontwikkeling (economisch 
voordeel). Het terug kunnen brengen van de terreinen in de markt vergroot ook het maatschappelijk nut. 

 
Omgevingswet 
Het omgevingsrecht gaat fundamenteel op de schop. Het is nu verspreid over meer dan 60 wetten 
(waaronder ook de Wbb), 100 AMvB ’s (waaronder Bbk) en honderden ministeriële regelingen. Met 
ingang van 2011 is men druk doende het omgevingsrecht te vereenvoudigen, moderniseren en 
versoberen met als doel deze uiteindelijk te bundelen in één nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet 
integreert de gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten in één wet met één samenhangend 
stelsel van planning, besluitvorming en procedures. De Omgevingswet moet het fundament bieden om 
toekomstige maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving het hoofd te bieden. De doelen van 
de Omgevingswet zijn, met het oog voor duurzame ontwikkeling en in onderlinge samenhang: bereiken 
en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit 
en op een doelmatige wijze, beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter 
vervulling van maatschappelijke functies. De transitie uit het Convenant, de focus op 
gebiedsontwikkeling, samenwerking tussen beleidsdisciplines en de roep om meer ruimte voor regionale 
kracht, vraagt ondersteuning in wet- en regelgeving. De Wbb zal daarom moeten aansluiten bij de nieuwe 
Omgevingswet. Bodemsanering wordt onderdeel van de omgevingsvisie en daarmee van duurzame 
gebiedsontwikkeling. De sturing zal plaatsvinden via algemene regels en/of omgevingsvergunning. 
Bodem en watersysteem worden gekoppeld via het grondwaterbeleid. Preventief beleid en beheer zijn 
essentieel. Dit betekent dat er een intensivering moet plaatsvinden in het toezicht en handhaven. 
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6.2.  Monitoring/evalueren 

De voortgang van de aan dit budget gekoppelde activiteiten/projecten houden wij per kwartaal bij.  
De voortgang van de bodemsaneringsoperatie wordt in het projectleiders overleg besproken en bewaakt. 
(ca. 4x per jaar). De voortgang kan aanleiding geven tot het versnellen of temporiseren van de 
werkzaamheden die gekoppeld zijn aan de DU bodem. De sanering door derden wordt ook gevolgd en zo 
nodig worden extra inspanningen verricht om de voortgang te stimuleren. 
 
De voortgang vergelijken wij met de totale werkvoorraad en de gestelde doelen/afspraken in de 
planperiode 2015. 
Aan het eind van 2015 stellen wij een eindevaluatie op. 
 

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat ultimo 2015 
Bewaken voortgang werkvoorraad 2015 Verslag voortgang + acties 
Eindevaluatie 2015 Meten of doelen/afspraken zijn behaald 

 

6.3.  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. Door 
permanenten uitwisseling (één locatielijst) met gemeenten en anderen blijven de gegevens up to date. 
Daarnaast gebruiken we onze website voor het verstrekken van informatie over ons bodembeleid. Ook 
kunnen via de website de formulieren betreffende bodemsanering worden gedownload. 
De website wordt periodiek geactualiseerd.  
 

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat ultimo 2015 
Eén locatielijst beheren 2015 Actuele gegevens 
Beheren en actualiseren website  2015 Actuele informatie op website 
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BIJLAGE 1 DOORLOPENDE WBB-PROJECTEN 
 

Naam project  Fase 
Huizing Nw. Roden Monitoring 
Gasfabriek Hoogeveen Monitoring 
Meppelerweg 1, Nijeveen Monitoring 
Willemskade 29-49, Hoogeveen Monitoring 
Bolhuisgat Monitoring 
Schoolstraat, Hoogeveen Monitoring 
Asserstraat 23 Norg Monitoring 
Gasfabriek Assen Monitoring 
De Vos van Steenwijklaan 28-32,34 en 
Kalkovenstraat Hoogeveen 

Monitoring 

Stortplaats Dwingeloo Monitoring 
Talmastraat 66-74, Assen (ISV) Monitoring 
Energieweg 7-11, Roden Beheersmaatregelen 
Evenblij (Marconistraat 4 Hoogeveen) Sanering 
Gasfabriek Meppel Sanering 
Gasfabriek Coevorden Sanering 
Cluster Fabrieksweg Hoogeveen Sanering 
CPC Coevorden Sanering 
Krimweg 10-12, Coevorden (ISV) Sanering 
Hoek Krimweg-Parallelweg, Coevorden (ISV) Sanering 
Holwert Zuid Coevorden (ISV) Sanering 
Comm. de Vos van Steenwijklaan 66 Meppel Planvorming 
Holwert 1 Intergas Coevorden Planvorming 
Van Wijk en Boerma Tynaarlo Planvorming 
Stortplaats Marwijksoord Planvorming 
Grote Oever 24-26-28, Meppel ISV) Planvorming 
Grote Beer 5 (chemische wasserij), Hoogeveen 
(ISV) 

Sanering 

Brugstraat 62 en 64, Nieuwlande Planvorming 
Wijken Nieuw Buinen Onderzoek 
Noordzijde 107-109, Gasselternijveen Onderzoek 
Paul Krugerstraat/Nijlandstraat/veemarkt- 
terrein Assen 

Onderzoek 

Hoofdstraat 192, Hoogeveen Onderzoek 
Oranjekan.Noordzijde 33 Zuidveld Onderzoek 
Kleiduivensch.Emelangen Wijster Onderzoek 
Kleiduivensch. Oosterhesselen Onderzoek 
Vaart  51 Gasselternijveen Onderzoek 
Stortplaats Nijlanderstraat Rolde Onderzoek 
Stortplaats Alteveer 115 Hoogeveen Onderzoek 
Kleine Marktstraat 6-8, Assen (ISV) Onderzoek 

Bisschopswijk 4, Nieuw Roden (ISV) 
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BIJLAGE 2 GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN 
 

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat Indicator 
Doorloop verplichtingen 
2005-2009 

   

Doorloop van spoedprojecten 
incl. gasfabrieken (zie bijlage1) 

2015 e.v. Afronden saneringen Vermindering locaties 
op lijst doorlopende 
verplichtingen 

Monitoring Wbb en SEB 2015 Inzicht krijgen in 
(ontwikkeling) grond-
waterkwaliteit om 
risico’s te voorkomen 
Toetsen of het stabiel 
blijft 

15 
Monitoringsrapportages 

Aanpak spoedlocaties    
Bedrijven/ISV 
gemeenten/particulieren  
aanzetten tot sanering  bij 

- humane spoed  
- overige spoed 

 
 
2015 e.v. 

Spoedlocaties zijn 
gesaneerd 

5 start saneringen  

Provincie voert (N) O uit 
(mogelijke) locaties met  
      -     humane spoed  
      -     overige spoed 

 
 
2015 

Spoedlocaties zijn 
gesaneerd 

5 (N) O saneringen 
door provincie 
 

Provincie voert sanering uit bij 
locaties met  
      -     humane spoed  
      -     overige spoed 

 
 
2015 e.v. 

Spoedlocaties zijn 
gesaneerd 

4 start saneringen door 
provincie 
 

Toetsen en beoordelen 
historische onderzoeken, 
oriënterende onderzoeken en 
nader onderzoeken zonder 
afgeven van beschikking ES 

2015 Werkvoorraad exact in 
beeld brengen. 
Inzicht in omvang 
verontreiniging en 
risico’s per locatie 

Vermindering 
werkvoorraad  

Toetsen en beoordelen nader 
onderzoeken  

2015 Rechtszekerheid 
bieden burgers 
Uitvoeren wettelijke 
taak, toezicht op 
onderzoek en plannen.  

4 beschikkingen 

Toetsen en beoordelen 
saneringsonderzoeken en 
saneringsplannen 

2015 Rechtszekerheid 
bieden burgers 
Uitvoeren wettelijke 
taak, toezicht op 
onderzoek en plannen. 
Waarborgen kwaliteit 
aanpak 
verontreinigingen en 
toezicht op 
afvalstromen 

7 beschikkingen 

Toetsen en beoordelen BUS-
meldingen 

2015 Rechtszekerheid 
bieden burgers 
Uitvoeren wettelijke 
taak, toezicht op 

20 Meldingen BUS- 
saneringen 



 

 24 

onderzoek en plannen. 
Waarborgen kwaliteit 
aanpak 
verontreinigingen en 
toezicht op 
afvalstromen 

Toetsen en beoordelen 
wijzigingen op sanerings-
plannen en Busmeldingen 

2015 Rechtszekerheid 
bieden burgers 
Uitvoeren wettelijke 
taak, toezicht op 
onderzoek en plannen. 
Waarborgen kwaliteit 
aanpak 
verontreinigingen en 
toezicht op 
afvalstromen 

7 aanwijzingen 

Toetsen en beoordelen 
evaluatieverslagen/nazorgplan
nen 

2015 Rechtszekerheid 
bieden burgers 
Uitvoeren wettelijke 
taak, toezicht op 
onderzoek en plannen. 
Waarborgen kwaliteit 
aanpak 
verontreinigingen en 
toezicht op 
afvalstromen 

40 beschikkingen 
EV/NP 

Grootschalige grondwater 
verontreiniging  

   

Overleg over aanpak 
grondwaterverontreiniging 

- Coevorden 
- Hoogeveen 
- Tynaarlo  
- Assen 

2015 e.v. Gebiedsgerichte 
benadering gevallen 
van bodem-
verontreiniging 

1 Instemmingsbesluit 
gebiedsplan 
Afstemming 

Afkoop aansprakelijkheid 
sanering in diepere grondwater  

2015 e.v. Verkenning opzet 
beheersorganisatie 

 

Beeld over 
beheersorganisatie 

Voormalige stortplaatsen     
Monitoring stortplaats  2015e.v. Inzicht krijgen in 

(ontwikkeling) 
grondwaterkwaliteit 
Toetsen of stabiel blijft 

2 stortplaatsen 

Herontwikkeling stortplaats  2015 e.v. Herbestemming 
stortplaats en geschikt 
voor beoogd resultaat 

1 locatie herontwikkeld 

Kwaliteitsborging     
Afstemming werkprocessen 
bodemsanering  

2015 Samenhang in 
werkprocessen  

Integraal 
kwaliteitsborging 

Toezicht en handhaving    
Uitvoeren 
handhavingsuitvoerings-
programma m.b.t 

2015 Uitvoeren wettelijke 
taak, toezicht op 
uitvoering bodem-

HUP uitgevoerd 
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bodemsanering sanering. Waarborgen 
kwaliteit aanpak veront-
reinigingen en toezicht 
op afvalstromen 

Overige werkzaamheden     
Bijdragen leveren aan 
landelijke en gemeentelijke 
overleggen 

2010-2014 Mede ontwikkelen van 
bodembeleid 

Landelijk beleid 
Aanpassen eigen 
beleid en ontwikkelen 
nieuw eigen beleid 

Organiseren bodemberaad 2015 Uitwisselen informatie, 
ontwikkelen 
gezamenlijk beleid 

3x per jaar 
bodemberaad 

Organiseren informatiedag 2015 Uitwisselen informatie, 
voorlichting geven over 
beleidsontwikkelingen 

1x per jaar 
informatiedag 

Opstellen 
meerjarenprogramma 
bodemsanering 

2015 Programmatische 
aanpak 

1 meerjarenprogramma 
2016-2020 

Ongerechtvaardigde 
verrijking/kostenverhaal 

   

Overeenkomsten 2015 Bijdragen van 
derden/vrijwaring 

2 overeenkomsten 

Bevelsbeleid    
Onderzoeksbevelen geven  2015 Inzicht in omvang 

verontreiniging en 
risico’s per locatie 

1 onderzoeksbevel 
 

Effectuering saneringsplicht 
art. 55b 

2015 sanering van 
verontreiniging 

2 saneringsbevelen 
 

Stimuleringsregeling 
particulieren 

   

Overleg met particulieren en 
toepassen stimulerings-
regeling particulieren 

2015 Inzicht in omvang 
verontreiniging en 
risico’s per locatie 
Gesaneerde locatie 

1 overeenkomst 
 

Bedrijvenregeling, 
cofinanciering, 
draagkrachtregeling  

   

Overleg met bedrijven 2015 Inzicht in omvang 
verontreiniging en 
risico’s per locatie 
Gesaneerde locatie 

2 financiële 
arrangementen 

Monitoren/evalueren    
Voortgang bewaken 
werkvoorraad 

2015 Verslag voortgang + 
acties 

4x per jaar overleg 

Eindevaluatie 2015 Toetsen of prestaties 
zijn behaald 

Evaluatie 

Samenwerking en 
communicatie 

   

Eén locatielijst beheren 2015 Actuele gegevens 2x per jaar uitwisselen 
gegevens 

Beheren en actualiseren 
website  

2015 Actuele informatie op 
website 

2x per jaar website 
actualiseren 
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BIJLAGE 3 OVERZICHT UREN PER THEMA 

 
Thema’s uren 
Spoedlocaties/gebiedsgericht 
grondwaterbeheer (GGB)/projecten 

 4090 

Uitvoeren wettelijke taken  5873 
Toezicht en handhaving  4000 
Overige  1370 
Totaal 15333 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




