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 Samenvatting 

Begin 2015 is het tweede bodemconvenant gesloten tussen rijk, provincies, gemeenten en water-
schappen. Het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Het is een vervolg op en actua-
lisering en verbreding van het bodemconvenant 2010-2015. In dit eerste bodemconvenant zijn 
onder andere afspraken gemaakt over de aanpak van de spoedlocaties:
• in beeld brengen van de locaties en aan pakken waar sprake is van onaanvaardbare risico’s 

vanwege bodemverontreiniging;
• voor het einde van 2015 moesten alle locaties waar bodemverontreiniging zorgt voor onaan-

vaardbare risico’s voor de mens gesaneerd of beheerst zijn.
In Drenthe is dat voor alle zeven locaties, met risico’s voor de mens, die in 2011 op de lijst 
stonden volledig gelukt. Ook vier locaties die na 2011 op de lijst zijn geplaatst, zijn inmiddels 
gesaneerd of vormen in ieder geval geen risico meer voor de mens. Voor vijf locaties met 
gezondheidsrisico’s voor de mens moet de sanering nog worden afgerond, maar de risico’s van 
de verontreiniging zijn inmiddels weggenomen. 
De overige spoedlocaties (met verspreidingsrisíco’s en ecologische risico’s) zijn volgens afspraak 
in beeld gebracht. Het betreft vierenvijftig locaties. Op meer dan de helft daarvan is al een 
sanering gaande. 

In de convenantperiode 2016-2020 dienen alle spoedlocaties gesaneerd te worden. Het 
bodembeleid zal verder integreren in andere beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening en er 
moeten meer beleidsmatige verbindingen worden gelegd waarbij de ondergrond centraal staat. 
Om zo te komen tot een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond. 
De kansen die er zijn om een bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijke 
doelen als energievoorziening, drinkwatervoorziening, grondwaterreserves, landbouw, 
cultuurhistorie, natuur en klimaatmitigatie en -adaptatie, dienen zo optimaal mogelijk 
benut te worden. De aandacht verschuift naar het grond- en drinkwater. Voor grootschalige 
grondwaterverontreinigingen wordt gebiedsgericht grondwaterbeheer ontwikkeld  (GGB). In 
het convenant zijn ook afspraken gemaakt over kennis en informatiebeheer. Goede investering 
in kennis en informatiebeheer van de bodem is een basis om in de toekomst te kunnen werken 
met de Omgevingswet. Op dit gebied dienen de convenantspartijen samen te werken en kennis 
met elkaar te delen.
 
Dit meerjarenprogramma beschrijft hoe we de komende jaren uitvoering geven aan de afspraken 
uit het convenant. De uitvoering wordt opgepakt met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
(RUD) en in samenwerking met gemeenten, andere overheden, bedrijven en belanghebbenden 
vorm gegeven. Zo blijven wij op dezelfde voortvarende manier werken aan een schone en 
veilige leefomgeving met als doel dat er in 2020 in Drenthe geen locaties meer zijn waar 
bodemverontreiniging zorgt voor onaanvaardbare risico’s voor de mens, de ecologie of het 
grondwater. Eind 2016 verwachten we dat alle spoedlocaties zijn beschikt. De locaties die 
ernstig zijn verontreinigd maar niet spoedeisend zijn worden daarna aangepakt bij andere 
ontwikkelingen (zoals ruimtelijke ontwikkelingsprojecten). Daarnaast geven we prioriteit 
aan het continueren en afronden van al lopende bodemsaneringen zoals de gasfabrieken en 
grote  grondwaterverontreinigingen. Wij zien kansen voor GGB in de gemeenten Coevorden, 
Hoogeveen, Assen en Meppel. De ontwikkeling van de gebieds(beheer)plannen wordt 
projectmatig opgepakt. Ook gaan we onderzoeken of in Drenthe gebiedsgerichte aanpak een 
beheersoplossing is voor meerdere mobiele (niet spoedeisende) verontreinigingen. Verder 
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geven wij aandacht aan het verbreden van het bodembeleid. Dit doen wij door het uitvoeren 
van kansrijke projecten en kennisontwikkelingen met een  integrale en duurzame benadering 
die een bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelen als energievoorziening, 
drinkwatervoorziening, grondwaterreserves, landbouw, cultuurhistorie, natuur en 
klimaatmitigatie en -adaptatie. 

Het meerjarenprogramma laat zien welke prestaties we de komende periode nastreven. 
Het programma is gebaseerd op bestaand Europees, Rijks en provinciaal beleid en bestaande 
wet- en regelgeving. Het 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. 

De kosten voor het uitvoeren van het meerjarenprogramma zijn geraamd op € 17,8 miljoen. 
Het rijk verleent de provincie voor het uitvoeren van het meerjarenprogramma een Decentrale 
Uitkering Bodem (DU Bodem) van  € 10,7 miljoen. Met dit geld moet Drenthe uitvoering geven 
aan haar wettelijke taak op grond van de Wet bodembescherming (Wbb). Daarnaast zijn voor 
de doorlopende bodemsaneringsprojecten uit de periode 2010 tot en met 2015 nog middelen 
beschikbaar. De bijdrage van derden aan saneringen die met DUB gelden worden betaald wordt 
geschat op totaal € 1,5 miljoen. We verwachten in 2020 de aanpak van de spoedlocaties af te 
ronden. Maar dit betekent niet dat alle bodemsaneringen dan zijn afgerond. Voor de periode na 
2020 voorzien wij kosten voor doorlopende saneringen, gebiedsgerichte beheer en voor de nu 
nog niet bekende verontreinigingen  waarvoor directe acties wordt vereist . 
Naast financiële middelen beschikken wij over juridische instrumenten om  - waar nodig - 
derden te bewegen hun bijdrage te leveren om de gewenste doelstellingen te bereiken

Met de komst van de Omgevingswet zal de Wbb worden aangepast en grotendeels opgaan in de 
Omgevingswet. De locaties met ernstige verontreiniging waar geen sprake is van risico’s worden 
gesaneerd bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bodemkwaliteit wordt onderdeel van de omgevings-
visie.
De sturing zal plaatsvinden via algemene regels en/of omgevingsvergunning. Tot die tijd 
gaan we over tot beheren. Dat betekent dat we vastleggen waar deze locaties liggen en dat we 
voorkomen dat er door gewijzigd gebruik alsnog risico’s ontstaan. Naast het beheer is preven-
tief beleid essentieel. Dit betekent dat er een intensivering moet plaatsvinden in het toezicht en 
handhaving.

Het onderhavige meerjarenprogramma is een wensbeeld van de provincie Drenthe. Het behalen 
van de doelstellingen is alleen mogelijk in overleg en in samenwerking met andere overheden 
en belanghebbenden en met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Net als in 
voorgaande jaren blijven we hierbij zoeken naar creatieve constructies, werken we samen met 
andere beleidsterreinen aan onze gezamenlijke opgaven en doelstellingen uit de Omgevingsvisie. 
Zo blijven we op dezelfde voortvarende manier werken aan een schone en veilige leefomgeving 
in Drenthe.
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1.  Inleiding 

1.1  Convenant bodem en ondergrond 2016-2020

Voor 2016 tot en met 2020 zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de vormgeving en uitvoering 
van het beleid voor bodem en ondergrond. Het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 
(hierna Convenant) geeft vervolg en actualisering en verbreding van het Convenant bodemont-
wikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties van 2010 tot en met 2015. 

De thema’s in het Convenant zijn:
 - Verbreding bodembeleid en STRONG (beleidsmatige verbindingen leggen, ondergrond 

centraal)
 - Aanpak verontreinigde locaties met risico’s voor het milieu (afbouw van de bodemsanerings-

opgave)
 - Beheer (aandacht verschuift naar grond- en drinkwater; van saneren naar beheren)
 - Kennis en informatiebeheer (basis voor werken met de Omgevingswet).

Voor bodemverontreiniging gelden o.a. de volgende doelstellingen:
 - Eind 2020 dienen alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare 

humane, ecologische of verspreidingsrisico’s (spoedlocaties) te zijn gesaneerd of dienen de 
risico’s in ieder geval beheerst te zijn.

 - In nader te bepalen gebieden dienen minimaal de hoofdlijnen van een gebiedsgericht beheer 
van (ernstige) grondwaterverontreinigingen te zijn vastgesteld.

 - Het aanpakken van verontreinigde regionale waterbodems, vallend onder de Waterwet, 
indien de verontreiniging een belemmering vormt voor het bereiken van het waterkwaliteits-
doel van het waterlichaam.

 - Onder het beheer van bodem- en ondergrond valt tevens het omgaan met verontreiniging die 
geen directe risico’s oplevert.

 - Preventie is speerpunt van het milieubeleid.
 - Het in beeld brengen van nieuwe bedreigingen voor het bodem- en watersysteem.
 - Onderzoek naar de vermindering van nazorgkosten en naar het beheer van voormalige stort-

plaatsen.

Op basis van dit Convenant met nieuwe afspraken stelt het Rijk budget beschikbaar voor de 
programmaperiode 2016-2020. 

1.2  Drentse bodemdoelen 2020

De Omgevingsvisie Drenthe 2010 geeft de strategische beleidsdoelen aan voor bodemkwa-
liteit en bodemsanering. In onze bodemvisie ‘Bodem, de grond van ons bestaan’ 1 en de 
Structuurvisie Ondergrond 2.0 ‘Met Drenthe de diepte in’2 is het bodembeleid verder uitge-

1  Vastgesteld door gedeputeerde staten van Drenthe, 27 april 2012 en provinciale staten van Drenthe, 6 juni 2012

2 Vastgesteld door gedeputeerde staten van Drenthe en provinciale staten van Drenthe, 16 oktober 2013
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werkt. Bij het opstellen/actualiseren van ruimtelijke plannen of het gezamenlijk met andere 
belanghebbenden opstellen van operationele gebieds- en beheerplannen beschouwen wij de 
boven- en ondergrond zoveel mogelijk als één geheel (3D)-ordening). 

Bodemgezondheid
De bodemvisie is de basis voor de aanpak en verbetering van de bodemkwaliteit in Drenthe. In 
onze bodemnota ‘Werk maken van eigen bodem’ 2014-20193 is dit nader uitgewerkt. 
Onze beleidsopgave is: dat eigenaren en gebruikers de bodem in 2020 op een duurzame wijze 
beheren en gebruiken, zodat deze ook voor toekomstige generaties optimaal kan worden benut, 
rekening houdend met fysische, chemische en biologische eigenschappen.
Hiermee sluiten wij aan bij de landelijke bodemdoelstellingen en de afspraken uit het 
Convenant. 

De bodem wordt geschikt gemaakt voor het gebruik dat maatschappelijk gewenst is. De locaties 
met onaanvaardbare humane, ecologische en verspreidingsrisico’s (spoedlocaties) in Drenthe 
zijn in 2020 gesaneerd en/of beheerst. Voor de overige verontreinigingslocaties geldt de natio-
nale beleidsdoelstelling uit het NMP 4 dat deze in 2030 indien nodig zijn gesaneerd of beheerst.
Hiervoor is het o.a. nodig dat:
 - vóór 2017 voor alle spoedeisende locaties een beschikking op spoedeisendheid is genomen;
 - alle spoedlocaties in 2020 in uitvoering of beheerst zijn;
 - in 2020 de pluimen van locaties met verspreidingsrisico’s waar mogelijk in beheer zijn tegen 

een afkoopsom/contributie bij een overheid of ontzorg-organisatie.
 - voor gebieden waarvoor dit relevant is de contouren van een gebiedsbeheerplan voor het 

grondwater zijn opgesteld.

Dit doen we onder andere door:
 - prioriteit te geven aan het continueren en afronden van lopende projecten zoals gasfabrieken 

en grootschalige grondwaterverontreinigingen;
 - generieke kaders te ontwikkelen voor het toepassen van GGB in Drenthe; 
 - initiatief te nemen om samen met gemeenten en eventuele derden te komen tot gebiedsbe-

heerplannen voor het grondwater waarin de bodemproblematiek integraal wordt aangepakt;
 - het stimuleren van het bedrijfsleven om bedrijfsterreinen geschikt te maken voor het gebruik 

en waar nodig aan te sluiten bij GGB;
 - 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);
 - het stimuleren van projecten die beleidsmatige verbindingen leggen met andere thema’s van 

het bodembeleid.  

1.3  Doel en inhoud van het Meerjarenprogramma

Sinds 2000 stelt de provincie Drenthe een meerjarenprogramma Wbb voor een periode van vijf 
jaar op. Het vorige meerjarenprogramma bodemsanering liep van 2010  tot en met 2014. Deze 

3  Vastgesteld door gedeputeerde staten van Drenthe, 17 juni 2014
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is in 2015 verlengd met een jaarprogramma. Het kader voor deze  programma’s  was o.a. het 
Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015.

In het onderhavige meerjarenprogramma beschrijven wij voor de jaren 2016 tot en met 2020 
hoe we  verder gaan met het uitvoering geven aan het beheer, sanering dan wel gebiedsgerichte 
aanpak van verontreinigde locaties. Maar ook hoe we uitvoering geven aan de ambitie van 
het verbrede, geïntegreerde  bodembeleid. Het programma beoogt bodem en ondergrond een 
duidelijke plaats te geven en te integreren met andere beleidsterreinen (o.a. landbouw, water, 
bodemenergie). Ook biedt het programma een samenhangend kader om uitvoering te geven 
aan onze wettelijke taken, bestuurlijke afspraken en verplichtingen en beleidsdoelen en relateert 
deze aan de beschikbare middelen.
Doel van het meerjarenprogramma bodem 2016-2020 is aan te geven wat we de komende jaren 
gaan doen en hoe (en met welke middelen) we de doelstellingen zullen bereiken.
Verder is de verantwoording van het uitvoeringsprogramma bodemsanering 2015 ook in dit 
meerjarenprogramma opgenomen. Deze verantwoording gaat over de periode 1 november 2014 – 
31 december 2015.

1.4  Afbakening

Het programma richt zich op de bodem en ondergrond  binnen de provincie Drenthe met 
uitzondering van de gemeente Emmen. De gemeente Emmen is zelf bevoegd gezag Wbb en stelt 
een eigen meerjarenprogramma op. 
Het realiseren van de prestaties staat centraal. 

1.5  Leeswijzer

Hoofdstuk 2 laat de prestaties zien van het programmajaar 2015. De concrete activiteiten/
projecten en prestaties voor de aanpak van de bodemverontreiniging voor 2016 t/m 2020 zijn 
opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 beschrijven we de kansen (samenwerkingsprojecten) 
die we zien in de ontwikkelingen en verbreding van het bodembeleid. Daarnaast laten wij in 
hoofdstuk 5 zien welke ontwikkelingen er op ons af komen en hoe, wanneer wij onze prestaties 
evalueren. Verder is communicatie van beleid, uitvoering en resultaten naar bestuur, partners en 
buitenwereld van belang.
Een financiële jaarplanning per thema en de personele inzet die daarvoor nodig is staat in 
hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 7 laten wij zien wanneer wij gaan evalueren.

In de hoofdstukken is per paragraaf in een tabel aangegeven welke prestaties/activiteiten wij 
uitvoeren en welk resultaat er beoogd wordt te behalen. In bijlage 1 is een overzicht gegeven 
van doorlopende Wbb (spoed) projecten en een overzicht van doorlopende (spoed) projecten 
die in eigen beheer opgepakt worden. In bijlage 2 is een  totaal overzicht opgenomen van activi-
teiten en projecten. De samenwerkingsprojecten zijn opgenomen in bijlage 3 en in bijlage 4 
laten we een financiële meerjarenplanning 2016-2020 e.v. zien. In bijlage 5 is een afkortingenlijst 
opgenomen.
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2.  Verantwoording 2015

Deze verantwoording betreft het tijdvak 1 november 2014 tot 31 december 2015.

2.1  Aanpak spoedlocaties

In het afgelopen jaar zijn drie Wbb-locaties en negen SEB locatie afgerond. Ook zijn drie SEB 
locatie toegevoegd aan de lijst omdat uit onderzoek is gebleken dat er onaanvaardbare risico’s 
zijn. In oktober 2015 stonden er nog 59 locaties op de spoedlijst. 
Van deze 59 locaties staat vast dat er sprake is van onaanvaardbare risico’s zodat een spoedige 
sanering nodig is. Bij 3 locaties moet door middel van onderzoek bepaald worden of de risico’s 
inderdaad onaanvaardbaar zijn. Dit zijn de potentiele of zachte spoedlocaties. 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 inmid-
dels ook al weer afgehandeld. In onderstaande grafiek laten we de verschuiving zien vanaf 2010 
tot en met 2015 van het aantal potentiële spoedlocaties (zacht) en spoedlocaties (hard).

 Figuur 1 Overzicht spoedlocaties van hard en zacht

Van de huidige 59 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 gesaneerd of beheerst. 

In onderstaande grafiek  staan het aantal harde spoedlocatie per fase van uitvoering. Van de 
meeste locaties is de sanering in uitvoering. Bij ongeveer de helft van de spoedlocaties zijn de 
risico’s beheerst of weggenomen.
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Figuur 2: Fase van uitvoering van de harde spoedlocaties.

De Noordelijke Rekenkamer heeft de voortgang van de saneringsoperatie onderzocht en heeft 
Drenthe begin 2015 net als in 2012 gecomplimenteerd met de voortvarende aanpak.

Ondanks inventarisaties in het verleden komt het nog regelmatig voor dat ‘nieuwe’ verontreini-
gingen 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. 

2.2  Toetsen, beoordelen en instemmen

In onderstaande grafiek  is een overzicht gegeven van de in het uitvoeringsprogramma bodem-
sanering 2015 opgenomen geplande prestaties en realisatie voor wat betreft onze taak toetsen, 
beoordelen en instemmen als bevoegd gezag volgens de Wbb.  

 Figuur 3 Overzicht behaalde resultaten

Het afgelopen jaar zijn er meer onderzoeken uitgevoerd en zijn er meer saneringsplannen/
busmeldingen ingediend. Ook zijn er meer saneringen afgerond dan was voorzien in het 
programma. In totaal zijn er 54 saneringen gestart en zijn er 54 saneringen afgerond met een 
evaluatieverslag. Dit komt ten eerste door de inzet die door ons wordt gepleegd op de aanpak 
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van de spoedlocaties en ten tweede omdat de ruimtelijke/economische ontwikkelingen weer 
meer op gang komen. 
Ook in 2015 zijn er nieuwe gevallen van verontreiniging (ontstaan na 1987, voor asbest na 1993) 
bij ons gemeld en voor zover mogelijk opgeruimd. We vermoeden dat er meer (nieuwe) veront-
reinigingen zijn opgeruimd bij ontwikkelingen, maar dat die niet altijd bij ons zijn gemeld.

2.3  Aanpak grootschalige grondwaterverontreinigingen

Om de aanpak van GGB binnen Drenthe op een eenduidige en transparante wijze vorm te 
geven hebben we generieke kaders opgesteld. Deze kaders gebruiken we als spoorboekje bij 
initiatieven tot GGB.
Op dit moment zijn/gaan in 4 gemeenten (Hoogeveen, Assen, Coevorden en Meppel)  
initiatieven tot GGB in ontwikkeling. We zijn bezig met de daarvoor alle voorbereidende 
werkzaamheden zoals: 
• planvorming voor organisatie, 
• financiering en communicatie en  
• juridische aspecten zoals o.a. het voorbereiden van (bestuurs)overeenkomsten.
In Hoogeveen heeft de projectgroep GGB Hoogeveen, bestaande uit de gemeente, de provincie, 
RUD en de Waterleidingsmaatschappij Drenthe, zich bezig gehouden met de voorbereidingen 
om te komen tot een gebiedsplan voor GGB in Hoogeveen. 

Foto: projectgroep GGB Hoogeveen

De projectgroep heeft 2 bijeenkomsten gehouden waarin, vanuit verschillende beleidsterreinen 
de kansen van gebiedsgericht grondwater in beeld zijn gebracht. Met deze bijeenkomsten is 
het draagvlak voor GGB verstevigd. Een zeker even belangrijk resultaat is de kansen te zien 
om samen aan de slag te gaan, bouwstenen en ideeën van de deelnemers te ontvangen die 
meerwaarde hebben binnen GGB. GGB in Hoogeveen biedt kansen is de algemene conclusie 
van deze van de voorbereiding. Het beschermen van de drinkwaterwinning vormt daarin een 
belangrijke factor. Op deze basis is een onderzoek gestart naar de bodemopbouw (kleilaag) in 
relatie tot de drinkwaterputten en de verspreiding van verontreinigingen. Parallel daaraan wordt 
gewerkt aan het opstellen van het gebiedsplan, waarin de opgave vanuit de KRW/Wbb een plek 
krijgt. 
Ook met de gemeente Assen hebben we de verkenning voor GGB een vervolg gegeven. Samen 
hebben we een opdracht uitgezet voor het opstellen van een gebiedsplan. Met de gemeente 
Meppel zijn we gestart met een verkenning.
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2.4  Voortgang geprogrammeerde projecten

Het overgrote deel van de geprogrammeerde Wbb projecten (21) is in uitvoering. Er zijn twee
geprogrammeerde projecten afgerond. Ook zijn er projecten (5) uitgevoerd die niet waren 
geprogrammeerd.

In onderstaand tabel zijn de projecten opgenomen die in 2015 zijn afgerond. 

Kleiduivenschietbaan Loon

Stortplaats Marwijksoord

Veeningen 4, Veeningen

Blankensteinweg/Vos van Steenwijklaan, Meppel

Burgermeester van Veenlaan 1, Nijveen

Zuiderdiep 17, Drouwenermond

Nieuwe weg 26a, Roden

Dr. Philipsweg 25, Assen

 Tabel 1 Afgeronde Wbb projecten 2015

Veel van de projecten die in de afgelopen periode in uitvoering zijn gegaan of zijn opgestart, 
leiden tot doorlopende verplichtingen in 2016 dan wel verder in de meerjarenprogramma-
periode. 

Voor de uitvoering van onze bodemsaneringstaak en de afspraken uit het Convenant was een 
gelabelde uitkering (DUB) in het provinciefonds van € 2,3 miljoen beschikbaar gesteld door 
I&M. 
In totaal is ongeveer €  1,1 miljoen uitgegeven aan de uitvoering van de overheidssaneringen in 
de programmaperiode 2015. Dit is beduidend minder dan was gepland. Dit komt omdat we te 
maken hebben gehad met vertraging in de uitvoering bij een aantal kostenbepalende projecten, 
van Wijk en Boerma, Noordzijde Gasselternijveenschemond. De vertraging heeft te maken 
met hoofdzakelijk externe factoren. Van derden en gemeenten is een bijdrage ontvangen in de 
overheidssaneringen van ongeveer € 330.000,- . Daarnaast is door derden ook op eigen initiatief 
gesaneerd. De niet bestede middelen blijven beschikbaar voor de uitvoering van de (vertraagde) 
bodemsaneringsprojecten.

Hierna wordt de stand van zaken van enkele kostenbepalende projecten weergegeven.

Project van Wijk & Boerma
In 2013 is de locatie van Wijk en Boerma aangekocht en aansluitend zijn de panden gesloopt. 
Dat maakte de weg vrij voor onderzoek naar de kwaliteit van de bodem onder de voormalige 
bebouwing. Het onderzoek is in de eerste helft van 2015 afgerond. Het bestaande verontrei-
nigingsbeeld is geactualiseerd en er is een compleet overzicht gegenereerd voor wat betreft de 
verontreiniging tot 25 meter diepte. Dit is ook de diepte waarop de saneringsdoelstelling betrek-
king heeft. 
Ook zijn de twee saneringspilots uitgevoerd waarin de toepassingsmogelijkheden van verschil-
lende saneringstechnieken op deze locatie zijn onderzocht. De resultaten van de pilots zijn 
vertaald in het saneringsplan. Het plan is in de tweede helft van 2015 opgesteld en beschikt. 
Vervolgens is gestart met de aanbestedingsprocedure. Deze procedure loopt. Naar verwachting 
zal de sanering in 2016 aanvangen.
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Project CPC Coevorden.
De actieve fase van de in situ sanering ondiep grondwater (tot 10 m  mv-) is gestart in 2014. Tot medio 
2015 is de eerste fase hiervan uitgevoerd middels chemische oxidatie (Natriumpermanganaat). De 
saneringsresultaten hiervan zijn volgens verwachting. Na een time out van enkele maanden is de tweede 
fase van deze in situ sanering gestart middels biologie. Het ontworpen systeem maakt het mogelijk 
dat de aangebrachte infrastructuur beschikbaar is voor beide systemen. Op de aangrenzende gebieden 
zijn grond saneringen uitgevoerd en afgerond. De eerste fase van dit gebied is opgeleverd. Dit gebied is 
bebouwd met drie supermarkten. Het overige gebied wordt nu bouwrijp gemaakt zodat in 2016 gestart 
kan worden met de woningbouw.

Foto: CPC terrein

Project Evenblij 
Bronaanpak4

In 2014 is de injectieronde uitgevoerd ter stimulering van de biologische afbraak in de bodem. Afgelopen 
jaar heeft er monitoring plaatsgevonden. De resultaten laten een duidelijk effect zien. In de bodem van 
het brongebied verloopt de afbraak goed en is er nog voldoende substraat aanwezig. Echter op een aantal 
zones blijft de afbraak achter, door een te lage pH gehalte en door plaatselijke voorkomen van puur 
product. Besloten is om in deze zones de tweede helft van 2016 de 2e injectieronde uit te voeren om 
enerzijds de pH te corrigeren en anderzijds de verbruikte voedingsstoffen aan te vullen. Dit betekent dat 
ten opzichte van de oorspronkelijke planning de 2e injectieronde een half jaar eerder wordt uitgevoerd.  

Pluimaanpak5 
De pluim is gemonitord en is meegenomen in de ontwikkeling en voorbereiding naar GGB 
Hoogeveen. In 2016 wordt de pluim eveneens gemonitord. 

Project cluster Fabrieksweg
Aanpak bronlocaties 
De aanpak van de bronlocaties loopt door. Bij locatie Jansen is door ons een nader onderzoek  
uitgevoerd en wordt binnenkort besloten of saneringsmaatregelen nodig zijn.

Aanpak pluim
De pluim cluster Fabrieksweg en pluimen omgeving Fabrieksweg worden meegenomen in de 
ontwikkeling en voorbereiding naar GGB Hoogeveen

4  De bron is het gebied waar puur product voorkomt. 

5  Pluim is het gebied waar alleen sprake is van verontreinigde stof in opgeloste of geadsorbeerde vorm
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Overige projecten
Vaart 151 Gasselternijveen
Samen met de gemeente AA en Hunze is dit geval van ernstige bodemverontreiniging (asbest, zowel 
bovengronds als in de bodem) opgepakt. Afgelopen periode is intensief inzet ( overleg vertegen-
woordigers erven zoals notaris en advocaat) gepleegd in verband met niet afgewikkelde nalatenschap 
in relatie tot de aanpak van de bodemverontreiniging.  Afgesproken is dat de gemeente start met het 
verwijderen van de bovengrondse verontreiniging en dat provincie Drenthe het nader onderzoek naar 
de bodemverontreiniging start en de bodemsanering gaat voorbereiden.
Parallel aan dit traject zijn juridische voorbereidingen getroffen voor de aankoop van het perceel 
door ons. 

Noordzijde 107-109 Gasselternijveenschemond.
Op deze locatie is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging die met spoed 
gesaneerd moet worden. Hiervoor is door ons een saneringsplan opgesteld. Bestek is opgesteld 
en de aanbesteding is begin 2016. Uitvoering sanering start 2016. Met de gemeente Aa en Hunze 
zijn afspraken gemaakt over verdeling van de kosten.
We hebben een draagkrachtonderzoek naar de financiële  situatie van de eigenaar van perceel 107 
laten verrichten door het IMK. Op basis hiervan valt deze locatie onder de vangnetclausule Wbb. 
Deze locatie wordt door ons verder opgepakt. Met de eigenaar van Noordzijde 107 is een samen-
werkingsovereenkomst opgesteld.

Voormalige stortplaatsen (Navos)
We hebben mee gedacht aan oplossingen voor voormalige stortplaatsen die bij landinrichtingspro-
jecten een probleem vormen. Voor de stortplaats Alteveer 115 in Hoogeveen hebben we samen met 
Prolander en de gebiedscommissie Zuidwolde gewerkt aan het tot stand komen van een sanering in 
combinatie met natuurontwikkeling en baggeren van een watergang door het waterschap.

Overige werkzaamheden
In Drenthe hebben we de landelijke Bodemdag georganiseerd door de noordelijke bevoegde 
gezagen Wbb. Deze Bodemdag is bezocht door ca. 200 deelnemers en als zeer geslaagd bevonden. 
Ook hebben we een bijdrage geleverd aan de bestuurlijke besluitvorming over de bodemthema’s. 
Vanuit diverse landelijke overleggen zoals BOOG, DOG, PBBS, Uitvoeringsprogramma 
Bodemconvenant/werkgroep spoedlocaties, BUS,  Landelijke bijeenkomst bodeminformatie, 
Koplopergroep (Sparrenclub) GGB, Adviesgroep waterbeleid (grondwater), Adviesgroep 
gebiedsgerichte aanpak  en Kennisplatform Nazorg wordt het bestuurlijk platform 
(BAC-DROW) gevoed.

Foto: Noordelijke netwerkdag 15 oktober 2015
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3. Aanpak bodemverontreiniging in 
Drenthe 2016 tot en met 2020

Opgenomen in dit meerjarenprogramma zijn de doorlopende projecten uit het programma 
2010-2014/2015, de verdere aanpak van de spoedlocaties, de geplande saneringen, de aanpak van 
de werkvoorraad, verdere ontwikkeling naar GGB en onze rol als bevoegd gezag Wbb (coördi-
neren, faciliteren, stimuleren, toetsen, beoordelen en instemmen). 

3.1  Doorloop projecten 2010-2015 

34 Langdurige (spoed)projecten opgenomen in de programma’s in de periode van 2010 t/m 
2015 lopen ook de komende jaren door. Een aantal locaties zijn wel gesaneerd maar de nazorg 
loopt nog door. 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 (spoed)projecten gefinancierd 
vanuit de Wbb middelen doorlopen in de programmaperiode 2016-2020. Daarbij is per project 
de vervolgfase en globale planning aangegeven. Ook hebben we in bijlage 1 een overzicht 
opgenomen van (spoed) projecten die in deze programmaperiode in eigen beheer opgepakt 
worden of opgepakt dienen te worden.

 Projecten 
Hieronder gaan we nader in op een aantal lopende, grote en langdurige saneringsprojecten 
binnen Drenthe.

Project Van Wijk&Boerma 
De sanering start in 2016 en zal waarschijnlijk de hele programma periode duren. De sanering is 
een combinatie tussen ontgravingsvariant en verschillende in situ technieken.     

CPC 
Deze sanering is in uitvoering en zal verder doorlopen in de hele programma periode. Er vindt 
een biologische in situ sanering plaats en voor de pluim verkennen we de mogelijkheid tot 
GGB. Zie ook paragraaf 3.3.  

Cluster Fabrieksweg Hoogeveen 
Een aantal bronsaneringen loopt nog door in 2016. Voor de pluim verkennen we de mogelijk-
heid tot GGB in samenhang met de locatie Evenblij en andere gevallen van ernstige bodemver-
ontreiniging in Hoogeveen. Met de bedrijven die mede ondertekenaars zijn van het ‘convenant 
cluster Fabrieksweg6’ gaan we in overleg over de saneringsaanpak van de pluim in GGB. Zie 
ook paragraaf 3.3. 

Evenblij 
De bronaanpak loopt verder in de hele programma periode. We gaan door substraatinjecties 
de biologische afbraak in de kern stimuleren. Hiermee willen we bereiken dat de bron van de 

6  Overeenkomst inzake de sanering van het clustergebied fabrieksweg Hoogeveen d.d. 14 juni 2004
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verontreiniging wordt geminimaliseerd. De omvangrijke verontreinigingspluim wordt meege-
nomen in het kader van GGB Hoogeveen. 

Prestatie/activiteit Looptijd Beoogd resultaat ultimo 2017 en 2020

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 2016-2020 

Aanpak spoedlocaties en nazorg spoed
In de periode 2016-2020 is onderzoek naar en sanering van spoedlocaties een belangrijk speer-
punt van het Convenant. Aan het einde van de planperiode moeten alle op de Mid Term Review 
(MTR) 2013-lijsten opgenomen spoedlocaties met ecologische of verspreidingsrisico’s gesaneerd 
zijn, de risico’s op basis van een saneringsplan tenminste beheerst zijn, of tijdelijke beveiligings-
maatregelen in uitvoering zijn. Deze spoedlocaties zijn door een systematisch onderzoek in 
beeld gekomen. Maar verrassingen blijven altijd mogelijk bij het uitvoeren van onderzoeken in 
het kader van maatschappelijke ontwikkelingen. Ook kunnen risico’s ontstaan door functie-
verandering naar een gevoeliger functie. De spoedlocaties die aan het licht zijn gekomen of 
nog zullen komen na de MTR 2013 gaan wij zo mogelijk nog in 2016 en anders zo spoedig 
mogelijk daarna beschikken op ernst en spoed (20 beschikkingen). In bijlage 1 zijn de locaties 
opgenomen die nog moeten worden beschikt. Verder gaan wij bewerkstelligen dat deze locaties 
uiterlijk in 2020 gesaneerd zijn, dan wel de risico’s beheerst zijn. 
Om deze opgave te realiseren gaan wij over tot  het nemen van een besluit over de ernst en 
spoedeisendheid van een sanering 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 van 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) spoed-
locaties nodig. Waar nodig zetten wij juridische instrumenten in en starten wij handhavings-
trajecten.

Mocht onverhoopt blijken, bijvoorbeeld om redenen van financiële aard, sanering van bovenge-
noemde locaties in 2020 niet haalbaar te zijn, dan zorgen wij er in ieder geval voor dat de risico’s 
in beeld zijn en een jaar van uitvoering is gepland.

KRW-lijst
Naast de lijst met spoedlocaties is een lijst opgesteld met locaties die individueel mogelijk een 
bedreiging vormen voor een kwetsbaar object. Zoals Natura 2000-gebieden, KRW waterlichamen 
(oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen), waaronder drinkwaterwinningen (zowel 
oppervlaktewater als grondwater), particuliere onttrekkingen voor menselijke consumptie en 
industriële waterwinningen voor menselijk consumptie. Dit is de zogenaamde KRW-lijst. Het 
onderzoek naar en - bij gebleken onaanvaardbare risico’s -  de sanering van deze locaties zijn 
opgenomen in de KRW Stroomgebiedsbeheerprogramma’s. De uitvoering daarvan start in 2016.
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Oranje gebieden
Meerdere mobiele verontreinigingen in een gebied, die individueel niet voldoen aan de criteria voor 
een spoedlocatie, kunnen gezamenlijk een bedreiging vormen voor het gebruik van de ondergrond. 
De locaties worden in beeld gebracht en vervolgens gaan wij bezien in hoeverre sanering/beheer 
noodzakelijk is.  
Voor het beheer van het verontreinigde grondwater zien wij in dergelijke gebieden GGB als een 
kansrijke optie. Als eerste stap willen wij in 2016 deze gebieden identificeren. Daarna volgen ze het 
spoor van GGB (zie paragraaf 3.3)

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. Dit zijn gevallen waar derden geen belangen hebben om de sanering mede te 
financiering, door het ontbreken van dynamiek. Toch kan de bodemverontreiniging maatschappe-
lijke problemen opleveren bij onder andere verkoop, erfenissen. Deze gevallen kunnen bij uitzonde-
ring 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. Dit houdt in dat wij voor de bodemsanerings-
projecten (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). 

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 en 
voor asbest na 1993. Deze verontreinigingen ontstaan mede door het meer dumpen van afvalstoffen in 
de bodem (zie ook paragraaf 3.8). Voor de overige meldingen en aanvragen verwachten wij tot aan de 
overgang van de Wbb in de Omgevingswet een iets kleiner aantal dan in voorgaande programmaperiode.  

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Provincie neemt een besluit over ernst en spoed-

eisendheid van spoedlocaties

2016-2017 20 Spoedlocaties zijn beschikt

Provincie stelt KRW lijst vast 2017 Vastgestelde KRW-lijst

Provincie neemt besluit over ernst en spoedei-

sendheid van de locaties op de KRW lijst

2017-2018 5 locaties op KRW lijst zijn beschikt

Provincie voert onderzoek en sanering uit bij 

vangnetgevallen

2016-2020 Inzicht in omvang verontreiniging en risico’s per 

locatie. 

Vermindering werkvoorraad

Toetsen, beoordelen van meldingen, bodemon-

derzoeken, sanerings/gebieds/nazorgplannen, 

evaluatieverslagen, wijzigingen SP, Bussane-

ringen. Aanwijzingen geven en besluiten nemen 

(beschikkingen)

2016-2020 Rechtszekerheid bieden aan burgers

Uitvoeren wettelijke taak, toezicht op onderzoek en 

plannen. Waarborgen kwaliteit aanpak verontreini-

gingen en toezicht op afvalstromen

200 beschikkingen/besluiten

Aanpak onvoorzien/nieuwe  gevallen bodemver-

ontreiniging

2016-2020 Bodemverontreiniging verminderen
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3.3  Gebiedsgericht grondwaterbeheer en gebiedsgerichte aanpak 

Het grondwater is integraal onderdeel van de ondergrond en kent vele functies. Grondwater 
is in Drenthe de belangrijkste bron van drinkwater en essentieel voor meerdere functies, 
waaronder landbouw en natuur. Daarnaast wordt het grondwater via bodemenergiesystemen 
steeds vaker benut als drager van energie. Voldoende en kwalitatief goed grondwater is dan ook 
van groot belang. 
Grondwater is echter ook kwetsbaar. De kwaliteit kan worden bedreigd door andere functies in 
de ondergrond. Ook grondwaterverontreinigingen kunnen een bedreiging vormen. 
In Drenthe bevinden zich verontreinigingen die een belemmering kunnen vormen voor andere 
functies in de ondergrond. 

De inzet van gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) wordt als een belangrijk instrument 
gezien voor de integrale aanpak gericht op kwaliteit en kwantiteit van het grondwater als onder-
deel van de boven- en ondergrond.

GGB is in onze optiek een instrument en geen doel op zich. De inzet van het instrument is de 
uitkomst van een integrale afweging, waarin de ambitie,  (beoogde) functies en kwaliteiten van 
het gebied de basis vormen. Knelpunten voor de realisatie van de ambities, waaronder bodem-
verontreiniging (al dan niet spoedeisend), worden geïnventariseerd om vervolgens samen met 
andere partijen te bepalen welke routes er zijn om tot een oplossing te komen. In deze integrale 
afweging speelt de mogelijke inzet van gebiedsgericht grondwaterbeheer een rol.

We spreken van GGB wanneer het zwaartepunt ligt bij het beheer van grondwaterverontreiniging. 
Als de focus wordt bepaald door andere beleidsvelden (bijvoorbeeld bodemenergie) wordt 
gesproken van een gebiedsgerichte aanpak. 

GB biedt de mogelijkheid de knelpunten en bedreigingen die er zijn met betrekking tot grond- 
en oppervlaktewater op een goede manier op te lossen en te regelen. Regeldruk en kosten 
kunnen met deze aanpak worden verlaagd.
Wij zien GGB vooral als oplossing voor situaties waarin meerdere pluimen elkaar zodanig 
(dreigen te) beïnvloeden dat een gevalsgerichte aanpak niet kosteneffectief of slecht mogelijk is. 
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Ook richten we ons op het bevorderen van gebiedsgericht beleid en de gebiedsgerichte aanpak 
in samenhang met grondwaterbeheer en gebiedsontwikkeling.

In Hoogeveen (cluster Fabrieksweg, Evenblij en andere gevallen van ernstige bodemverontrei-
niging), Coevorden (CPC)) en in Assen (binnenstad) zijn we bezig met het vormgeven GGB. 
Ook gaan we in 2016 samen met de gemeente Meppel verkennen of GGB voor een aantal 
gevallen van bodemverontreiniging binnen Meppel een oplossing biedt.
De handreiking die wij in 2015 hebben ontwikkeld voor GGB in Drenthe vormt ons kader. Het 
streven is eind 2020 de contouren van GGB voor deze gebieden te hebben staan. Dit doen we 
in samenwerking met de betreffende gemeenten, WMD, waterschappen en andere belangheb-
benden.

Duidelijk moet zijn welke rol de gemeenten kunnen vervullen in het GGB en waar de uitvoe-
ring van de beheerplannen wordt neergelegd. 
Begin 2021 verwachten we instemming te hebben gegeven aan 4 gebiedsplannen.

Voor de begeleiding en afstemming van de aanpak van GGB in Drenthe is een projectgroep 
coördinatie GGB gevormd. Vanuit deze projectgroep zullen lokale projectgroepen samen met 
de betreffende gemeenten worden gevormd. Ook zal de projectgroep coördinatie zich bezig 
houden met het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan over GGB. 
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Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Projectgroep coördinatie GGB verder vorm 

geven

2016-2020 Begeleiding en afstemming aanpak GGB  in 

Drenthe

Lokale projectgroep GGB opgericht 2016 4 lokale projectgroepen 

Coevorden (ontwikkeling)

Hoogeveen (ontwikkeling)

Assen (ontwikkeling)

Meppel (verkenning)

Bestuursconvenanten 2017-2018 Afspraken met Hoogeveen en Assen en Coevorden 

over GGB

Gebiedsplannen 2016-2017

2017

Eind 2020

2 Conceptplannen (Hoogeveen en Assen)

2 Conceptplan (Coevorden, Meppel) 

Diverse overeenkomsten.

Duidelijkheid wie gebiedsbeheerder is en wie de 

uitvoering doet.

4 Definitieve gebiedsplannen (Hoogeveen, Assen, 

Coevorden en Meppel)

Aanwijzen gebied en instemming gebiedsplan 2020 3 gebieden (Hoogeveen, Assen, Coevorden en 

Meppel) aangewezen en ingestemd met gebieds-

plannen

Opstellen en uitvoeren communicatieplan 2016-2020 Stakeholders doen mee in GGB

3.4  Waterbodems

In Drenthe bevinden zich ook verontreinigde waterbodems. Die kunnen leiden tot aantasting 
van de kwaliteit van het oppervlaktewater, het grondwater en de water(bodem)ecologie. Voor de 
aanpak van deze locaties wordt het volgende onderscheid gemaakt:
1. Verontreinigde waterbodem waar (mogelijk) sprake is van spoed en waarvan de bron van de 

verontreiniging in de waterbodem zelf ligt. Dit kan bijvoorbeeld een havenkom zijn. De aanpak 
van deze lijst A locaties ligt bij de waterschappen, de kosten komen ten laste van het DUB;

2. Verontreinigde waterbodem waar (mogelijk) sprake is van spoed en waarvan de bron van de 
verontreiniging op het land ligt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de waterbodem verontreinigd 
is geraakt doordat verontreinigd grondwater opkwelt in de watergang en daarbij de water-
bodem aantast. De aanpak van deze lijst B locaties ligt bij het bevoegd gezag Wbb;

3. Tot slot zijn er verontreinigde waterbodemlocaties die wellicht niet direct een (mogelijk) 
onaanvaardbaar risico vormen, maar die wel een nadelige invloed hebben op de kwaliteitsdoel-
stellingen van het oppervlaktewater- en/of grondwaterlichaam en op grond van de Waterwet en 
de Kaderrichtlijn Water (KRW) om die reden voor aanpak in aanmerking komen. De aanpak 
van deze lijst C locaties ligt bij de waterschappen en maakt onderdeel uit van het Convenant 
Bodem en Ondergrond. De financiering van de aanpak verloopt via het DUB budget, traject 
extra budgetaanvraag (2016 en 2018).

Geen van de vier waterschappen in Drenthe heeft locaties op de A, B en C-lijst staan. 
Aanvankelijk had Vechtstromen vier locaties pro memorie opgegeven, maar bij nadere beschou-
wing bleken die te klein van omvang te zijn (glastuinbouw Erica) of geen overschrijding van de 
interventiewaarde te kennen (3 locaties Coevorden).
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3.5 Voormalige stortplaatsen (NAVOS)/Nazorg stortplaatsen 

Tot de locaties met mogelijke bodemverontreiniging behoren de voormalige stortplaatsen. De twee 
voormalige stortplaatsen (Stortplaats Nijlanderstraat, Rolde en Stortplaats Bolhuisgat, Yde) die zijn 
aangemerkt als potentiele spoedlocatie worden meegenomen in de aanpak van spoedlocaties. 

Ook in de komende programmaperiode stimuleren wij dat voormalige stortplaatsen worden 
meegenomen in landschapsontwikkeling, natuur- en recreatieve ontwikkeling en herinrichtings-
plannen. Bij één locaties (Bolhuisgat) vindt nog monitoring plaats. We verwachten in de periode 
2016-2020 bij een aantal (5) voormalige stortplaatsen bij te dragen in de herontwikkelingsplannen.
Wij laten onderzoek uitvoeren naar andere gebruiksmogelijkheden van voormalige stort-
plaatsen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de teelt van biomassa  voor energieopwekking, of 
het plaatsen van zonnepanelen. 

Op grond van  de nazorgbepalingen in de Wet milieubeheer (Wm) is de provincie bestuurlijk, 
organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de stortplaatsen waar op of na 1 september 
1996 nog afval/baggerspecie is gestort. Dit betekent dat de provincie niet eigenaar wordt maar 
als bevoegd gezag ervoor moet zorgen dat een juist beheer en monitoring plaatsvindt, zodat 
de omgeving geen nadeel ondervindt van de stortplaats en eventuele verontreiniging naar de 
omgeving wordt voorkomen. De provincie heeft het beheer over nazorg stortplaats Meisner. 
Op termijn krijgen we ook het nazorgbeheer van de stortplaats Attero. De voorbereidingen 
hiervoor lopen al in de komende programmaperiode.

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat

Onderzoek stortplaats 2016-2020 Vijf stortplaatsen onderzocht en indien 

noodzakelijk gesaneerd voor herbestemming

Onderzoek naar andere gebruiksmogelijkheden 

voor voormalige stortplaatsen

2016-2018 Herontwikkeling van vijf stortplaatsen voor teelt 

van biomassa/energieopwekking

Nazorg stortplaats Meisner 2016-2020 Voldoen aan Wm

Stortplaats Attero 2016-2020 Voldoen aan Wm
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3.6  Diffuse verontreiniging 

Als gevolg van langdurige menselijke bewoning en bedrijvigheid zijn met name in binnensteden 
de bodems verontreinigd geraakt. Daarbij is niet een duidelijke oorzaak, kern en gradiënt aan 
te wijzen. Om die reden worden dit diffuse verontreinigingen genoemd. Ook in de Drentse 
binnensteden komen diffuse verontreinigingen voor. Bij normaal gebruik zijn er echter geen 
onaanvaardbare risico’s voor de mens. Sanerende of beheermaatregelen zijn om die reden 
niet noodzakelijk. Bij grondverzet en herontwikkeling dient hiermee wel rekening te worden 
gehouden. Dat is belegd in het Besluit bodemkwaliteit, waarvan de bevoegdheid merendeels bij 
de gemeenten ligt.

3.7  Nazorg 

Voor gesaneerde locaties die blijvend actieve nazorg (de IBC saneringen) nodig hebben zijn 
er vanwege de complexiteit ((bestuurlijke) risico’s en regelmatig kosten) voorstellen om deze 
nazorg landelijk financieel en organisatorisch te ondersteunen door het oprichten van een lande-
lijke beheersorganisatie. Wij gaan onderzoeken binnen de provincie Drenthe of en hoeverre 
locaties hier onder (kunnen) vallen. 

Daarnaast zijn de locaties met beheer en (na)zorg van (nog) niet aangepakte bodemverontreini-
gingen en restverontreinigingen, vaak afgedekt met leeflagen, de laatste jaren sterk toegenomen. 
Deze groep dient structureel aandacht te krijgen omdat er anders geen controle is op de veront-
reiniging en kan er over een aantal jaren (ook al is er gesaneerd) niet gesteld worden dat er 
sprake is van een beheerste situatie. 
In Drenthe zijn er circa 250 locaties met zorg/nazorg. We gaan samen met toezicht en handha-
ving programmatisch bekijken hoe we deze locaties op milieukundige verantwoorde wijze al 
dan niet met beperkte inzet kunnen beëindigen of verlagen of dat de vastlegging van informatie 
voldoende mogelijkheden tot controle geeft (ook in de toekomst). 

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat

Onderzoek overdragen van locaties met actieve 

nazorg naar landelijk beheerorganisatie 

2016-2020 Vermindering nazorg

Programma opstellen voor verminderen en 

controle nazorglocaties 

2016 Programma

Uitvoeren programma nazorglocaties door 

toezicht en handhaving

2016-2020 Vermindering nazorglocaties/goede controle

3.8  Toezicht en handhaving 

Toezicht levert een bijdrage bij de Wbb procedures door technisch inhoudelijke beoordeling 
van de verschillende rapportages (saneringsplan, evaluatieverslag, nazorgplan, monitorings-
gegevens etc.) met het opstellen van handhavingstoetsen en handhavingsadviezen. Bij complexe 
saneringen is expertise vanuit toezicht nodig in de verschillende overlegvormen. Waar nodig 
voert toezicht bij twijfel over de kwaliteit van uitvoering een contra-expertise uit. Toezicht is 
altijd aanwezig bij de start van de sanering. 
Tijdens de sanering zal regelmatig controle worden uitgevoerd op basis van een toezicht plan.
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De komende programma periode zetten we verder in op het sluiten van bodemdossiers door 
langlopende en/of in het verleden gestrande saneringen weer te activeren en/of af te ronden. 
Ook gaan we vanuit toezicht en handhaving inzet plegen bij het ontwikkelen van gebiedsgericht 
aanpak en wat dit betekent voor de rol als toezichthouder. 

Zorgplicht   
Ook in de komende programmaperiode verwachten wij dat weer verschillende ‘nieuwe’ 
verontreinigingen naar voren komen als gevolg van dumpen van afvalstoffen  in de bodem of  
ongewone voorvallen. 
Het convenant geeft aan dat preventie speerpunt is van het milieubeleid. In verschillende 
wetten, besluiten en regelingen ( artikel 6-13 Wbb, vergunningen, algemene regels, Waterwet en 
regelgeving, Wet milieubeheer en Wabo) is het voorkomen van nieuwe verontreinigingen en een 
opruimplicht vastgelegd. De opruimplicht geldt voor alle verontreinigingen ontstaan na 1987, 
voor asbest na 1993. Voor bodembedreigende activiteiten worden  op basis van de Nederlandse 
Richtlijn Bodembescherming (NRB) voorzieningen en maatregelen bepaald.

Om nieuwe verontreinigingen te minimaliseren ontwikkelen wij in overleg met gemeenten/
RUD preventiebeleid. 

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat

Uitvoeren handhavinguitvoerings-

programma betreffende bodemsanering

2016-2020 Uitvoeren wettelijke taak, toezicht op uitvoering 

bodemsanering. Waarborgen kwaliteit aanpak 

verontreinigingen en toezicht op afvalstromen

Sluiten van bodemdossier door langlopende/

gestrande saneringen te activeren en/of af te 

ronden

2016-2020 Programmatisch aanpak verminderen saneringen.

Kennis op doen over gebiedsgericht handhaven 2016-2020 Gebiedsgerichte aanpak is handhaafbaar

Ontwikkelen preventiebeleid 2016 Voorkomen bodemverontreiniging

Afhandelen nieuwe verontreinigingen 2016-2020 50 locaties verontreiniging zorgvuldig opgeruimd

3.9  Kwaliteitsborging 

Voor de kwaliteitszorg bodembeheer binnen Drenthe is harmonisatie van de werkprocessen 
voor bodemsanering noodzakelijk. Dit betekent dat de processen van de provincie Drenthe en 
de gemeente Emmen op elkaar worden afgestemd op het kwaliteitsniveau die gesteld is in de 
BRL 8000. Vanaf  2016 gaat de RUD meedoen aan de visitaties, afgesproken is dat er thema-
gewijs ge-audit gaat worden. De kwaliteitsborging van de BRL8000 zal in het INK kwaliteits-
zorgsysteem worden opgenomen. De provincie is ook gesprekspartner voor Kwalibo in het 
Platform Overheid Kwaliteitszorg Bodem (POKB) en SIKB.

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Afstemming werkprocessen bodemsanering 2016 Uniforme  werkprocessen (ca. 25) gereed

Kwaliteitsaudits 2016-2020 Geaudit kwaliteitszorg systeem volgens BRL 8000



25

3.10  Overige werkzaamheden 

Naast onderzoeken en saneringen die betrekking hebben op bodemsaneringslocaties 
dragen we bij aan landelijke ontwikkelingen, voorbereiden wetswijzigingen in het kader 
van Omgevingswet, integratie bodembeleid in andere beleidsterreinen, informatie uitwis-
seling en afstemming.  Dit doen we door zitting te hebben in de landelijke en regionale 
werkgroepen. Zoals werkgroep Wet- en Regelgeving, Provinciale beleidsgroep bodemsa-
nering (PBBS), Interprovinciale werkgroep stortplaatsen, BOOG, Duurzame Ondergrond 
(DOG), sparrenclub GGB, gebruikersplatform Wkpb team, werkgroep spoedlocaties van het 
Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (UP). Vanuit deze landelijke werkgroepen wordt het 
bestuurlijk platform (BAC-DROW) gevoed.

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Bijdragen leveren aan landelijke en gemeente-

lijke overleggen

2016-2020 Mede ontwikkelen van bodembeleid. 15 bijeen-

komsten jaarlijks

3.11  Toepassing juridische en financiële Instrumenten 

Juridische instrumenten 

Kostenverhaal 
Kostenverhaal kan plaats vinden op de veroorzaker en op degene die door onderzoek of 
sanering ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Voordat wij tot onderzoek en sanering besluiten, 
wordt onderzocht of kostenverhaal kansen biedt. Indien dat het geval is, wordt geprobeerd met 
de veroorzakers en grondeigenaren tot financiële afspraken te komen. Daarbij geldt de aanspra-
kelijkheid wegens de veroorzaking en wegens ongerechtvaardigde verrijking als uitgangspunt. 
Doorgaans werkt het bereiken van afspraken in de vorm van schriftelijke overeenkomsten zo 
goed dat het actief verhalen in rechte niet meer nodig is.
Gedurende de programmaperiode verwachten wij geen nieuwe juridische verhaalsacties.   

Bevelsbeleid 
Paragraaf 3.2 beschrijft de aanpak van de spoedlocaties. Als blijkt dat na overleg met eigenaren/
gebruikers van spoedlocaties deze niet bereid zijn op vrijwillige basis nader onderzoek uit 
te voeren dan gaan wij over tot het geven van bevel op grond van de Wbb. Voor eigenaren 
van bedrijfsterreinen en bedrijven die niet vrijwillig overgaan tot sanering effectueren wij de 
saneringsplicht van artikel 55ab en  55b Wbb. Dit betekent dat zij van ons een bevel krijgen tot 
saneren dan wel tot het nemen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen c.q. beheersmaatregelen. In 
het overleg met eigenaren geven wij aan welke bevelsbevoegdheid wij hebben. Doorgaans werkt 
deze dreiging zo goed dat het geven van bevelen tot de uitzondering behoort.

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Afsluiten overeenkomsten 2016-2020 Bijdragen van derden/vrijwaring voor derden

Onderzoeksbevel geven 2016-2020 1 Uitgevoerde onderzoek 

Effectuering saneringsplicht art. 55b 2016-2020 2 Uitgevoerde sanering
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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.   

Bedrijvenregeling, cofinanciering, draagkrachtregeling
Met de bedrijven en de eigenaren van bedrijfsterreinen die onder de spoedlocaties vallen gaan 
we in overleg om te bevorderen dat deze locaties uiterlijk 2020 zijn beheerst of gestart met de 
sanering. Dit zal ook gebeuren bij  het gebiedsgericht beleid.
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. Voor cofinan-
ciering verwijzen wij ook naar het Bodemcentrum of zijn opvolger.

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Overleg met particulieren en toepassen 

stimuleringsregeling particulieren

2016-2020 5 overeenkomsten

Overleg met bedrijven, opstellen financieel 

arrangement

2016-2020 15 saneringsovereenkomsten met financieel 

arrangement merendeels meegenomen in GGB
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4.  Duurzaam en efficient gebruik van 
bodem en ondergrond

De verbreding van het bodembeleid en kennis en informatiebeheer zijn speerpunten van 
dit meerjarenprogramma. In onze Bodemvisie hebben we o.a. de volgende doelstellingen 
opgenomen:
 - In 2020 zien we de aardkundige en archeologische waarden als waardevol erfgoed, als basis 
 - voor het waardevolle Drentse landschap en een aantrekkelijke woonomgeving en als 

kernkwaliteit voor toerisme en recreatie;
 - Functies van de ondergrond zijn in 2020 integraal onderdeel van duurzaam omgevingsbeleid. 
 - De uitvoering daarvan is afgestemd op ruimtelijke en economische ontwikkelingen;
 - In 2020 hebben we een goed en actueel kennisnetwerk en beschikken over meer kennis van 
 - de Drentse bodem. Dit leidt ertoe dat inzicht ontstaat in effecten van het bodembeleid en dat 
 - belanghebbende partijen de beschikking hebben over relevante bodeminformatie.

De bodem heeft belangrijke functies, zowel in een stedelijke omgeving als een landelijke 
omgeving. Bodem is niet alleen drager van gebouwen en infrastructuur, maar kan ook een 
bijdrage leveren in de berging van (regen)water, vergroening/biodiversiteit van de stad, 
mitigatie van klimaatextremen (hitte-eilandeffect) en een prettige omgeving om te wonen, 
te werken en te recreëren. Gebieden zijn voortdurend in ontwikkeling en er is altijd een 
relatie met de bodem. Bij ruimtelijke ontwikkeling is het belangrijk om rekening te houden 
met bodem specifieke kenmerken zoals grondsoort, draagkracht, vruchtbaarheid, (tijdelijke) 
grondwaterstand(sverlaging), bodemdaling (door zout en aardgaswinning), bodemkwaliteit 
en aardkundige waarde. Het verbinden van de specifieke bodemkenmerken aan ruimtelijke 
ontwikkelingen levert winst op. Ook is het belangrijk om bij ruimtelijke ontwikkelingen 
oplossingen te creëren voor verweesde terreinen (vervuilde, verrommelde ongebruikte 
bedrijfsterreinen).
Drenthe heeft ook een groot areaal aan landbouwgronden. Voor de landbouw is de bodem 
een onmisbaar productiemiddel. Het is een standplaats voor gewassen, houdt water en 
plantenvoeding vast en geeft deze weer af. De landbouw heeft baat bij een vruchtbare, vitale en 
weerbare bodem. 
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Samenwerken met andere beleidsterreinen binnen de provinciale organisatie, zoals met water, 
ondergrond, ruimtelijke ordening, economie, landbouw en natuur, is van groot belang in de 
uitvoering van het Convenant en het meerjarenprogramma. Maar ook de samenwerking met 
de Drentse gemeenten, provincies, waterschappen, waterleidingmaatschappijen, NAM, TNO, 
terrein beherende organisaties, NOM en andere organisaties.  

In bijlage 3 is in een totaaloverzicht de samenwerkingsprojecten benoemd. Voor een aantal 
projecten ligt het initiatief en/of de aanleiding buiten dit meerjarenprogramma. Wij zien vanuit 
dit meerjarenprogramma een aantal kansen vanuit de relatie met de bodem en ondergrond, 
om met deze projecten een bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelen. 
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan  energievoorziening, drinkwatervoorziening, 
grondwaterreserves, landbouw, cultuurhistorie, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en klimaat-
mitigatie en adaptatie.

4.1  Bodem en energie 

Landbouwgronden en bodemwarmtewisselaars
We onderzoeken de mogelijkheid om duurzame energie te winnen (of als alternatief op te 
slaan) met behulp van ondiepe, grootschalige bodemwarmtewisselaars in landbouwgronden. 
Uitgangspunt bij het onderzoek is dat de bovengrondse functies (akkerbouw, veeteelt) gewoon 
doorgang blijven vinden. Het onderzoek richt zich zowel op technische aspecten (rendement), 
toepassing (huizendichtheid, vraag, gebruik als energieopwekker dan wel als opslagsysteem) en 
economische haalbaarheid. Als blijkt uit het onderzoek dat dit positief uitpakt zal als tweede 
stap gekeken worden naar de toepassing. 

Saneren en beheren van bodemverontreiniging combineren met bodemenergie en klimaat-
maatregelen
Bij het saneren en beheersen van omvangrijke bodemverontreinigingen is onttrekken en infil-
treren van grondwater een veel gebruikte en beproefde methode. Opgepompt grondwater kan 
gebruikt worden voor energiedoeleinden (WKO) en worden toegepast voor klimaatmaatregelen 
(tegengaan van hittestress). 
Wij gaan onderzoeken of bij omvangrijke saneringsprojecten waarbij grondwater wordt 
opgepompt combinaties met bodemenergie en klimaatmaatregelen mogelijk zijn. 

Geothermie Noord Nederland
De ondergrond van Noord-Nederland mag dan technisch geschikt zijn voor geothermie, er zijn 
diverse factoren die de toepassing op dit moment in de weg staan. Deze factoren zijn niet uniek 
voor Noord-Nederland, maar vanuit de kennis en ervaring met de ondergrond biedt het wel 
unieke kansen om te werken aan (innovatieve) oplossingen.

Als onderdeel van een KIBO-onderzoeksvoorstel willen we de mogelijkheden voor geothermie 
in Drenthe beter benutten door de knelpunten weg te nemen en de kennis over de ondergrond 
te verbeteren. Dit moet leiden tot specifieke (innovatieve) studies en uiteindelijk tot een 1 of 
meer demonstratieprojecten geothermie in Noord-Nederland, zo mogelijk in Drenthe. Dit 
wordt samen opgepakt met een nog te vormen consortium met provincie Groningen, aantal 
noordelijke gemeenten, NAM en een aantal private partijen.
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Sustainable Transformed Energy Plant (STEP)
In Drenthe willen we een demonstratieproject uitvoeren om bodemwarmte die gewonnen 
wordt uit oude gasputten te gebruiken voor verwarmingsdoeleinden in de directe omgeving. Dit 
principe heeft recent de Gasterra Energizer Award 2015 gewonnen.

In Nederland liggen ruim 1200 gaswinningslocaties en gasputten voor de winning van aardgas. 
Deze gaswinningslocaties liggen voor een groot deel in Noord-Nederland. Gasvelden raken 
uitgeput, waardoor de gasputten economisch onrendabel worden. De bestaande infrastruc-
tuur op de gaswinningslocatie en de gasput zijn echter geschikt om te worden hergebruikt. Een 
gasput kan worden omgebouwd om geothermische energie te winnen. De aanwezige verhar-
ding, gasleidingen en stroomaansluiting op de gaswinningslocatie kunnen worden hergebruikt 
voor een nieuwe installatie die duurzame energie produceert. Het is de bedoeling om de gehele 
gaswinningslocatie om te bouwen tot een Sustainable Transformed Energy Plant (STEP).  De 
locatie van het proefproject is nog niet vastgesteld.

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Onderzoek of gebruik van grootschalige 

bodemwarmtewisselaars in landbouwgronden 

een plek kan krijgen in toepassing duurzame 

energie. 

2015 -2017 Zekerheid of het om een potentiele toepassing 

gaat. Duurzame toepassing.

Inzicht in de mogelijke gevolgen voor de bodem-

temperatuur, het bodemleven en de productie-

dienst van de bodem.

Onderzoek naar benutten opgepompt veront-

reinigd grondwater voor bodemenergie en 

klimaatmaatregelen.

2016 e.v. Oordeel of het kansrijk is om opgepompt veront-

reinigd grondwater te benutten voor bodem-

energie en klimaatmaatregelen. Is het kansrijk 

dan opschalen naar een verdere uitwerking van de 

business case. 

Kennis verbeteren ondergrond

Beleidsmatige experimenteerruimte van 

betrokken ministeries (I&M, EZ)

Demonstratieproject geothermie (bijv. i.c.m. 

warmtenetten)                   

Start 2015 met 

doorloop tot 

2019

Specifieke (innovatieve) studies en 1 demonstratie-

project geothermie

Onderzoek naar de haalbaarheid om uitgepro-

duceerde gaswinningslocaties te gebruiken voor 

de productie van duurzame energie. 

2016-2017 Het ombouwen van een uitgeproduceerde gaswin-

ningslocatie naar een Sustainable Transformed 

Energy Plant (STEP) op een geschikte locatie in 

Drenthe.

Het demonstreren van het hergebruik van oude 

gasputten voor duurzame energiewinning

4.2  Duurzaam bodemgebruik/beheer en ruimtelijke ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling en biodiversiteit in de stad
Samen met twee Drentse gemeenten waar een stedelijke herinrichtings- of uitbreidingsopgave 
speelt gaan we verkennen wat de invloed van de plannen is op de woon- en werkomgeving en 
biodiversiteit in de stad. Verder willen wij onderzoeken op welke wijze duurzaam bodembe-
heer, in casu gebruik maken van het natuurlijk bodemkapitaal, baten kan opleveren in de vorm 
van bijvoorbeeld lagere rioleringskosten, lagere kosten van onderhoud, een prettiger (groener, 
koeler) woon- en werkklimaat, hogere OZB-opbrengsten en een grotere biodiversiteit. Daarbij 
willen we gebruik maken van instrumenten die in Nederland of internationaal voor dit doel 
ontwikkeld zijn (bijvoorbeeld TEEB-Stad).  
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Duurzaamheidscan bodem 
De Wbb gaat na 2018 op in de Omgevingswet. Dit betekent dat het thema bodem een onderdeel 
wordt van de omgevingsvergunning dan wel meldingen. Het bevoegd gezag hiervoor komt te 
liggen bij de gemeenten. Wij willen dat duurzaam bodemgebruik integraal wordt meegewogen 
bij de beoordeling van vergunningsplichtige/-meldingsplichtige en niet meldingsplichtige  
activiteiten. Daarnaast is het belangrijk om bij ontwikkelopgaven goed na te denken hoe de 
bodemkwaliteiten optimaal kunnen worden ingezet en duurzaam worden gebruikt. Hiermee 
willen we de specifieke bodemkenmerken verbinden aan de ontwikkelingsopgaven. Hiervoor 
willen wij samen met de gemeenten een duurzaamheidsscan ontwikkelen.
Deze scan kan worden gebruikt bij het beoordelen van bodemverontreinigingen in het kader 
van herontwikkelingsprojecten. (omgevingsvergunning). Maar ook kan de scan worden 
gebruikt bij de toezicht en handhaving in de uitvoering. 

Herontwikkeling voormalige stortplaatsen 
Belangrijk is dat gesloten stortplaatsen (gesloten voor 1996) in de toekomst geen nadelige gevolgen 
voor mens en milieu veroorzaken. Voor deze voormalige stortplaatsen willen we een duurzame 
oplossing hoe je deze nuttig kunt gebruiken, dan wel in kan zetten in het maatschappelijk verkeer.
Wij willen een onderzoek doen naar het opheffen van beperkingen in het gebruik als gevolg 
van stortmateriaal of bodem- en grondwaterverontreiniging op locaties waarop een voormalige 
stortplaats is gesitueerd. Daarbij gaan wij kijken of natuurgronden ingezet kunnen worden 
als afdeklagen op stortplaatsen om zo de gebruiksmogelijkheden te vergroten. Ook willen we 
onderzoek doen naar ander (bodem)gebruik van deze locaties die een positieve business case 
opleveren en een bijdrage leveren aan een duurzaam bodemgebruik.

Verweesde terreinen 
We willen een inventariserend onderzoek doen naar verweesde (vervuilde) terreinen. Samen met 
gemeenten willen we kansrijke projecten selecteren en hiervoor een plan van aanpak opstellen 
om zo tot nuttig gebruik van deze verontreinigde terreinen te komen. Hiermee willen we het 
aantal verweesde terreinen in Drenthe qua omvang verminderen en deze terreinen een functie 
geven wat positief bijdraagt aan de omgeving.  

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Onderzoek wat de invloed van ruimtelijke 

ontwikkeling  is op de woon- en werkomgeving 

en biodiversiteit in de stad en op welke wijze 

duurzaam bodembeheer baten oplevert

2017-2018 Doel is om te komen tot een ruimtelijke inrichting 

die optimaal gebruik maakt van natuurlijk bodem-

kapitaal tegen lagere kosten, hogere opbrengsten 

en met een grotere biodiversiteit.

Ontwikkelen duurzaamheidsscan 2017 Duurzaam bodemgebruik als toets bij activiteiten

Presentatie resultaten op bodemdag eind 2017

Onderzoek naar hergebruik voormalige stort-

plaatsen 

2017 e.v. Duurzaam en nuttig gebruik gesloten stortplaatsen 

in de toekomst en geen nadelige gevolgen voor 

mens en milieu.

Inzicht krijgen in aantal verweesde terreinen in 

Drenthe.

Plan van aanpak opstellen 

2017 e.v. Nuttige invulling niet gebruikte verontreinigde 

terreinen.

Presentatie resultaten op bodemdag eind 2017
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4.3  Bodem en water

KRW bodem – aanpak puntbronnen MTBE onderzoek
MTBE en/of ETBE verontreiniging afkomstig van tankstations kan een bedreiging zijn voor 
ons grondwater in relatie met ons drinkwater. Om te voorkomen dat de grondwaterkwaliteit 
binnen de grondwaterbeschermingsgebieden wordt bedreigd door MTBE en/of ETBE  
afkomstig van tankstations in de directe omgeving willen wij inzicht krijgen in de meldplicht bij 
[MTBE] en/of [ETBE] > 1  µg/l. 
Dit gaan wij doen door binnen een aantal  grondwaterbeschermingsgebieden Onnen/De Punt, 
Beilen en mogelijk Emmen) het naleefgedrag van tankstation houders te onderzoeken. Dit 
onderzoek gaat zich richten op de meldplicht bij concentraties (MTBE/ETBE: de zgn. loodver-
vangers en bijbehorend afbraakproduct) groter dan 1 µg/l (de drinkwaternorm).   

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Onderzoek meldplicht MTBE/ETBE binnen 

grondwaterbeschermingsgebieden

2015-2017 Beschermen grondwater voor drinkwaterwinning

4.4  Bodem en ondergrond

Kennis ondergrond vergroten
Betere detaillering van de kennis van de ondergrond en in het bijzonder de formatie van Peelo. 
Dit gaat leiden tot een betere ondergrondmodellering op basis waarvan locatie specifieke 
(water)maatregelen kunnen worden ontworpen, in plaats van het stellen van algemene regels.

Voor het vergroten en verfijnen van de bodemkennis maken we gebruik van boorgegevens, 
maar overwegen we ook de inzet van nieuwe technieken, zoals ondiepe seismiek, georadar, 
geo-elektrisch onderzoek en opnamen vanuit de ruimte. 
De provincie Drenthe neemt samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest 
deel aan het Interreg project Topsoil. Het project heeft een looptijd van 3½ jaar en is in 
december 2015 van start gegaan. Het provinciale deel richt zich met name om het in samen-
spraak met TNO beter in kaart brengen van de bovenste 30 meter van de Drentse bodem. 
Het project is genaamd GEOTOP. Bij die detaillering wordt bekeken of er nieuwe technieken 
beschikbaar zijn met een meerwaarde. Daarnaast kunnen eventueel een aantal pilots worden 
uitgevoerd waarbij kennis wordt toegepast. Ook worden bestaande pilots gebruiken om in 
uitwisseling met andere buitenlandse projectpartners te bekijken in hoeverre van elkaar geleerd 
kan worden.

Geopark de Hondsrug
De Hondsrug is geologisch gezien op wereldschaal een uniek fenomeen. De combinatie van 
de ondergrond met de daarmee samenhangende (pre-)historische routes, archeologische en 
cultuurhistorische sporen en structuren en natuurwaarden waren aanleiding voor de ontwikke-
ling van Geopark de Hondsrug. Een geopark maakt de waarden van een gebied verder bekend 
en beleefbaar, benut en vermarkt ze en bevordert een duurzaam beheer. 
Geopark de Hondsrug is het eerste en tot nu toe enige Geopark in Nederland en maakt deel 
uit van een wereldwijd netwerk, het Global Geoparks Network. Sinds 2015 is hebben de 
geoparken in dit netwerk een plek gekregen in het aardwetenschappelijk programma van 
UNESCO, en kan de Hondsrug zich dus UNESCO Global Geopark noemen. 
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Een belangrijke meerwaarde van Geopark De Hondsrug is het behoud en de verzilvering van 
de aardkundige, cultuurhistorische en ecologische waarden door ze op een duurzame manier te 
benutten voor economische ontwikkeling, bijvoorbeeld in de sectoren recreatie en toerisme en 
landbouw . 
Het Geopark sluit aan bij de provinciale ambities op het gebied van bodembeleid, omgevingsbe-
leid, vrijetijdseconomie en cultuurhistorie.
In 2016 wordt het Masterplan Geopark vastgesteld, dat als basis en kader voor de verdere 
uitvoering dient. 

Aardkundige waarden
In 2010 hebben wij beleid voor aardkundige waarden vastgesteld en zijn aardkundige waarden 
een kernkwaliteit in het omgevingsbeleid geworden. Kern van het beleid is het behoud van het 
streekeigene van het Drentse landschap en van de wetenschappelijke en ecologische en econo-
mische waarde van het aardkundig erfgoed. In 2016 gaan we dit beleid actualiseren. We willen 
een verdere integratie in andere beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening, recreatiebeleid en 
water- en natuurbeleid. Ook onderzoeken we hoe wij het beleid kunnen effectueren. 
Daarnaast willen we projecten ontwikkelen of steunen die bijdragen aan kennis over, beheer van 
aardkundig erfgoed en /of beleving. Te denken valt aan het Pingo Programma Drenthe. 
Daarnaast willen we een aantal projecten ontwikkelen, die bijdragen aan kennis over en beheer 
van aardkundig erfgoed, zoals een reizende expositie bodemkartering, Pingo Programma 
Drenthe en Publieksboek aardkundig erfgoed Drenthe.

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Kennis ondergrond vergroten 2016-2018 Door middel van nieuwe technieken betere 

ondergrondmodellering op basis waarvan locatie 

specifieke (water)maatregelen kunnen worden 

ontworpen, in plaats van algemene regels

Multidisciplinair onderzoek naar voorkomen van 

pingoruïnes in Drenthe

2015-2018 Inzicht en informatie en veiligstellen locaties

4.5  Bodem en natuur/landbouw

Analyse van plaatselijke relatie tussen bodemchemie, bodemopbouw, grondwater(peil) en 
vegetatietypen
Voor het beter afstemmen op elkaar(s) beleidsdoelen van bodem en natuur is optimaliseren 
en combineren van provinciale meetnetten en monitoringsfrequentie van meetpunten nodig. 
Daarnaast willen we de kennis verbeteren over de relaties tussen bodemchemie, bodemopbouw, 
verdroging/vernatting en vegetatietypen om vegetatieontwikkeling in natuurgebieden beter te 
begrijpen en te sturen. We kunnen onze databank met monitoringsgegevens ‘slimmer’ maken 
door meetgegevens in  een natuurgebied te combineren. Daardoor is een betere toetsing van 
toegekende SNL-subsidies voor natuurontwikkeling mogelijk en uitwisselen van gegevens met 
terreinbeheerders organisaties.
De provinciale projectgroep van Bodem, Water en Natuur begeleidt een adviesbureau die i.s.m. 
Universiteit van Antwerpen de uitvoering doet. De financiering van de vegetatie- en grond-
watermeetnetten wordt verzorgd door team Natuur respectievelijk Water.
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AgroAgenda Noord Nederland 2015-2018 
De provincie is betrokken geweest bij de opstelling van de AgroAgenda. De AgroAgenda heeft 
als doelstelling dat in Noord-Nederland een duurzame agrofoodsector blijft bijdragen aan de 
economie en de leefomgeving. In het kader hiervan is een programma voor 2015-2018 opgesteld 
met thema’s en icoonprojecten. De uitvoering gebeurt door de markt/sector/de keten. Als 
provincie treden wij faciliterend op. Een van de thema’s is bodem daarvoor wordt een apart 
programma ontwikkeld en vanaf 2015 gaan projecten in uitvoering in de melkveehouderij 
en akkerbouw. Voor ieder project zal een aparte begroting worden opgesteld en zal bekeken 
worden of vanuit bestaande subsidiepotten bijgedragen kan worden. Waar nodig zal uit DUB 
worden bijgedragen.

Pilot veenoxidatie
Op basis van een inventarisatie in de provincie wordt bekeken of er gebieden zijn waar veenoxi-
datie binnen afzienbare tijd (tussen nu en 10 jaar) een probleem (zowel financieel als voor het 
landschap, water, natuur etc.)  oplevert met betrekking tot het huidige gebruik. Op basis van 
een kosten-baten analyse zal beoordeeld worden welke maatregelen er nodig zijn. Dit wordt 
samen opgepakt met de waterschappen en de provincie Groningen.

Tarragrond
Tarragrond (spoelgrond/zeefgrond) is de aanhangende grond die vrijkomt bij het behandelen 
van gewassen na de oogst en wordt binnen en buiten de landbouw hergebruikt. 
In de landbouwpraktijk wordt de teruggang van het organische stof gehalte (o.s.) in de bodem 
als een belangrijke bedreiging gezien. Tarragrond heeft een relatief hoog o.s. gehalte. Dit 
betekent dat hergebruik van deze grond binnen de landbouw een bijdrage kan leveren aan 
het behoud van organische stof. We willen de mogelijkheden onderzoeken voor het gewenste 
gebruik van tarragrond door onder andere. inzicht te krijgen in grondstromen en het in kaart 
brengen van de kwaliteit van tarragrond in relatie met hergebruikmogelijkheden. Vervolgens 
nagaan welk beleid van toepassing is en welke mogelijkheden de provincie heeft om het 
gewenste gebruik te stimuleren c.q. hiervoor (gezamenlijk met gemeenten en Rijk) nader beleid 
te ontwikkelen.

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Jaarlijks, gedurende 4 jaar vindt bemonstering en analysering 

van bodem en grondwater in natuurgebieden in combinatie 

met (reguliere) vegetatie-opnamen plaats. 

2015-2019 Elk jaar wordt 25% van het meetnet 

gemonitord. 

Analyse betreft de plaatselijke 

relaties tussen bodemchemie, 

grondwater(peil) en vegetatietypen.

Cofinanciering programma AgroAgenda bodem 2015-2018 Duurzame agrofoodsector

Participatie in pilot veenoxidatie 2016 Inzicht in gevolgen veenoxidatie 

voor bodem

Onderzoek toepasbaarheid tarragrond in de landbouw. 

Inzicht in:

- tarragrondstromen

- kwaliteit en toepassingsmogelijkheden hergebruik

- mechanismen bij besluitvorming toepassen van de tarragrond

- vigerende wet- en regelgeving en de mogelijkheden om 

eigen beleid te ontwikkelen.

2018 Tarragrond hergebruik

Terugdringen tekort organische 

stofgehalte in de landbouw.

Beleidsregel gewenste toepassing 

van tarragrond
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4.6  Ontwikkeling bodemverontreinigingen

Nieuwe bodemverontreinigingen
In Drenthe willen we voortborduren op een opdracht van het Ministerie I&M naar een inven-
tarisatie van beleid in Europese landen over PFOS en een door de provincie reeds uitgevoerd  
oriënterend onderzoek  naar het voorkomen van PFOS in Drenthe (beiden uitgevoerd door 
Witteveen&Bos i.s.m. TTE). Voor het vervolgtraject wordt een Europees onderzoeksvoorstel 
opgesteld met een te vormen consortium van partijen (Witteveen&Bos, TTE, Ministerie I&M, 
RIVM, Vlaamse overheid + milieu-instituut, Nederlandse waterschappen + provincies) 

We willen met PFOS als voorbeeld-stof voor zogenaamde nieuwe verontreinigingen (emerging 
contaminants), de mogelijke milieugevolgen en de daaruit voortvloeiende te nemen acties 
(technisch, juridisch, maatschappelijk, etc.) bepalen om dit tegen te kunnen gaan en hierop 
beleid ontwikkelen voor andere stoffen die leiden tot nieuwe verontreinigingen. Dergelijke 
stoffen doorlopen een vast patroon van ontkennen, bagatelliseren, wetenschappelijke kennis 
vergaren, en beleid maken. Toch wordt elke stof als een apart geval opgepakt en niet als een 
terugkerend probleem c.q. proces.

Bodemverontreiniging door (verweerde) asbestdaken
Uit onderzoek is gebleken dat asbestdaken verweren en hierdoor kan de bodem verontrei-
nigingen met asbest. Per 2024 is er een landelijk verbod op het hebben van asbestdaken. In 
Drenthe hebben we nog tienduizenden asbestdaken. Om te zorgen dat deze daken vanaf 2024 er 
niet meer zijn is een gestructureerde en goed geplande aanpak nodig. Hiervoor is de gemeente 
als eerste aan zet vanuit haar bevoegd gezag rol voor Bouw en Woningtoezicht. Om voor heel 
Drenthe een eenduidige aanpak te bewerkstelligen hebben wij samen met de Drentse gemeenten 
de RUD opdracht gegeven om een plan van aanpak op te stellen voor het inventariseren en 
uitvoeren van de inventarisatie van asbestdaken in Drenthe.
Op basis van de inventarisatie zal verder bekeken worden in overleg met de Drentse gemeenten 
hoe we tot een Uitvoeringsprogramma kunnen komen voor de sanering van de asbestdaken 
voor 2024.

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Onderzoek milieugevolgen nieuwe verontreini-

ging PFOS

2015-2017 Een protocol hoe om te gaan met nieuwe veront-

reinigingen in Drenthe/Nederland/Europa

Verbeteren kennis van dergelijke stoffen

Beleidsregels indien wenselijk/nodig.

Plan van aanpak opstellen voor inventarisatie 

asbestdaken in Drenthe

Uitvoering inventarisatie asbestdaken

2015-2016 Plan van aanpak

Inzicht in totaal aantal asbestdaken 

Inzicht in potentiele bodemverontreiniging door 

asbestdaken.
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5.  Beleidsontwikkelingen, kennis-
management, informatiebeheer  
en communicatie 

5.1  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. Vanaf 2011 is men druk doende het omgevingsrecht te vereenvoudigen, moderni-
seren 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 op 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 beleids-
disciplines en de roep om meer ruimte voor regionale kracht, vraagt ondersteuning in wet- en 
regelgeving. De Wbb gaat daarom aansluiten bij de nieuwe Omgevingswet. De spoedlocaties 
vormen het topje van de ijsberg van de bodemverontreinigingsproblematiek. De resterende 
bodemvervuilingen hebben geen spoedeisend karakter en komen in een beheerfase. Saneren om 
alléén milieu hygiënische redenen gaat meer en meer tot het verleden behoren. Bodemkwaliteit 
wordt onderdeel van de omgevingsvisie, vormt integraal onderdeel van het ruimtelijk beleid en 
daarmee van duurzame gebiedsontwikkeling. De sturing zal plaatsvinden via algemene regels 
en/of omgevingsvergunning. Bodem en watersysteem worden gekoppeld via het grondwater-
beleid. Preventief beleid en beheer zijn essentieel. Dit betekent dat er een intensivering moet 
plaatsvinden in het toezicht en handhaven.

Overdracht bevoegdheden provincie-gemeenten
Naar verwachting gaat in 2019 de Omgevingswet in werking treden. De Wbb zal later opgaan 
in de Omgevingswet en in een AMvB. Onze bevoegd gezag taken voor de bodemkwaliteit 
gaan naar alle waarschijnlijkheid met het in werking treden van de Omgevingswet over naar de 
gemeenten, behalve gevallen die wegens overgangsrecht tijdelijk bij de provincie blijven. Er is 
nog onduidelijkheid over de bevoegdheid van het grondwater.
Met de overgang vervalt het begrip geval van bodemverontreiniging en hoeven aard, omvang 
en risico’s  niet meer te worden vastgelegd in een beschikking. De overgang naar de gemeenten 
mag niet met kwaliteitsverlies van de bodemzorg gepaard gaan. Voor het borgen van duurzaam 
bodembeheer is het nodig dat de gevallen/locaties van ernstige verontreinigingen worden 
opgenomen in de bodemkwaliteitskaarten. De gemeenten zullen in hun bodembeleidsplan aan 
moeten geven wat hun beleid is met betrekking tot deze ernstige verontreinigingen. 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goede overdracht en begeleiding van de gemeenten. 
In 2016-2017 ontstaat er meer zekerheid over bodem en de Omgevingswet en wat dit betekent 
voor ons en de gemeenten. Samen met de gemeenten willen we onderzoeken wat de mogelijke 
gevolgen voor de werkzaamheden en bevoegdheden zullen zijn.
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De RUD voert de bodemtaken uit en is actief betrokken bij de voorbereidingen van de wetswijzi-
gingen en AMvB. De RUD zal ook een rol hebben in het voorbereiden en begeleiden van gemeenten. 
De toezichtstaken zijn immers ook belegd bij de RUD. De RUD kan de gemeenten helpen met het 
voorbereiden van het beleid en van de beleidsinstrumenten die in het kader van de Omgevingswet 
moeten worden gemaakt. Dit betreft de gemeentelijke omgevingsvisie, het gemeentelijk programma, 
algemene regels, het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en het projectbesluit.

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Onderzoek gevolgen overdracht bevoegdheden 

en werkzaamheden voor nieuwe Omgevingswet

2016-2020 Borging van duurzaam bodembeheer /Bodemkwali-

teit als integraal onderdeel van RO

Volgen wetswijziging en daarbij input leveren 2016-2020 Op tijd inspelen op wetwijzigingen en de gevolgen 

daarvan

5.2  Kennismanagement en informatiebeheer 

Om inzicht te hebben in effecten van het bodembeleid en te zorgen dat belanghebbende partijen 
de beschikking hebben over relevante bodeminformatie is een goed en actueel kennisnetwerk 
nodig. Van belang daarbij is dat hiervoor kennis over de kwaliteiten en potenties van de Drentse 
bodem nodig is maar ook over de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Goede en 
betrouwbare informatie en communicatie over bodem is hierbij een randvoorwaarde. Wij zien 
duidelijk een rol voor ons in het ontwikkelen van een goed kennismanagement. Wij willen de 
samenwerking op het gebied van bodem in het proces van kennisverwerving, kennisdoorwerking 
en kennisbundeling bevorderen. Maar ook de bewustwording van de rol van bodem binnen grote 
maatschappelijke vraagstukken bevorderen. 

Informatiebeheer
Informatiebeheer speelt een belangrijke rol in de uitvoering van taken van het huidige en toekomstige 
bodembeleid. Van belang hierbij is dat bodeminformatie uniform en consistent wordt opgeslagen. 
Als bevoegd gezag Wbb zijn wij bronhouder van informatie over (potentieel) ernstige bodemver-
ontreiniging. 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. Wij 
registreren deze informatie in het bodeminformatiesysteem Globis en ontsluiten dit via de provin-
ciale bodeminformatiekaart. We stellen deze informatie ook in deze programmaperiode actief 
beschikbaar aan derden via onze website. Naast het beschikbaar stellen van de verontreinigingsge-
gevens, gebruiken we onze website voor het verstrekken van informatie over ons bodembeleid. 

Het verbreden van het bodembeleid betekent dat ontsluiting van relevante bodeminformatie op 
andere beleidsterreinen ook belangrijk wordt. Diverse andere ontwikkelingen zoals (Digitale 
stelsel Omgevingswet,  basisregistratie Ondergrond, ontsluitingen van landelijke bodemveront-
reinigingsinformatie naar andere sites zoals bodemloket, Atlas van de Leefomgeving, WKO tool, 
enz.) zijn van invloed op het toekomstige  informatiebeheer. 
De gemeenten binnen Drenthe hebben een eigen BodemInformatieSysteem (BIS). Hierin wordt 
gedetailleerdere informatie opgeslagen dan in Globis. In voorgaande jaren vond er uitwisseling 
van gegevens plaats tussen Globis en de BIS’en van de gemeenten om zo de gegevens up-to-
date te houden. Momenteel voert de RUD de bodemtaken uit en worden de bodemgegevens in 
de verschillende BIS’en ingevoerd door de RUD. Het werken in verschillende systemen is niet 
efficiënt en ook met de komst van de Omgevingswet is het nodig dat er één bodeminformatie-
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systeem (1 database) komt waarin alle gegevens worden vastgelegd. In 2016 zal met de ontwikke-
ling van het Leefomgevingssysteem (LOS) bij de RUD hier invulling aan worden gegeven. 

Kennismanagement
Via het Drents bodemberaad is tot en met 2014 veel kennis en ervaringen rond het thema bodem 
tussen Drentse gemeenten, waterschappen en provincie uitgewisseld. Via het Bodemberaad zijn 
beleidsnota’s opgesteld en zijn wetswijzigingen geïmplementeerd en zijn opleidingen en cursussen 
aangeboden.
Met de komst van de RUD zijn de gemeentelijke en provinciale bodemmedewerkers over gegaan 
naar de RUD. Het Drents bodemberaad is als het ware opgegaan in de RUD voor wat betreft het 
thema bodem. Dit betekent dat een heroriëntatie en ontwikkeling van een kennisnetwerk bodem 
met gemeenten, waterschappen, provincies en wellicht ook andere partijen (zoals adviesbureaus 
en aannemers) nodig is. De in 2015 georganiseerde (regionale noordelijke overheden) netwerkdag 
bodem, is hiervoor een eerste aanzet. Deze is in de plaats gekomen voor de zogenaamde 
ingenieursdag. We streven er naar om jaarlijks een netwerkdag te organiseren.
Samen met betrokken partijen willen wij het kennismanagement vormgeven en afstemmen  op 
landelijke ontwikkelingen. Het onderwerp Kennis in het Convenant Bodem en Ondergrond is 
gebaseerd op drie pijlers, de kennisagenda, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling.

Met de kennisagenda geven de gezamenlijke overheden richting aan de kennisontwikkeling die zij 
nodig achten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Uitgangspunt hierbij is het 
benutten van de ondergrond en de diensten van het bodem-sediment-watersysteem. Aandacht 
gaat uit naar kennis om knelpunten op te kunnen lossen en ambities voor de langere termijn vorm 
te kunnen geven.

In het convenant is aangeven dat Kennis en Innovatieontwikkeling bij voorkeur door Business 
Cases tot stand dient te komen. Deze aanpak sluit aan bij de “topsectorenaanpak” waarin het 
bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden gezamenlijk participeren. Voor de begeleiding van 
initiatieven tot kennisontwikkeling en innovatie is landelijk het Kennis- en Innovatieprogramma  
voor de Bodem en Ondergrond opgericht (KIBO). 

Onder kennisuitwisseling vallen diverse projecten onder het Uitvoeringsprogramma van het 
convenant.  De projecten zijn gericht op behoud en uitwisseling van kennis tussen overheden, 
zoals uitwisseling van medewerkers ‘de bodempool’. Onze beschikbaarheid voor de ontwikkeling 
van de bodempool zullen we continueren.

Voor afstemming tussen beleid en uitvoering is het noodzakelijk dat er periodiek overleg plaatsvindt 
tussen medewerkers van de RUD en het team Milieu, Bodem en Energie (MBE) van de provincie.

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Informatie verwerking en beheer 2016-2020 Voortgang bewaken. Up-to-date bodeminformatie-

systeem, actief beschikbaar stellen voor derden

Beschikbaar hebben van 1 bodeminformatie-

systeem in Drenthe

2016 Ontsluiten relevante bodeminformatie

Heroriëntatie en ontwikkelen kennisnetwerk bodem 2016-2020 Kennisnetwerk ontwikkeld

Organiseren jaarlijks netwerkdag 2016-2020 Kennisdelen en samenwerken

Interne afstemming bodem, andere beleidster-

reinen en RUD

2016-2020 Kennisdelen en samenwerken

Inzet capaciteit bodempool 2016-2020 Kennisdelen en halen
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5.3  Communicatie 

Wij willen bodem en ondergrond onder de aandacht brengen van de inwoners om daarmee 
betrokkenheid en kennis te vergroten.
Via onze website http://www.drenthe.info/website/bodematlas, kaartlaag Bodembeheer - 
bodemsanering  is een overzicht van de gegevens over (mogelijke) bodemverontreiniging 
beschikbaar voor derden. 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.
Verder willen wij de voortgang van het meerjarenprogramma en de specifieke projecten delen 
via onze website, maar ook via nieuwe media zoals Linkedin en Twitter. De bij paragraaf 5.2 
genoemde netwerkbijeenkomsten en de diverse regiobijeenkomsten gebruiken  wij ook om 
informatie over onze projecten te delen.

In de overdracht van onze bevoegdheid met de komst van de Omgevingswet sluiten wij aan 
bij de communicatie die vanuit de Projectgroep Omgevingswet gaat plaats vinden richting 
gemeenten en burgers

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Beheren en actualiseren website 2016-2020 Actuele informatie op website en andere media
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6.  Financiële planning en personele 
inzet. 

6.1  Financiën 

De concrete acties/projecten (inclusief samenwerkingsprojecten) die in dit meerjaren-
programma worden benoemd moeten de doelstelling van het bodembeleid haalbaar maken. 
Voor de uitvoering tot en met 2020 e.v. is ongeveer € 17,8 miljoen nodig en staan financiële 
middelen ter beschikking van het Rijk. Er vindt geen verantwoording over de besteding plaats 
aan het Rijk. Wel dragen wij verantwoording af aan Provinciale Staten en het ministerie van 
I&M ontvangt die verantwoording ook.

De uitvoering van dit meerjarenprogramma 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 € 10,7 miljoen (excl. apparaatskosten).  
Deze middelen kunnen worden ingezet in zowel stedelijk als landelijk gebied. De besteding 
en de prioritering is door ons te bepalen. Een belangrijk aandeel van de beschikbare DU 
middelen is gereserveerd voor de aanpak van bodemsaneringen 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. Daarnaast is voor de doorlopende bodemsaneringsprojecten € 5,5 miljoen 
beschikbaar vanuit de periode 2010-2015.

• De rijksmiddelen zijn ook bedoeld om de verbinding te leggen tussen ondergrond 
(STRONG, Mijnbouwwet), Bodem en Grondwater. Jaarlijks is € 250.000,-- uit het DUB 
beschikbaar voor het verbreden van het bodembeleid. Gezien het aantal projecten (zie hoofd-
stuk 4) en beperkte middelen willen en moeten wij gericht prioriteren. De prioriteit ligt bij 
de projecten die een meer integrale en duurzame benadering kennen en bijdragen aan het 
verbinden van het bodembeleid zoals is genoemd in het Convenant. Aanvragen voor een 
bijdrage worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer het voor dat jaar beschik-
bare budget reeds is besteed, wordt het project doorgeschoven naar het volgende jaar. Wanneer 
financiële middelen over blijven worden die toegevoegd aan het budget van volgend jaar.

• Bedrijvenregeling/cofinanciering/draagkrachtregeling 
Naast de DU-bodem is er een landelijke subsidieregeling voor in gebruik zijnde en blijvende 
bedrijfsterreinen. Verder is het mogelijk om cofinanciering en/of draagkrachtregeling toe 
te passen. Dit om bodemsaneringen te stimuleren en te voorkomen dat gezonde bedrijven 
failliet gaan door een verplichte bodemsanering.

• Bijdrage derden 
De kosten verbonden aan de uitvoering van de bodemsaneringsprojecten (onderzoek en 
sanering) worden mede door gemeenten gedragen (10% bijdrage in de onderzoeksfase; 
bijdrage in de saneringsfase is maatwerk. 
De bijdragen van derden aan Wbb-saneringen is gebaseerd op het gemiddelde van de 
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afgelopen periode en is geschat op jaarlijks ongeveer € 300.000. 
Saneringen in Eigen Beheer (SEB) worden door derden (gemeenten, bedrijven etc.) gefinancierd. 

• Provinciale middelen 
Los van de financiële bijdragen van het Rijk is de provincie verantwoordelijk voor het halen 
van de rijks doelstellingen. Om bodemsanering betaalbaar te houden is het gewenst bodem-
sanering onderdeel te laten zijn van andere beleidsvelden. Dit betekent dat de integrale 
aanpak van problemen vraagt om bestuurlijke betrokkenheid.  
Naast de rijksmiddelen zal medefinanciering van derden (gemeenten, bedrijven, terrein-
eigenaren) nodig zijn en waar nodig provinciale middelen om de bodemverontreinigingspro-
blematiek op te lossen. 

Een globaal financieel overzicht van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven aanpak is in 
onderstaande tabel weergegeven. In bijlage 4 is een meerjarenoverzicht opgenomen.

Tabel 6.1 Globaal financieel overzicht uitvoering programma 2016-2020 e.v.(x 1000 Euro) (projectgebonden kosten)

Thema Onderwerp Lasten 

2016-2020 

Voorziene 

lasten na 

2020

Aanpak spoedlocaties en nazorg spoed Doorlopende aanpak (omvangrijke) gevallen, nieuwe 

gevallen en nazorg- gasfabrieken

4761 1.220

Aanpak GGB GGB locaties in Drenthe 4115 3.000

Gebiedsgerichte aanpak Oranje gebieden 100

Waterbodems A/B lijst afhandelen 0

Voormalige en Wm stortplaatsen Herontwikkeling/sanering stortplaatsen/nazorg 375

Diffuse bodemverontreiniging

Nazorglocaties Diverse locaties 200

Uitvoeren wettelijke taken Toetsen, beoordelen en instemmen/kwaliteitsborging   App. 

kosten

Toezicht en handhaving Uitvoering HUM  App. 

kosten

Juridische/financieel instrumentarium/

bedrijvenregeling

Diverse juridische acties t.b.v. aanpak spoed
45

Verbreden bodembeleid Diverse samenwerkingsprojecten 1.250

Kennismanagement Kennisverwerving, kennisverbreding, kennisbundeling 

etc.

40 5

Informatiebeheer Ontwikkelen en ontsluiten, vervanging GLOBIS 100

Diversen BIO’s: Bbk, meerjarenprogramma, Omgevingswet, 

IPO bijdrage, spoedlocaties, asbest en bodem, 

nazorglocaties. Landelijke werkgroepen, overdracht 

bevoegd gezag taken, communicatie.

Onbekende nieuwe gevallen

1.823        35

Projectkosten 750

Totaal DUB financiering 2016-2020 e.v. 17.819

Dekking kosten DU Bodem 2016-2020 (excl. apparaatskosten)

Beschikbaar 2010-2015

Voorziene bijdragen derden

      10.720

5.500

         1.500
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6.2  Personele inzet 

In onderstaand tabel is een globaal overzicht gegeven van de uren die minimaal jaarlijks nodig 
zijn om dit programma uit te kunnen voeren. De uitvoering van de bodemtaken is vanaf 1 
januari 2014 ondergebracht bij de RUD. Deze uitvoeringsdienst voert in opdracht van ons 
grotendeels het onderhavige meerjarenprogramma uit.
Hiervoor is aan de RUD jaarlijks 15330 uur (10,5 fte) beschikbaar gesteld en voor het financieel 
beheer 1022 uur (0,7 fte). 
De overige 2478 uren (1,7 fte) worden door de  provincie ingevuld. 
De uren van de teams MBE, Water en de RUD die nodig zijn voor de uitvoering van samenwer-
kingsprojecten voor de verbreding van het bodembeleid zijn hierin niet meegenomen. 

 Tabel 6.2 Urenoverzicht per thema per jaar

Thema’s uren

Spoedlocaties/GGB (GGB)/projecten/voormalige stortplaatsen/Wm stortplaatsen/ Juridische/financieel 

instrumentarium/ bedrijvenregeling/evaluatie programma en beleid/BIO’s

 5300

Uitvoeren wettelijke taken/kennismanagement informatiebeheer 5000

Toezicht en handhaving  4000

Samenwerkingsprojecten integraal bodem      Pm

Overige (o.a. kwaliteitsborging/ overgang bevoegd gezag naar gemeenten)  2530

Financieel beheer/bewaking voortgang 2000

Totaal 18830
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7.  Monitoring/evaluatie 

De voortgang van de aan dit budget gekoppelde activiteiten/projecten houden wij per kwartaal bij. 
De voortgang van de bodemsaneringsprojecten wordt met de projectleiders RUD 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 van de samenwerkingsprojecten (zie hoofdstuk 4) zal 2x per jaar worden 
besproken met de verschillende projectleiders binnen teams MBE, Water en RUD. 
De voortgang vergelijken wij met de totale werkvoorraad en de gestelde doelen/afspraken in de 
planperiode 2016-2020.
Aan het eind van de programmaperiode stellen wij een eindevaluatie op.

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Bewaken voortgang werkvoorraad/

samenwerkingsprojecten

2016-2020 Verslag voortgang + acties

Eindevaluatie 2021 Meten of doelen/afspraken zijn behaald
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 Bijlagen
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1.  Doorlopende Wbb en SEB (spoed) projecten

DUB/SEB/NAVOS Projecten Fase Spoed Beschikkig NO

DUB Kleiduivensch. Oosterhesselen 1. Onderzoek ja 2016

DUB Kleiduivensch.Emelangen Wijster 1. Onderzoek ja 2016

DUB Kleine Marktstraat 6-8, Assen 1. Onderzoek ja 2016

DUB Newtonstraat, Hoogeveen Onderzoek 1. Onderzoek ja 2016

DUB Oranjekan.Noordzijde 33 Zuidveld 1. Onderzoek ja 2016

DUB Paul Krugerstraat/Nijlandstraat 1. Onderzoek ja 2016

DUB Vaart 51 Gasselternijveen 1. Onderzoek ja 2016

DUB Wijken Nieuw Buinen 1. Onderzoek ja 2016

Navos Bolhuisgat 1. Onderzoek ja 2016

Navos Stortplaats Nijlanderstraat Rolde 1. Onderzoek ja 2016

SEB Bentheimerstraat 32, Coevorden 1. Onderzoek ja 2016

SEB Emelangen, Wijster 1. Onderzoek ja 2016

SEB Franklinstraat 1, Hoogeveen 1. Onderzoek ja 2016

SEB J.P. Santweeweg 3-5 (1-7) 1. Onderzoek ja 2016

SEB Rijksweg NZ 19-20, Havelte 1. Onderzoek ja 2016

DUB Bisschopswijk 4, Nieuw Roden 2. Planvorming ja 2016

DUB Holwert 1 Intergas Coevorden 2. Planvorming ja 2016

DUB Hoofdstraat 192, Hoogeveen 2. Planvorming ja 2016

DUB Stortplaats Alteveer 115 Hoogeveen 2. Planvorming ja 2016

DUB Grote Oever 24-26-28, Meppel 3. Sanering ja 2016

DUB Evenblij (pluim, GGB), Hoogeveen 1. Onderzoek ja reeds beschikt NO

DUB GGB Coevorden/CPC Coevorden pluim 1. Onderzoek ja reeds beschikt NO

SEB Fabrieksweg 10, Hoogeveen 1. Onderzoek ja reeds beschikt NO

DUB Fabrieksweg (pluim, GGB), Hoogeveen 1. Onderzoek/ggb ja reeds beschikt NO

DUB Brugstraat 62 en 64, Nieuwlande 2. Planvorming reeds beschikt NO

SEB Zandwinning Ubbena 2. Planvorming ja reeds beschikt NO

DUB Cluster Fabrieksweg Hoogeveen, boven-

grond 

3. Sanering ja reeds beschikt NO

DUB CPC Coevorden (insitu tot 10 m) 3. Sanering ja reeds beschikt NO

DUB Evenblij (kern) 3. Sanering ja reeds beschikt NO

DUB Noordzijde 107-109, Gasselternijveen 3. Sanering ja reeds beschikt NO

DUB Stortplaats Dwingeloo 3. Sanering ja reeds beschikt NO

DUB Van Wijk en Boerma Tynaarlo 3. Sanering ja reeds beschikt NO

SEB Fabrieksweg 3, Hoogeveen 3. Sanering ja reeds beschikt NO

SEB Hoofdstraat 24, 26, 28 en 29, Meppel 3. Sanering ja reeds beschikt NO

SEB NAM locatie S-313 Katshaarweg te  

Coevorden

3. Sanering ja reeds beschikt NO

SEB NS-locatie spoorberm Zanderij   

Zeegserweg, Vries

3. Sanering ja reeds beschikt NO

SEB Spoorstraat 2, Buinen 3. Sanering ja reeds beschikt NO

DUB Hoek Krimweg-Parallelweg, Coevorden 4. Evaluatie ja reeds beschikt NO

DUB Holwert Zuid Coevorden 4. Evaluatie ja reeds beschikt NO

DUB Talmastraat 66-74, Assen 4. Evaluatie ja reeds beschikt NO

DUB Gasfabriek Assen 4. Evaluatie ja reeds beschikt NO

SEB De Vos van Steenwijklaan 66-68 (70),  

Meppel

4. Evaluatie reeds beschikt NO
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DUB/SEB/NAVOS Projecten Fase Spoed Beschikkig NO

SEB Edisonstraat 1, (Fokker) Hoogeveen 4. Evaluatie ja reeds beschikt NO

SEB Industrieweg 24, Meppel 4. Evaluatie ja reeds beschikt NO

SEB Meppelerweg 3, Zuidwolde 4. Evaluatie ja reeds beschikt NO

SEB NAM locatie Annerveen 4. Evaluatie ja reeds beschikt NO

SEB Prins Hendrikstraat 24, Hoogeveen 4. Evaluatie ja reeds beschikt NO

SEB Winkler Prinsstraat 9, 11-13, Assen 4. Evaluatie ja reeds beschikt NO

DUB De Vos van Steenwijklaan 28-32, 34/

Kalkhovenstraat , Hoogeveen

5. Monitoring ja reeds beschikt NO

DUB Gasfabriek Coevorden 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

DUB Gasfabriek Hoogeveen 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

DUB Talmastraat 66-74, Assen 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

DUB Dsm-weg 5, Coevorden 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

DUB Grote Beer 5 (chemische 

wasserij),Hoogeveen

5. Monitoring ja reeds beschikt NO

DUB Krimweg 10-12, Coevorden 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

DUB Krimweg 22, Coevorden 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

DUB Parallelweg 15, Coevorden 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

DUB Westdorperstraat 12 Borger 5. Monitoring reeds beschikt NO

DUB Asserstraat 23 Norg 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

DUB Huizing Nw. Roden 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

DUB Schoolstraat, Hoogeveen 5. Monitoring reeds beschikt NO

SEB Ceresstraat 23 voorheen Mercuriusplein           5. Monitoring ja reeds beschikt NO

SEB Egginklaan 22, Havelte 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

SEB Gasgracht 10, vml CNZ terrein Meppel 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

SEB Grolloerstraat 46, Rolde 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

SEB Heerestraat 61, 67,71,73 en 75, Roden 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

SEB Meppelerweg 1, Nijeveen 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

SEB NAM locatie Oosterhesselen 1 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

SEB NAM-locatie Vries 1, Kleuvenveld 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

SEB Samenwerk.verb.Elton-Stiko-GTI, Roden 5. Monitoring ja reeds beschikt NO

DUB Gasfabriek Meppel 6. Nazorg ja reeds beschikt NO

DUB Willemskade 29-49, Hoogeveen 6. Nazorg reeds beschikt NO

SEB Griendtsveenweg 4-8, Hoogeveen 1. Onderzoek

SEB Veemarktterrein Assen, 1. Onderzoek

DUB GGB Centrum Assen, 1. Onderzoek/Plan-

vorming

DUB GGB Hoogeveen 1. Onderzoek/plan-

vorming

DUB Energieweg 7-11, Roden 2a. Beheersmaat-

regelen
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2.  Gedetailleerd overzicht bodemactiviteiten

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat Indicator

Aanpak spoedlocaties en nazorg

Doorloop van spoedprojecten incl. gasfa-

brieken (zie bijlage1)

2016-2020 Afronden saneringen Vermindering locaties op lijst 

doorlopende verplichtingen

Monitoring Wbb en SEB locaties 2016-2020 Inzicht krijgen in (ontwikkeling) 

grondwaterkwaliteit om risico’s te 

voorkomen

Toetsen of het stabiel blijft

15 Monitoringsrapportages

Provincie neemt een besluit over ernst en 

spoedeisendheid van spoedlocaties (incl. 

locaties KRW-lijst)

2016-2020 Inzicht in spoedlocaties 20 Spoedlocaties zijn beschikt

Provincie stelt KRW lijst vast 2016-2017 Inzicht in kwetsbare gebieden 1 vastgestelde KRW-lijst

Uitvoer overige Wettelijke taken

Toetsen, beoordelen van meldingen, 

bodemonderzoeken, sanerings/ nazorg-

plannen, evaluatieverslagen, wijzigingen 

SP, Bussaneringen. Aanwijzingen geven en 

besluiten nemen (beschikkingen)

2016-2020 Rechtszekerheid bieden aan burgers

Uitvoeren wettelijke taak, toezicht 

op onderzoek en plannen. 

Waarborgen kwaliteit aanpak 

verontreinigingen en toezicht op 

afvalstromen

Vermindering werkvoorraad

200 beschikkingen

Aanpak onvoorzien/nieuwe gevallen 

bodemverontreiniging

2016-2020 Bodemverontreiniging verminderen

Gebiedsgericht gericht grondwater-

beheer 

Projectgroep coördinatie GGB verder vorm 

geven

2016-2020 Begeleiding en afstemming aanpak 

GGB  in Drenthe

Generieke kaders GGB

Lokale projectgroep GGB 2016-2020 Komen tot ontwikkeling GGB in 

Coevorden, Assen, Hoogeveen en 

Meppel

4 lokale projectgroepen 

Bestuursconvenanten 2016-2020 Afspraken over GGB met Hooge-

veen, Assen, Coevorden en Meppel

4 bestuursconvenanten

Gebiedsplannen 2016-2020 Gebiedsplannen opgesteld en 

vastgesteld. Diverse overeenkom-

sten.

Duidelijkheid wie gebiedsbeheerder 

is en wie de uitvoering doet.

4 gebiedsplannen vastgesteld (2 

concept, 2 definitief)

Aanwijzen gebied  en instemming 

gebiedsplan

2020 Gebieden aangewezen en 

ingestemd met gebiedsplannen

4

Opstellen en uitvoeren communicatieplan 2016-2020 Stakeholders doen mee in GGB

Waterbodems

Afstemmen B-locaties met waterschappen 2016-2020 Waterschappen zijn geïnformeerd

Faciliteren waterschappen 2016-2020 Waterbodems gesaneerd

Voormalige stortplaatsen

Herontwikkeling stortplaats 2016-2020 Onderzoek voor  herbestemming 

stortplaats

5 onderzoeken stortplaatsen
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Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat Indicator

Onderzoek naar andere gebruiksmogelijk-

heden voor voormalige stortplaatsen

2016-2018 Herontwikkeling stortplaatsen  

voor teelt van biomassa/ energie-

opwekking

5 stortplaatsen

Beheer stortplaats Meisner 2016-2020 Beheer en monitoring

Voldoen aan Wm

Wm

Sluiting stortplaats Attero 2016-2020 Voldoen aan Wm Wm

Nazorg

Onderzoeken of locaties kunnen worden 

overgedragen naar landelijk beheerorga-

nisatie 

2016-2020 Vermindering nazorg 1 locatie overgedragen

Programma opstellen voor verminderen 

en controle nazorglocaties 

2016 Vermindering nazorg Programma

Uitvoeren programma m.b.t. nazorgloca-

ties door toezicht en handhaving

2016-2020 Vermindering nazorglocaties/goede  

controle

Programmatische aanpak

Toezicht en handhaving

Uitvoeren handhavingsuitvoerings-

programma betreffende bodemsanering

2016-2020 Uitvoeren wettelijke taak, toezicht 

op uitvoering bodemsanering. 

Waarborgen kwaliteit aanpak 

verontreinigingen en toezicht op 

afvalstromen

HUP uitgevoerd

Sluiten van bodemdossier door langlo-

pende/gestrande saneringen te activeren 

en/of af te ronden

2016-2020 Verminderen werkvoorraad 20 locaties

Gebiedsgericht handhaven bij GGB 2016-2020 Kennis opdoen cursus

Ontwikkelen preventiebeleid 2016 Voorkomen bodemverontreiniging Preventiebeleid

Afhandelen nieuwe (na 1987) veront-

reinigingen 2016-2020 

50 locaties zorgvuldig opgeruimd

2016-2020 Voorkomen bodemverontreiniging 50 locaties

Kwaliteitsborging

Afstemming werkprocessen bodemsane-

ring 

2016 Uniforme  werkprocessen (ca. 25) 

gereed

Uniforme  werkprocessen (ca. 

25) gereed

Kwaliteitsaudits 2016-2020 Geaudit kwaliteitszorg systeem 

volgens BRL 8000

Overige werkzaamheden

Bijdragen leveren aan landelijke en 

gemeentelijke overleggen

2016-2020 Mede ontwikkelen van bodem-

beleid. 

15 bijeenkomsten jaarlijks

Juridisch/Financieel instrumentarium/

Bedrijvenregeling

Overeenkomsten 2016-2020 Bijdragen van derden/vrijwaring 

derden

5 overeenkomsten

Onderzoeksbevel geven 2016-2020 Inzicht in omvang verontreiniging 

en risico’s per locatie

1 uitgevoerd bodemonderzoek

Effectuering saneringsplicht art. 55b 2016-2020 sanering van verontreiniging 2 uitgevoerde saneringen
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Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat Indicator

Overleg met particulieren en toepassen 

stimuleringsregeling particulieren

2016-2020 Oplossen maatschappelijke 

knelpunten veroorzaakt door  

bodemverontreiniging

5 overeenkomsten

Overleg met bedrijven, opstellen finan-

cieel arrangement

2016-2020 Aanpak saneringen, verminderen 

werkvoorraad

15 saneringsovereen-komsten 

met financiële arrangementen

Omgevingswet/overdracht bevoegd-

heden

Onderzoek gevolgen overdracht bevoegd-

heden en werkzaamheden voor nieuwe 

Omgevingswet

2016-2020 Borging duurzaam bodembeheer /

Bodemkwaliteit integraal onderdeel 

RO

Volgen wetswijziging en daarbij input 

leveren 

2016-2020 Op tijd inspelen op wetwijzigingen 

en de gevolgen daarvan

Actuele kennis wetgeving

Kennismanagement en informatie-

beheer

Informatie verwerking en beheer 2016-2020 Voortgang bewaken. Up-to-date 

bodeminformatie-systeem, actief 

beschikbaar stellen voor derden

Actueel informatiesysteem 

Beschikbaar hebben van 1 bodem- 

informatiesysteem in Drenthe

2016 Ontsluiten relevante bodem- 

informatie

1 systeem

Heroriëntatie en ontwikkelen kennis 

bodem

2016-2020 Kennismanagement ontwikkeld

Organiseren jaarlijks netwerkdag 2016-2020 Kennisdelen en netwerken 1x per jaar

Interne afstemming bodem en andere 

beleidsterreinen 

2016-2020 Kennisdelen en samenwerken 2x per jaar

Inzet capaciteit bodempool 2016-2020 Kennisdelen en halen 2x inzet

Samenwerking en communicatie

Beheren en actualiseren website 2016-2020 Actuele informatie op website 2x per jaar website actualiseren

Monitoren/evalueren

Voortgang bewaken werkvoorraad 2016-2020 Verslag voortgang + acties 4x per jaar overleg

Voortgang bewaken samenwerkings-

projecten

2016-2020 Verslag voortgang + acties 2x per jaar overleg

Opstellen/evaluatie meerjarenprogramma 

bodemsanering

2016-2020 Meten of doelen/afspraken zijn 

behaald

4 tussenevaluatie ’s

1 eind evaluatie
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3.  Samenwerkingsprojecten

Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Bodem en energie

Onderzoek  of gebruik van grootschalige bodem-

warmtewisselaars in landbouwgronden een plek kan 

krijgen in toepassing duurzame energie. 

2015 -2017 Zekerheid of het om een potentiele toepassing.

Onderzoek naar benutten opgepompt verontreinigd 

grondwater voor bodemenergie en klimaatmaat-

regelen.

2016 e.v. Oordeel of het kansrijk is om opgepompt verontreinigd 

grondwater te  voor bodemenergie en klimaatmaat-

regelen. Is het kansrijk dan opschalen naar een verdere 

uitwerking van de business case. 

Kennis verbeteren ondergrond

Beleidsmatige experimenteerruimte van betrokken 

ministeries (I&M, EZ)

Demonstratieproject geothermie (bijv. i.c.m. warmte-

netten)                   

Start 2015 met 

doorloop tot 

2019

Specifieke (innovatieve) studies en 1 demonstratieproject 

geothermie

Onderzoek naar de haalbaarheid of uit geproduceer-

de gaswinningslocaties kansen bieden om te worden 

hergebruikt voor de productie van duurzame energie. 

2016-2017 Het ombouwen van een uit geproduceerde gas-

winningslocatie naar een Sustainable Transformed Energy 

Plant (STEP) op een geschikte locatie in Drenthe.

Het demonstreren van het hergebruik van oude gasputten 

voor duurzame energiewinning

Duurzaam bodemgebruik/beheer en ruimtelijke 

ontwikkeling

Onderzoek wat de invloed van ruimtelijke ontwikke-

ling  is op de woon- en werkomgeving en biodiversiteit 

in de stad en op welke wijze duurzaam bodembeheer 

baten oplevert

2017-2018 Doel is om te komen tot een ruimtelijke inrichting die 

optimaal gebruik maakt van natuurlijk bodemkapitaal 

tegen lagere kosten, hogere opbrengsten en met een 

grotere biodiversiteit.

Ontwikkelen duurzaamheidsscan 2017 Duurzaam bodemgebruik als toets bij activiteiten

Presentatie resultaten op bodemdag eind 2017

Verbinden specifieke bodemkermerken aan RO projecten

Onderzoek naar hergebruik voormalige stortplaatsen 2017 e.v. Duurzaam en nuttig gebruik gesloten stortplaatsen in de 

toekomst en geen nadelige gevolgen voor mens en milieu.

Inzicht krijgen in aantal verweesde terreinen in 

Drenthe. Plan van aanpak op stellen 

2017 e.v. Nuttige invulling niet gebruikte verontreinigde terreinen.

Presentatie resultaten op bodemdag eind 2017

Bodem en water

Onderzoek meldplicht MTBE/ETBE binnen grond-

waterbeschermingsgebieden

2015-2017 Beschermen grondwater t.b.v. drinkwaterwinning

Bodem en ondergrond

Kennis ondergrond vergroten 2016-2018 Betere ondergrondmodellering op basis waarvan 

locatie specifieke (water)maatregelen kunnen worden 

ontworpen, in plaats van algemene regels

Ontwikkelen van reizende expositie 2015-2016 Inzicht in opbouw Drentse ondergrond en vergroten besef 

ontwikkelingen van bodemkaarten
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Prestatie/activiteit looptijd Beoogd resultaat 

Multidisciplinair onderzoek naar voorkomen van 

pingoruïnes in Drenthe

2015-2018 Inzicht en informatie en veiligstellen locaties

Bodem en natuur/landbouw

Jaarlijks, gedurende 4 jaar vindt bemonstering en 

analysering van bodem en grondwater in natuur-

gebieden in combinatie met (reguliere) vegetatie-

opnamen plaats. 

2015-2019 Elk jaar wordt 25% van het meetnet gemonitord. 

Analyse betreft de plaatselijke relaties tussen bodem-

chemie, grondwater(peil) en vegetatietypen.

Cofinanciering programma AgroAgenda bodem 2015-2018 Duurzame agrofoodsector

Participatie in pilot veenoxidatie 2016 Inzicht in gevolgen veenoxidatie voor bodem

Onderzoek toepasbaarheid tarragrond in landbouw 2016 Inzicht in organische stofgehalte

Ontwikkeling bodemverontreinigingen

Onderzoek milieugevolgen nieuwe verontreiniging 

PFOS

2015-2017 Een protocol hoe om te gaan met nieuwe verontreini-

gingen in Drenthe/Nederland/Europa

Verbeteren kennis van dergelijke stoffen

Beleidsregels indien wenselijk/nodig.

Plan van aanpak opstellen voor inventarisatie asbest-

daken in Drenthe

Uitvoering inventarisatie asbestdaken

2015-2016 Plan van aanpak

Inzicht in totaal aantal asbestdaken 

Inzicht in potentiele bodemverontreiniging door asbest-

daken.
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4.  Financiele meerjarenplanning 2016-2020 e.v.
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5. Afkortingenlijst

BIS: Bodeminformatiesysteem
BOOG: Bodem Ontwikkel Groep
BUS: Besluit Uniforme Sanering
DOG: Duurzame Ontwikkeling Ondergrond
BAC/DROW: Bestuurlijke adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en   
 Waterbeheer
DUB:  Decentrale uitkering bodem
ETBE: Ethyl-tert-butylether
EV: Evaluatieverslag
GGB: Gebiedsgericht grondwaterbeheer
GLOBIS: Geografisch Landelijk Overheids Bodem Informatie Systeem
IMK: Instituut midden en klein bedrijf 
KIBO: Kennis Infrastructuur Bodem
KRW: Kader Richtlijn Water
MTBE: Methyl-tert-butylether 
MTR: Mid term review
NMP4: Nationaal milieuplan
NO: Nader onderzoek
NP: Nazorgplan
PBBS: Provinciale beleidsgroep bodemsanering
RUD: Regionale uitvoeringsdienst Drenthe
SEB: Sanering in eigen beheer
SO: Saneringsonderzoek
SP: Saneringsplan
STRONG: Structuur visie ondergrond
TEEB-Stad: The Economics of Ecologie and Biodiversity in de stad
WABO: Wet Algemene Bepalingen Omgevingrecht
Wbb:  Wet Bodembescherming
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