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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding en achtergrond  
Het beleid rondom bodemverontreiniging is vanaf de ontdekking van de bodemverontreiniging in 

Lekkerkerk altijd in ontwikkeling geweest. In de jaren ‘80 ging men nog uit van een beperkte om-

vang van de bodemverontreiniging in Nederland, inmiddels is dit beeld drastisch bijgesteld. Deze 

constatering noopte tot het aanpassen van het bodemsaneringsbeleid. Naast inhoudelijke wijzingen 

is er organisatorisch ook veel veranderd. De inhoudelijke wijzigingen volgen uit het Eindrapport 

BEVER (BEleidsVERnieuwing bodemsanering, sept. 2000).  

 

De aanleiding tot de beleidsontwikkeling, zoals met BEVER is ingezet, werd gevormd door de 

constatering dat bodemsanering fors hogere kosten met zich meebracht dan eerder was aangeno-

men. Bovendien zorgde bodemsanering voor stagnatie in de ruimtelijke ontwikkeling en werd het 

onderwerp bodemverontreiniging te eenzijdig benaderd. Met het uitvoeringsprogramma BEVER 

wordt veel nadrukkelijker de verbinding gemaakt tussen bodemsanering, ruimtelijke ontwikkeling 

en duurzaamheid. Bodemsanering is namelijk een essentieel onderdeel binnen ruimtelijke en maat-

schappelijke ontwikkelingen. Hiervoor is in de jaren 1999-2000 het Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing (ISV) in uitvoering genomen. BEVER heeft geleid tot het Kabinetsstandpunt Be-

leidsvernieuwing Bodemsanering van juni 2002. Dit standpunt ziet ondermeer toe op een functie-

gerichte en kosteneffectieve aanpak van bodemverontreiniging.  

 

Een zeer belangrijk project, de vaststelling van de werkvoorraad, is een onderdeel van de doelstel-

lingen uit het Nationaal Milieubeleidsplan 3 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (VROM). Op basis van het totale landsdekkendbeeld worden de financi-

ele consequenties van bodemverontreiniging bezien.  

 

Actiepunt: 
Het team Milieuadvies stelt een werkplan op waarin wordt vastgelegd hoe de werkvoorraad in 

Hoogeveen in beeld wordt gebracht en hoe deze wordt aangepakt, waarin de landelijke adviezen 

uit de notitie “Lucht en Massa” worden verwerkt. 

 

De voornemens voor verdergaande beleidsontwikkelingen ten aanzien van bodem zijn vastgelegd 

in de Bodembeleidsbrief van 24 december 2003 die het ministerie van VROM heeft gezonden aan 

de Tweede Kamer. Tevens wordt in het kader van de meest recente beleidsontwikkelingen van het 

ministerie van VROM, als vastgelegd in de Bodembeleidsbrief, een nog meer integrale aanpak van 

bodembeheer en verontreiniging voorgestaan. Bodembeleid zal zich meer gaan richten op een be-

wuster en duurzamer gebruik van de bodem. De waarde van de bodem dient behouden te worden 

en de gebruiker van de bodem heeft het recht de bodem te benutten maar ook de plicht zorgvuldig 

met de bodem om te gaan.  

 

De aanleiding voor de gemeente Hoogeveen om het bodembeleid vast te leggen in de voorliggende 

Bodemnota werd gevormd door het ontbreken van een duidelijke samenhang tussen de verschillen-

de bodemtaken. Door het ontbreken van een duidelijke samenhang tussen de beleidsvelden preven-

tie, bodembeheer en bodemsanering waren ambities op het gebied van bodemkwaliteit en bodem-

duurzaamheid bij ruimtelijke (her)ontwikkeling moeilijk te verwezenlijken. De gemeente, als cen-

trale speler bij de inrichting en het beheer van de (openbare) ruimte, heeft daarom behoefte aan een 

eigen visie ten aanzien van haar bodemtaken. De samenhang tussen het landelijke beleid en de 
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gemeentelijke taken op gebied van preventie (voorkomen van nieuwe verontreiniging), beheren 

(onderhouden van de bestaande bodemkwaliteit) en saneren (opruimen van (oude) verontreinigin-

gen) is in het volgende figuur gevisualiseerd. 
 

 

 
 

 

1.2 Doelstelling van de bodemnota 
De algemene doelstelling van de gemeente Hoogeveen ten aanzien van de bodemkwaliteit is het 

realiseren en behouden van een duurzaam geschikte bodem en optimalisatie van het gebruik van de 

beschikbare beleidsruimte en eenduidigheid naar en voor derden hiervan. Het bereiken van deze 

doelstelling geschiedt vanuit de visie dat samenhang tussen de beleidsvelden preventie, beheren en 

saneren noodzakelijk is. Door preventie wordt nieuwe bodemverontreiniging voorkomen en wordt 

verspreiding en aantasting van kwetsbare objecten tegengegaan. Beheer zorgt voor het verantwoord 

omgaan met de bodem, rekening houden met de kwaliteit en gebruik (zowel huidig als toekomstig) 

door gegevensbeheer, onderzoek en nazorg. Door saneren worden bestaande verontreinigingen 

weggenomen en/of beperkt zodat een schonere en leefbare bodem wordt gecreëerd. 

 

Het doel wordt in deze Bodemnota als volgt verwoord: 

• duidelijke beleidsuitgangspunten van de gemeente Hoogeveen; 

• koppeling van de beleidsvelden preventie, beheren en saneren; 

• opstellen van duidelijk omschreven actiepunten die voortvloeien uit het bodembeleid; 

• toetsing van de financiële haalbaarheid van het gemeentelijk bodembeleid. 

 

1.3 Status van de bodemnota 
Het is voor een effectieve uitvoering van bodemtaken van groot belang dat er voor alle betrokken 

partijen duidelijkheid bestaat over de beleidsuitgangspunten van de gemeente. In feite kan deze 

bodemnota worden gezien als een samenvatting van alle bodemtaken van de gemeente en de raak-

vlakken van bodem met andere beleidsterreinen. Het fungeert als een leidraad voor de handelwijze 

bij bodembeheer, sanering en preventie voor alle afdeling die bij de uitvoering van hun taken met 

het aspect bodemverontreiniging te maken hebben. 

 

Figuur 1.1: Schema samenhang bodembeleid  
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De onderhavige bodemnota is geldig voor een periode van vijf jaar. Na die tijd kan de gemeente 

beoordelen of het nodig is om het bodemnota te actualiseren. Actualisatie kan eerder nodig zijn 

afhankelijk van wijzigingen in de regelgeving.  

 

1.4 Werkwijze  
De werkwijze, die is gevolgd bij het opstellen van deze 

bodemnota, is hiernaast schematisch weergegeven en kan 

als volgt worden beschreven: Bij de start van het project 

is een projectorganisatie gevormd en is een startbijeen-

komst georganiseerd. Vervolgens is relevante informatie 

verzameld en is een documentatiestudie uitgevoerd. Deze 

gegevens zijn vervolgens beschreven in verschillende 

discussiestukken. De discussiestukken zijn besproken in 

het projectteam. De resultaten van deze discussie zijn 

vervolgens verwerkt in het concept van de bodemnota.  

Het concept van de bodemnota is besproken met verte-

genwoordigers van verschillende afdelingen, de provin-

cie en voorgelegd aan de VROM-Inspectie. De resultaten 

van deze besprekingen zijn verwerkt in de voorliggende 

versie. Nadat de definitieve bodemnota door het College 

en de Raad van de gemeente Hoogeveen is vastgesteld, 

wordt de bodemnota intern en extern geïmplementeerd. 

 

 

 

 

Actiepunt: 

Na het vaststellen van de bodemnota zal deze intern en extern worden geïmplementeerd. 

 
1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 is de inleiding. Hoofdstuk 2 geeft een beeld over de algemene bodemkwaliteit van de 

gemeente Hoogeveen waarbij naar de historie is gekeken. Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op de 

regelgeving die bestaat op het gebied van bodem. Deze toelichting is niet uitputtend. Hoofdstuk 4 

geeft een beschrijving van de beleidsuitgangspunten van de gemeente Hoogeveen ten aanzien van 

bodemverontreiniging. Hoofdstuk 5 richt zich op de gemeentelijke preventietaken. Hoofdstuk 6 

behandelt de beheertaken, dat wil zeggen het verantwoord omgaan met de bodem, rekening hou-

dend met kwaliteit en gebruik.  In hoofdstuk 7 komt saneren aan de orde. Dit omvat onder meer het 

wegnemen en beperken van bodemverontreinigingen. Hoofdstuk 8 richt zich op meer op de organi-

satorische kant. Hoofdstuk 9 geeft tot slot een overzicht van actiepunten die voortkomen uit deze 

bodemnota, voorzien van een financiële paragraaf. In bijlage 1 zijn de stroomschema’s van de rele-

vante werkprocessen opgenomen. In bijlage 2 staan de verschillende vormen van bodemonderzoek 

die uitgevoerd kunnen worden voor het vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit.  

Figuur 1.2: Schema projectfasen  
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2 De bodem van de gemeente Hoogeveen  

2.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt in het kort het beeld van de bodemkwaliteit in de gemeente Hoogeveen ge-

schetst. De huidige bodemkwaliteit heeft een nauwe relatie met de bodemgesteldheid en het bo-

demgebruik door de jaren heen. Daarom wordt eerst beknopt ingegaan op de geologische geschie-

denis van Hoogeveen, vervolgens op de historische bodembelasting en tot slot op de bodem- en 

grondwaterbescherming.   

 

2.2 Geologische geschiedenis  
Op onderstaande kaart is een overzicht gegeven van de bodemopbouw in de gemeente Hoogeveen 

die sterk bepaald is door de geologische geschiedenis en de hiermee samenhangende geohydrolo-

gie. Uit het overzicht blijkt dat aan de noordkant van de gemeente Hoogeveen het landschap ge-

vormd is door dekzandafzettingen. Richting het zuiden is het landschap gevormd door veenafzet-

tingen.  

 

 

  
Figuur 2.1: Bodemopbouw gemeente Hoogeveen 

 

2.3 Bodemopbouw 
Het gemiddeld maaiveld bevindt zich op ongeveer 12 meter + NAP. De deklaag bestaat over het 

algemeen uit matig fijne tot matig grove zanden van de Formatie van Drenthe. Plaatselijk kunnen 

leem- of veenlagen voorkomen. De deklaag heeft een dikte van circa 10 meter. Het freatisch 

grondwater bevindt zich op een diepte van circa 1,5 meter minus maaiveld en stroomt globaal in 

zuidwestelijke richting. Door fluctuaties in maaiveld kan de diepte van het grondwater lokaal ver-

schillen en door aanwezige watergangen kan de lokale stromingsrichting worden beïnvloed. 
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Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van circa 30 meter en bestaat uit matig fijne tot 

matig grove zanden van de Formatie van Urk. Aan de onderzijde van het watervoerend pakket kan 

lokaal een scheidende laag aanwezig zijn van de Eemformatie. 

 

Het tweede watervoerend pakket bestaat uit een grofzandig pakket van de formaties van Urk en 

Harderwijk en is aanwezig tot circa 75 m-mv. Deze laag wordt aan de onderzijde begrensd door 

een matig watervoerende laag van circa 5 meter dikte (Formatie van Tegelen), waarna de geohy-

drologische basis wordt aangetroffen. 

De doorlatendheid van het eerste en tweede watervoerend pakket wordt geschat op 50 – 100 

m
2
/dag. 

 

2.4 Historische bodembelasting 
De vervening heeft in het ontstaan van Hoogeveen een belangrijke rol gespeeld. Vanaf 1631 werd 

met het ontgraven van veen voor turfwinning begonnen. Het dorp Hoogeveen werd in 1636 ge-

sticht door veenarbeiders. Op het belangrijkste kruispunt vestigden zich al snel winkeliers, verve-

ners, rentmeesters en ambachtslui.  

 

Het afgegraven veen werd via een kanaal (de Nieuwe Grift, later de Hoogeveense Vaart genoemd) 

over het water naar Meppel en verder vervoerd. Dwars op dit kanaal werden op een afstand van 

circa 160 meter van elkaar kleinere kanalen gegraven, de zogenaamde wijken. Deze afstand was 

voor een arbeider nog doelmatig af te leggen met een kruiwagen vol turf. Zo ontstond een raster 

van elkaar kruisende kanalen. Door middel van nieuwe kanalen, de opgaanden, werden stelsels van 

wijken verderop in de venen, eveneens aan de Hoogeveense Vaart gekoppeld. Bij het dempen van 

wijken, in de jaren ’70 van de vorige eeuw, zijn in sommige gevallen afval(stoffen) gebruikt. Bij 

bodemonderzoeken vormen gedempte wijken daarom altijd een aandachtspunt. Hierop wordt in 

paragraaf 7.4 nader ingegaan. 

 

 
Figuur 2.2: Wijken in gemeente Hoogeveen 

 

Bovenstaand is een topografische kaart weergegeven uit 1914. Op de kaart zijn duidelijk de ver-

schillende wijken weergegeven.  

 

Pas aan het einde van de 19e eeuw werd turf minder belangrijk en schakelde men over op land-

bouw en veeteelt en industrie. Net als elders in Nederland heeft de industriële ontwikkeling in de 
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periode van 1960 tot 1980 op veel plaatsen voor locale bodemverontreiniging gezorgd.  In het ka-

der van het project landsdekkend beeld wordt hier onderzoek naar gedaan.   

 

Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart in 2004 blijkt dat met name in de oudere delen van 

het stedelijk gebied van Hoogeveen sprake is van een diffuse bodemverontreiniging. Dit beeld is in 

overeenstemming met andere steden in Nederland. De oorzaak van de diffuse verontreiniging ligt 

deels in de eeuwenlange bebouwingsgeschiedenis van deze gebieden. 

 

2.5 Bodem- en grondwaterbescherming 
In het provinciale omgevingsplan POPII zijn milieubeschermingsgebieden aangewezen die extra 

bodembescherming nodig hebben om de bodemkwaliteit te behouden. Hieronder worden onder 

andere de waterwin- en natuurgebieden verstaan. Om te voorkomen dat in de toekomst in deze 

gebieden bodemverontreiniging plaatsvindt, verdienen deze gebieden een bijzondere bescherming.  

 

Grondwaterwinningen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening krijgen extra bescher-

ming. Hiermee wordt voorkomen dat de grondwaterkwaliteit wordt aangetast. Om dit te realiseren 

maakt de provincie Drenthe gebruik van verschillende instrumenten, waaronder de Provinciale 

Omgevings Verordening  (POV). Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden gelden op grond 

van de POV diverse beperkingen.  

 

Op de volgende pagina is een kaart met beschermde gebieden van het POPII weergegeven. Op de 

kaart zijn drie waterwingebieden aangegeven, hiervan liggen er twee binnen de gemeentegrenzen 

van gemeente Hoogeveen.  

 

 

Figuur 2.3: Waterwingebieden in gemeente Hoogeveen en omstreken 

 

De gemeente kan bij het verlenen van bouw- en milieuvergunningen en bij de uitvoering en hand-

having in deze gebieden extra aandacht geven aan de bescherming van de bodem en het grondwa-

ter. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit in deze gebieden gelijk blijft danwel bij voorkeur wordt 

verbeterd. De gemeente zal bij het opstellen van milieuvergunningen en bij handhaving indien no-

dig afstemmen met de provincie. De gemeente heeft de intentie om in deze gebieden extra controle 

te laten plaatsvinden op storten van afvalstoffen, lozing afvalwater en of bodembeschermende 

voorzieningen. Verdere vertaling van het grondwaterbeschermingsbeleid via de ruimtelijke orde-

ning dient plaats te vinden in de bestemmingsplannen. Daarmee draagt de gemeente bij aan een 

duurzame bescherming van het grondwater voor de drinkwatervoorziening. 
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Bodemverontreiniging wordt niet alleen veroorzaakt door bedrijfsmatige activiteiten, maar kunnen 

ook veroorzaakt worden door particuliere activiteiten in en rondom de woning en overige diffuse 

bronnen. De gemeente voert momenteel geen actief beleid bij het terugdringen van diffuse bronnen 

die de bodem kunnen verontreinigen. 

 

Actiepunt: 
In de toekomst zullen de diffuse bronnen in beeld worden gebracht en wordt onderzocht in hoever-

re burgers en bedrijven kunnen meewerken in het terugdringen van diffuse bronnen.  
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3 Wettelijk kader en landelijk beleid  

3.1 Algemeen 
De uitgangspunten voor de uitvoering van bodemtaken door de gemeente Hoogeveen worden 

vormgegeven binnen de kaders van wet- en regelgeving. Daarnaast bieden ontwikkelingen op het 

gebied van bodembeleid de gemeente de mogelijkheid om op een meer programmatische en flexi-

bele wijze met haar bodemproblematiek om te gaan. In dit hoofdstuk wordt in het kort aangegeven 

vanuit welke juridische kaders de bodemaspecten worden aangepakt. Nadere uitwerking van deze 

wettelijke regelingen vindt plaats in de hoofdstukken 5, 6 en 7. 

 

3.2 Wet bodembescherming 
De kaderwet voor de regels op zowel het gebied van preventie, beheren en saneren van bodemver-

ontreiniging is de Wet bodembescherming (Wbb). Nadere regels zijn uitgewerkt in algemene maat-

regelen van bestuur en circulaires. In de Wbb wordt uitgegaan van een twee sporen benadering. 

Onderscheid wordt gemaakt tussen verontreinigingen die zijn ontstaan vóór 1 januari 1987 en ver-

ontreinigingen die zijn ontstaan na deze datum. Vanaf 1987 is in de Wet bodembescherming name-

lijk het zorgplicht-artikel opgenomen (artikel 13). De laatste wijziging van de Wbb heeft 1 januari 

2006 plaatsgevonden. 

 

Verontreiniging vóór 1987 

Verontreiniging ontstaan vóór 1 januari 1987 worden aangeduid als historische verontreinigingen 

en de saneringsparagraaf van de Wbb is hierop van toepassing. Voorheen werd uitgegaan van mul-

tifunctionele saneringen waarbij de bodem na sanering weer voor alle doeleinden geschikt is. In-

middels geldt voor dit soort verontreinigingen dat de sanering ook functiegericht en effectief kan 

worden aangepakt. Functiegericht betekent dat de saneringsaanpak wordt gerelateerd aan het ge-

bruik van de bodem. In dit soort gevallen blijft meestal een restverontreiniging achter en afhanke-

lijk van de ernst en de verspreiding kunnen beheersmaatregelen noodzakelijk zijn.  

 

Verontreiniging na 1987 

Voor verontreinigingen die zijn ontstaan na 1 januari 1987 geldt het regime van de zorgplicht (arti-

kel 13 - Wbb). Dit betekent dat elke verontreiniging direct en multifunctioneel moet worden gesa-

neerd. Degene die de verontreiniging heeft veroorzaakt is ook degene die verantwoordelijk wordt 

gesteld voor het nemen van saneringsmaatregelen. Wanneer de veroorzaker niet overgaat tot vrij-

willige sanering, heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid tot het inzetten van juridische instru-

menten zoals het saneringsbevel.  

 

Het bevoegd gezag voor uitvoering van de taken en de handhaving van de regels van de Wet bo-

dembescherming is voor de gemeente Hoogeveen de provincie Drenthe. Voor gevallen van ernstige 

bodemverontreiniging is de provincie per definitie het bevoegd gezag. Bij gevallen van niet ernsti-

ge bodemverontreiniging kan de gemeente bevoegd gezag zijn, bijvoorbeeld als sprake is van sane-

ring in combinatie met een bouwvergunning of een Wm-vergunning. Een nadere uitwerking hier-

van is opgenomen in het Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering.  

 

Aanvullende regels zijn opgenomen in algemene maatregelen van bestuur en deze kunnen worden 

onderverdeeld in besluiten gericht op preventie of op saneringen. 
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3.3 Besluiten gericht op preventie 
 

Besluit Bodemkwaliteit  

Het besluit Bodemkwaliteit, dat in de loop van 2007 in werking treedt, is de opvolger van het 

Bouwstoffenbesluit. In het Besluit Bodemkwaliteit worden milieuhygiënische randvoorwaarden 

gesteld aan het hergebruik van primaire en secundaire bouwstoffen in bodem of oppervlaktewater. 

Daarnaast worden in het Besluit bodemkwaliteit ook de kaders aangegeven voor het hergebruik van 

licht verontreinigde grond en baggerspecie.  

 
Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Kwalibo) 

Vanaf 1 oktober 2006 is de Kwalibo-regelgeving van kracht geworden. De regelgeving moet de 

kwaliteit van het bodembeheer verbeteren. Organisaties zoals adviesbureau’s, aannemers en labora-

toria welke bodemonderzoeken, bodemsaneringen, laboratoriumanalyses en andere werkzaamhe-

den verrichten moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Deze eisen, die door de marktpartijen zelf zijn 

ontwikkeld en vastgelegd in richtlijnen, waren in de afgelopen jaren nog vrijblijvend. Met de wette-

lijke regeling ontstaat meer zekerheid dat kwalitatief goed werk wordt geleverd.  

 

Actiepunt: 
De gemeente is voornemens het landelijk beleid te volgen. Eind 2007 zal de werking van het lande-

lijk beleid op gemeentelijk niveau worden geëvalueerd, waarna wordt bekeken of het alsnog nodig 

is om een gemeentelijk Kwalibo-beleid te formuleren. 

 
Lozingenbesluit bodembescherming  

Dit besluit verbiedt in principe alle lozingen van vloeistoffen (huishoudelijk afvalwater, koelwater 

en overige vloeistoffen) in of op de bodem. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend maar 

alleen indien een aansluiting op het riool of andere wijze van afvoer redelijkerwijs niet mogelijk is. 

Het bevoegd gezag voor de uitvoering van de taken en de handhaving kan zowel de gemeente als 

de provincie zijn. 

 

Stortbesluit bodembescherming 

Dit besluit bevat bepalingen ten aanzien van voorschriften die in een vergunning moeten worden 

opgenomen wanneer sprake is van een stortplaats voor afvalstoffen. Ten aanzien van de bodem 

bevat dit besluit een artikel dat specifiek daarop toeziet en dat is artikel 15. Dit artikel bepaalt dat 

het bevoegd gezag de verplichting kan opleggen een bodemonderzoek te gedogen. Voor het op de 

kant brengen van onderhoudsbaggerspecie (tot klasse 2) bestaat er een vrijstelling van het stortver-

bod. Het bevoegd gezag voor de uitvoering van de taken en de handhaving kan zowel de gemeente 

als de provincie zijn. 

 
Besluit opslag in ondergrondse tanks (BOOT) 

Dit besluit stelt regels voor het opslaan van 

vloeistoffen in ondergrondse tanks door be-

drijven en particulieren. Onderscheid wordt 

gemaakt in vloeibare brandstoffen, afgewerk-

te olie en huishoudelijk afvalwater. Tevens 

bevat dit besluit ook voorschriften ten aan-

zien van buiten gebruik gestelde tanks, een 

verplichting tot het stellen van financiële 

zekerheid en een gedoogplicht voor het uit-

voeren van een bodemonderzoek. Het be-

voegd gezag voor de uitvoering van de taken 

en de handhaving is in de meeste gevallen de 

gemeente. Het BOOT heeft geen betrekking 

op benzinestations en garagebedrijven. 
Afbeelding 1: Tanksanering
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Lozingenbesluit Wvo Bodemsanering en proefbronneringen 

Dit besluit is van toepassing op lozingen van verontreinigd grondwater op rioleringen in het kader 

van bodemsaneringen en proefbronneringen. Het betreft in het algemeen verontreinigingen met een 

eenvoudige en homogene samenstelling die vrij eenvoudig en met gangbare technieken zijn te ver-

wijderen. De reikwijdte beperkt zich tot lozingen van relatief korte duur (< 3 jaar voor bodemsane-

ringen en maximaal 3 weken voor proefbronneringen) en een gering debiet (ten hoogste 15 m3/uur 

voor bodemsaneringen en 50 m³ voor proefbronneringen). Indien hier niet aan wordt voldaan geldt 

een lozingsvergunningplicht. Het bevoegd gezag in deze is het waterschap. 

 

3.4 Besluiten gericht op sanering 

 
Besluit Uniforme Saneringen (BUS) 

Op 14 februari 2006 is het besluit Uniforme Saneringen (BUS) in werking getreden. 

Het Besluit uniforme saneringen zorgt voor een landelijke uniforme regeling voor het behandelen 

van aanvragen voor het uitvoeren van eenvoudige, gelijksoortige saneringen die in korte tijd afge-

rond kunnen worden. In Nederland valt naar schatting 50 procent van de saneringen in deze catego-

rie. Het voordeel voor saneerders is dat men met minder onderzoekskosten kan volstaan en men 

geen saneringsplan behoeft te schrijven. Een melding via een standaard meldingsformulier volstaat. 

Daarnaast is ook de proceduretijd korter. Binnen vijf weken na een melding kan men starten met 

saneren. Het bevoegde gezag in het kader van dit besluit is de provincie. 

 

Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen  

Dit besluit geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid, indien de drijver van een inrichting dit niet 

vrijwillig doet, tot het verplichten van verkennend bodemonderzoek. Het gaat hierbij om inrichtin-

gen waarvan op grond van het huidige gebruik kan worden aangenomen dat er een verhoogde kans 

op bodemverontreiniging is. Het bevoegd gezag voor de uitvoering van de taken en handhaving 

hiervan is voorbehouden aan die bestuursorganen die ook bevoegd zijn voor de uitvoering van de 

Wet Bodembescherming. In het geval van de gemeente Hoogeveen wordt het bevoegd gezag ge-

vormd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. 

 

Besluit asbestwegen  

Op grond van dit besluit is het verboden om asbesthoudende wegen voorhanden te hebben. Indien 

er meer dan 100 mg/kg asbest aanwezig is, dient de weg te worden gesaneerd, waarbij de VROM-

inspectie het bevoegd gezag is. Indien de weg voor 1 juli 1993 is aangelegd mag de weg worden 

afgedekt. Indien een weg na 1 juli 1993 is aangelegd dan moet deze worden verwijderd conform 

het Asbestverwijderingsbesluit in verband met volksgezondheid-risico’s. Binnen de gemeente 

Hoogeveen zijn er geen asbestwegen. 

 

Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering  

Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering. Dit besluit geeft regels in welke 

gevallen de meldingplicht (o.g.v. artikel 28 Wbb) achterwege kan blijven. Dit is bijvoorbeeld het 

geval wanneer al in een ander kader gegevens over de bodem zijn verstrekt, een aanvraag bouw-

vergunning of een aanvraag oprichting inrichting (milieuvergunning).  

 

3.5 Landelijk beleid  
Niet alleen formele wetgeving komt bij de rijksoverheid vandaan, ook wordt beleid op rijksniveau 

ontwikkeld en vastgelegd in nota’s en standpunten. Bij de uitwerking van gemeentelijk beleid zal 

daarmee eveneens rekening moeten worden gehouden. Het recente beleid, in aanvulling dus op de 

wetgeving, is vastgelegd in de volgende beleidsdocumenten: 

- Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), 2000; 

- Nationaal milieubeleidsplan 4, 2001;  

- Handhavings Uitvoerings Methode Grondstromen (HUM) 2003; 

- Beleidsbrief Bodem van Staatssecretaris VROM, 2003.  

Op de beleidsontwikkeling rond het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en de Beleidsbrief 

Bodem wordt hieronder nader ingegaan.   
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3.6 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing  
Op 1 januari 2000 is de Wet Stedelijke Vernieuwing in werking getreden. De overheidsbijdragen 

voor stedelijke vernieuwing worden in het kader van deze wet zoveel mogelijk gebundeld in een 

budget, het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). 

 

Samen met de ISV operatie vindt een decentralisatie plaats van bodemtaken van de provincie naar 

programmagemeenten en “rechtstreekse” gemeenten. Van programmagemeenten wordt verlangd 

dat zij in een ISV-programma in een bodemmodule aangeven hoe zij de ISV-middelen willen toe-

passen. De rechtstreekse gemeenten krijgen hun bodemsaneringgelden rechtstreeks van het rijk. 

 

De gemeente Hoogeveen is een programmagemeente in het kader van het ISV en daarom is in 2004 

het tweede ISV-programma opgesteld voor de periode 2005-2009. Onderdeel hiervan is een bo-

demparagraaf. In het vorige programma (ISV1) werd het onderdeel bodemsanering ingevuld aan de 

hand van een specificatie van locaties. In het ISV2 programma is de opgave voor bodemsanering 

ingevuld aan de hand van toetsbare grootheden, de zogenaamde prestatie indicatoren (zie hoofdstuk 

7).  

 

3.7 Beleidsbrief Bodem  
In de Bodembeleidsbrief van 24 december 2003 heeft het ministerie van VROM nieuwe ontwikke-

ling vastgelegd met betrekking tot het bodembeleid. Het zetten van nieuwe stappen in het bodem-

beleid wordt noodzakelijk geacht om te bevorderen dat in Nederland duurzamer wordt omgegaan 

met de bodem en dat inconsistenties en onvolkomenheden in het huidige bodembeleid en regelge-

ving worden weggenomen. In het kort laat de beleidsvernieuwing zich als volgt samenvatten:  

- Bodembeleid gaat zich richten op een bewuster en meer duurzaam gebruik  van de bodem, de 

gebruikswaarde van de bodem moet behouden blijven, de gebruiker heeft het recht de bodem te 

benutten maar ook de plicht zorgvuldig met de bodem om te gaan;  

- Decentrale overheden moeten bij ruimtelijke ordening, inrichting en beheer bewuster omgaan 

met de toestand van de bodem, en beslissingen over het gebruik van bovengrondse en onder-

grondse ruimte baseren op een beoordeling van de effecten van bodemgebruik; 

- Bij het beheer van bodemverontreiniging worden de beleidskaders vereenvoudigd en consisten-

ter gemaakt. De regelgeving wordt vereenvoudigd. Decentrale overheden krijgen meer ruimte 

voor het realiseren van gebiedsgerichte oplossingen en dragen verantwoordelijkheid voor een 

transparante besluitvorming en borging van kwaliteit van de uitvoering; 

- Decentrale overheden als de gemeente en de waterschappen worden in staat gesteld gebiedsge-

richte bodemkwaliteitseisen te formuleren op basis van de aanwezige bodemkwaliteit, de ge-

wenste bodemkwaliteit vanwege het bodemgebruik en het daarmee samenhangende grondver-

zet of baggeropgave;  

- De intensiteit van bodembeheer wordt eenduidiger gekoppeld aan de risico’s op ontstaan van 

verontreiniging, op blootstelling aan of verspreiding van verontreiniging; 

- Kennisinfrastructuur wordt versterkt, de uitvoeringspraktijk wordt met kennis en competentie-

versterking ondersteund; 

- Informatie over kwaliteit en gebruik van de bodem wordt beschikbaar voor de decentrale over-

heid; toegankelijkheid van deze gegevens wordt bevorderd. Ook burgers en bedrijven krijgen 

beter en gemakkelijker toegang tot betrouwbare informatie.  

 

In de praktijk komt dit nieuwe beleid er op neer dat de gebruiker meer verantwoordelijkheid krijgt, 

de decentrale overheden moeten bodembeheer, nog meer dan het geval was, inpassen in de ruimte-

lijke ontwikkelingen. Dit betekent onder ander dat de gemeente, wil zij gebruik maken van de mo-

gelijkheid om lokaal referentiewaarden vast te stellen, conform het besluit Bodemkwaliteit in 2007 

een Bodembeheernota dient op te stellen.  

Actiepunt: 
In de loop van 2007 zal de gemeente bepalen of het vaststellen van een Bodembeheernota en Bo-

demfunctiekaart voor de gemeente gewenst is. 
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4 Doelstellingen ten aanzien van het gemeentelijk            

bodembeleid  

In de diverse wet- en regelgevingen, zoals genoemd in hoofdstuk 3, zijn doelen gesteld ten aanzien 

van de bodemkwaliteit en het beschermen, beheren en saneren van de bodem. Binnen de gestelde 

randvoorwaarden van deze wet- en regelgeving is de gemeente bevoegd haar eigen beleid te formu-

leren en de gestelde taken naar eigen inzicht in te vullen.  

 

De algemene doelstelling van de gemeente Hoogeveen is het realiseren en behouden van een duur-

zaam geschikte bodemkwaliteit en optimalisatie van het gebruik van de beschikbare beleidsruimte 

en eenduidigheid naar en voor derden hiervan. 

 

Onderverdeeld in de aspecten preventie, beheer en saneren streeft de gemeente Hoogeveen in haar 

bodembeleid de volgende doelen na: 

  

1. Preventie: 

- het voorkomen van het verontreinigd raken van een schone bodem. 

- het voorkomen van nieuwe gevallen van bodemverontreiniging.  

- het niet verder verontreinigd raken van bestaande gevallen van bodemverontreiniging (stand-

still-principe). 

- het behouden en beschermen van de bodemkwaliteit, in het bijzonder van milieubeschermings-

gebieden. 

 

2. Beheren: 

- het behouden, beschermen en zonodig verbeteren van een gebiedseigen bodemkwaliteit. 

- milieuhygiënisch en financieel verantwoord omgaan met verontreinigde bodems en vrijkomen-

de verontreinigde grond. 

- streven naar een effectieve relatie tussen bodemgebruik en bodemkwaliteit. 

- integratie van bodemaspecten in ruimtelijke planvorming op zodanige wijze dat stagnatie van 

stedelijke vernieuwing als gevolg van bodemverontreiniging kan worden voorkomen. 

- het voorkomen van (bouw)activiteiten die daar vanwege aanwezige verontreiniging ongeschikt 

voor zijn. 

- het inzichtelijk krijgen van de totale omvang van de bodemverontreiniging binnen het stedelijk 

gebied van de gemeente Hoogeveen. Deze doelstelling wordt deels gerealiseerd in het kader 

van het project landsdekkend beeld.   

 

3. Saneren: 

- het geheel verwijderen van nieuwe verontreinigingen (multifunctionele saneringen voor veront-

reinigingen vanaf 1987). 

- het functiegericht saneren van oude verontreinigingen. 

- het inzichtelijk maken van alle (verdachte) gevallen van bodemverontreiniging conform de 

doelstellingen voor een landsdekkend beeld uit het NMP4.  

- het saneren danwel beheren van spoedlocaties vóór 2015 en het saneren danwel beheren van 

alle gevallen van bodemverontreiniging voor 2030 conform de doelstellingen van het NMP4.  

 

De hier genoemde uitgangspunten worden nader uitgewerkt in de hoofdstukken 5, 6 en 7.  
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5 Preventie 

5.1 Algemeen  
Bij preventie gaat het om de toepassing van de instrumenten die de gemeente heeft om nieuwe 

verontreiniging van de bodem op het gemeentelijk grondgebied te voorkomen of te beperken. De 

wet milieubeheer (Wm) en de wet bodembescherming (Wbb) bieden hiertoe een aantal mogelijk-

heden. In deze paragraaf zijn de taken, bevoegdheden van de gemeente ten aanzien van de preven-

tie van bodemverontreiniging in beeld gebracht en is aangegeven hoe de gemeente Hoogeveen aan 

deze taken invulling geeft.   

 

5.2 Wet Milieubeheer  
 
Kader 

De taken die de gemeente in het kader van Wet Milieubeheer uitvoert zijn het verlenen van milieu-

vergunningen, het beoordelen van AmvB-meldingen en het uitoefenen van toezicht bij bedrijven op 

het naleven van de regels.  

 

Verlenen van milieuvergunningen.  

In milieuvergunningen kan de gemeente voorwaarden stellen ten aanzien van bedrijfsmatige activi-

teiten, die gezien hun aard en omvang een bedreiging vormen voor de bodemkwaliteit. Bij het 

voorschrijven van bodembeschermende voorzieningen hanteert de gemeente Hoogeveen de Neder-

landse Richtlijn Bodembescherming (NRB) en/of publicaties van het Plan Bodembeschermende 

Voorzieningen (PBV). Voorbeelden hiervan zijn de KIWA/PBV- beoordelingsrichtlijn voor de 

aanleg van vloeistofdichte vloeren. 

 

Bij de aanvraag of als voorschrift in de milieuvergunning zelf kan de gemeente een nulsituatieon-

derzoek verlangen. Uit jurisprudentie blijkt echter dat dit niet mag indien een bedrijf volledig vol-

doet aan het NRB, en er sprake is van een verwaarlossbaar bodemrisico. 

Een nulonderzoek is bedoeld om de bodemsituatie op de plaats van de inrichting in kaart te bren-

gen. Als de bodem op een later tijdstip nogmaals wordt onderzocht kan, bij een eventueel geconsta-

teerde bodemverontreiniging, een veroorzaker worden aangewezen. Voor het uitvoeren van nulsi-

tuatie onderzoeken hanteert de gemeente de richtlijnen gegeven in de publicatie “Nulsituatie/BSB” 

(Sdu 1993). 

 

Een nulsituatieonderzoek wordt door de gemeente in de volgende situaties voorgeschreven:   

- het bedrijf heeft een activiteit welke voorkomt in tabel 3.2 van de NRB en er komen stoffen 

voor die worden genoemd in bijlage 1 van de NRB 

- de bedrijfsactiviteit wordt genoemd in het besluit “Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfs-

terreinen (25 sept 1993)” 

- de bedrijfscategorie wordt in de publicatie “Bedrijven en milieuzonering” van het VNG  aan-

geduid met een bodemindex “B”  

- indien er aanleiding is te veronderstellen dat er een bodemverontreiniging is en door de oprich-

ting of uitbreiding van de inrichting wordt vermoed dat deze verontreiniging onbereikbaar 

dreigt te worden.  

In alle gevallen dat een nulsituatieonderzoek wordt geëist, wordt door de gemeente ook een beëin-

digingsonderzoek voorgeschreven. In het geval er bij een nulsituatieonderzoek een verontreiniging 

wordt aangetoond, dan zal door de gemeente het specifieke geval worden beoordeeld voor het ne-

men van eventuele vervolgacties. 
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In die gevallen dat de gemeente beoordeelt dat reeds eerder verricht onderzoek (bijvoorbeeld bij 

aankoop van het terrein) geschikt is als nulsituatieonderzoek wordt dit in de vergunning vastgelegd.  

 
Beoordelen van Amvb-meldingen 

Bij bedrijven, die niet onder de vergunningplicht vallen (AmvB bedrijven), wordt in een aantal 

voorschriften van de AmvB specifiek aandacht besteed aan bodemaspecten. In een aantal AmvB’s 

kan de gemeente een nulsituatie onderzoek verlangen en aanvullende eisen stellen. De gemeente 

stelt hierbij dezelfde criteria als genoemd bij het onderdeel milieuvergunningen.  

  

Tankstations vormen een bedrijfstak die veel met bodemverontreiniging te maken heeft. Op deze 

bedrijfstak is het Besluit tankstations milieubeheer van toepassing is. Tankstations hebben tot 1 juli 

1999 de tijd gekregen om de bodembeschermende voorzieningen te treffen, die in dit besluit zijn 

genoemd. In de gemeente Hoogeveen voldoen alle tankstations aan de bodembeschermende criteria 

van het besluit. In paragraaf 7.5 is de wijze van omgaan met specifieke soorten verontreinigingen 

verder beschreven.  

 

Toezicht en handhaving 

Bedrijven dienen periodiek te worden gecon-

troleerd. Bij bedrijven met bodembedreigen-

de activiteiten gaat het meestal om een con-

trolefrequentie van één keer in de twee jaar. 

Als tijdens een controle blijkt dat de voor-

waarden voor bodembeschermende voorzie-

ningen niet goed worden nageleefd volgt de 

gemeente een vastgestelde handhavingstrate-

gie.  

 

 
Afbeelding 2: Situatie bij milieucontrole 

 

Werkwijze  

De milieuvergunning wordt verzorgd door Afdeling Gemeentewinkel, waarbij deskundige onder-

steuning kan plaatsvinden vanuit het  team milieu-advies van het Ingenieursbureau. De handhaving 

van milieuvergunningen ligt bij het team handhaving van de Afdeling Veiligheid. Als bij de hand-

having knelpunten worden geconstateerd op het vlak van bodemverontreiniging vindt overleg 

plaats met het team Milieuadvies. Vanaf 1 januari 2008 zal waarschijnlijk het Activiteitenbesluit in 

werking treden, waardoor een groot deel van de bedrijven, die binnen de gemeentegrenzen van 

Hoogeveen zijn gelegen, niet meer onder een vergunningplicht vallen maar onder de werking van 

het  besluit. Bedrijven kunnen dan volstaan met het indienen van een melding. 

 
Beleidsmatige uitgangspunten  

De gemeente heeft zich in het handhavingprogramma 2006 ten doel gesteld dat in 2010 het gemid-

deld nalevingpercentage bij de 1e controle 80 % dient te zijn. Bodemaspecten maken onderdeel uit 

van de reguliere controles en maken onderdeel uit van het gestelde doel voor 2010. 

Om dit doel te bereiken worden de volgende werkwijze gehanteerd uitgevoerd: 

- Toetsen van milieuvergunningen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Daar waar 

nodig aanvullende eisen stellen aan bedrijven welke onder een AmvB vallen.  

- Monitoren van het nalevingsgedrag van de bedrijven ten aanzien van bodembeschermende 

voorschriften. 

- Het stimuleren van bedrijven in het bewustwordingsproces van de milieuaspecten binnen hun 

bedrijf. 
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Actiepunt: 
Het stimuleren van bedrijven in het bewustwordingsproces van de milieuaspecten binnen hun be-

drijf. 

 

5.3 Besluit opslag ondergrondse tanks (BOOT)  
 

Kader  

De gemeente is bevoegd gezag voor de uitvoering van het Besluit opslag ondergrondse tanks en 

heeft de taak om toezicht te houden op de naleving van de voorschriften in het kader van het besluit 

en op te treden als de voorschriften niet worden nageleefd. De regels van het besluit schrijven, in 

hoofdlijnen, het volgende voor:  

- Tanks die niet meer in gebruik worden of tanks die al eerder afgevuld zijn, moeten worden 

verwijderd of definitief onschadelijk worden gemaakt. De uiterste saneringsdatum was 1 janua-

ri 1999. Sinds deze datum kan een eigenaar worden verplicht een niet in gebruik zijnde of niet 

juist gesaneerde tank te verwijderen. 

- Tanks die nog in gebruik zijn moeten regelmatig gekeurd worden en ter plaatse moet de bodem 

(regelmatig) worden onderzocht. 

 

De eigenaar van een opslagtank is verplicht om de aanwezigheid van de ondergrondse opslagtank 

te melden.  De gemeente controleert de certificaten, bewijzen, verklaringen, meetrapporten en 

schriftelijke uitslagen van de keuringen van ondergrondse tankinstallaties. Als de bodem verontrei-

nigd is of raakt, moet deze zonodig worden gesaneerd. 

 

De gemeente Hoogeveen heeft in het verleden een aantal malen een aktie tankslag uitgevoerd. Alle 

bekende tanks die niet meer in gebruik zijn, zijn inmiddels gesaneerd. Nog in gebruik zijnde tanks 

waar op het BOOT van toepassing is worden gemiddeld één keer in de twee jaar gecontroleerd. Als 

nu nog een oude ondergrondse tank wordt gemeld moet deze volgens de regeling BOOT door een 

erkend KIWA-gecertificeerd bedrijf worden gesaneerd.  Voor tanks welke in het verleden niet 

overeenkomstig de eisen van het BOOT zijn gesaneerd (het leeg- en schoonmaken van de tank en 

vervolgens afvullen met schoon zand of een ander goedgekeurd vulmiddel), kan door de gemeente 

een hersanering worden geëist. 

 

Actiepunt: 
De gegevens van de verschillende acties tankslag dienen, om het overzicht van de gesaneerde en 

nog aanwezige tanks volledig te krijgen, samengevoegd te worden. 

 
Werkwijze  

De handhaving van tanks die onder het BOOT vallen ligt bij het team Handhaving van de afdeling 

Veiligheid. Als een verontreiniging wordt geconstateerd vindt overleg plaats met het team Milieu-

advies.  

 

Beleidsmatige uitgangspunten  

De risico’s van buiten gebruik zijnde ondergronds tanks dienen verder in beeld te worden gebracht. 

In het kader van het programma landsdekkend beeld zal hiernaar nader onderzoek plaats vinden.  

In de toekomst zal met het team van vergunningverlening milieu worden bekeken hoe bedrijven 

kunnen worden gestimuleerd in het bewustwordingsproces van de diverse milieuaspecten binnen 

hun bedrijf. 
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5.4 Lozingenbesluit Bodembescherming  
 

Kader  

Het Lozingenbesluit moet de bodem in beginsel beschermen tegen alle lozingen in de bodem van 

huishoudelijk afvalwater, koelwater en bedrijfsafvalwater. In de praktijk gaat het dan vooral om 

woonhuizen en bedrijven die nog niet op het riool zijn aangesloten.   

 

De gemeente is bevoegd gezag voor de uitvoering van het besluit en heeft de taak om toezicht te 

houden op de naleving van de voorschriften in het kader van het besluit en op te treden als de voor-

schriften niet worden nageleefd. De regels schrijven, in hoofdlijnen, het volgende voor:  

Het is verboden ongezuiverd afvalwater in de bodem te lozen. Waar dit niet mogelijk is, mag alleen 

dan in de bodem worden geloosd indien het afvalwater eerst gezuiverd wordt. De eisen voor zuive-

ring zijn nader uitgewerkt in de richtlijn “Individuele behandeling afvalwater bij verspreide be-

bouwing (IBA-richtlijn)”. 

 

Het bevoegd gezag kan voor een lozing in de bodem ontheffing of vergunning verlenen in situaties 

die door het besluit zijn aangewezen.  

 

In het buitengebied wordt door 3 woningen in combinatie met een agrarisch bedrijf gebruik ge-

maakt van de ontheffingsmogelijkheid van het Bouwverordening, waarbij nog niet geloosd wordt 

op het gemeentelijk riool maar op een mestkelder. In 2 gevallen wordt geloosd via een IBA, waar-

van het beheer van de installatie bij de eigenaar ligt, op het oppervlaktewater. Bij lozing op het 

oppervlaktewater is het waterschap het bevoegd gezag. Alle overige bedrijven in Hoogeveen zijn 

voor zover bekend aangesloten op het riool. 

 

Werkwijze  

Het team handhaving van de afdeling Veiligheid is verantwoordelijk voor de handhaving van dit 

besluit.   

 

Beleidsmatige uitgangspunten  

De beleidsmatige uitgangspunten zijn geformuleerd in het Gemeentelijke Rioleringsplan 

 

5.5 Het Besluit Bodemkwaliteit (voorheen Bouwstoffenbesluit) 
 
Kader 

De bescherming van de bodem en oppervlaktewateren tegen verontreinigingen veroorzaakt door 

secundaire bouwmaterialen is geregeld in het Besluit Bodemkwaliteit dat in de loop van 2007 in 

werking treedt. Het besluit is een uitvoeringsregeling op grond van de Wet Bodembescherming.  

Met het Besluit Bodemkwaliteit wordt beoogd uit overwegingen van duurzaamheid, het hergebruik 

van secundaire bouwstoffen, licht verontreinigde grond en  baggerspecie onder milieuhygiënische 

randvoorwaarden te stimuleren. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen zijn in het Besluit 

Bodemkwaliteit regels opgenomen ten aanzien van de samenstelling, uitloging, toepassing en te-

rugname van bouwstoffen. 

 

De gemeente is bevoegd gezag voor de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit. Zij heeft de taak 

om te registreren waar en wanneer secundaire bouwmaterialen worden toegepast en te controleren 

of de toepassing volgens de voorschriften van het Besluit Bodemkwaliteit plaatsvindt. Om gebruik 

te kunnen maken van de Ministeriele Vrijstellingsregeling Grondverzet is door de gemeente 

Hoogeveen tegelijkertijd met deze bodemnota een bodembeheerplan vastgesteld. Op grond van het 

bodembeheerplan is het mogelijk om licht verontreinigde en schone grond her te gebruiken als 

grond binnen zones  met een vergelijkbare bodemkwaliteit.  
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Werkwijze   

Toezicht en handhaving vindt door het team Handhaving van de afdeling Veiligheid plaats. Het 

toezicht spitst zich met name toe op het hergebruik van lichtverontreinigde grond.  

 
Beleidsmatige uitgangspunten  

De gemeente stelt als doel het intensiveren van de controle op het gebied van hergebruik secundai-

re bouwstoffen. 

Om dit doel te bereiken worden de volgende actiepunten uitgevoerd: 

- Het intensiveren van controles van in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.  

- Het optimaliseren van hergebruik van licht verontreinigde grond en baggerspecie in het kader 

van het gemeentelijke bodembeheerplan. 

 

Actiepunt: 
De gemeente zal controle op het gebied van hergebruik secundaire bouwstoffen intensiveren. 
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6 Beheer  

6.1 Algemeen 
Het doel van bodembeheer is het stimuleren van het verantwoord omgaan met de bodem, rekening 

houdend met kwaliteit en gebruik (nu en in de toekomst) door gegevensbeheer, onderzoek en na-

zorg. 

 

Voor een goed bodembeheer dient de gemeente over een actueel bodemregistratiesysteem te be-

schikken. Hierdoor zijn de actuele bodemkwaliteitsgegevens snel beschikbaar voor de gemeente 

zelf en voor de burgers, makelaars en planontwikkelaars. Tevens is het mogelijk om een bodem-

kwaliteitskaart te maken, waardoor de grondstromen beter kunnen worden gecontroleerd. Op het 

moment van schrijven maakt de gemeente gebruik van het bodeminformatiesysteem NAZCA 3. 

NAZCA 3 is een verouderd systeem, waarin de grondstromen die binnen de gemeente plaatsvinden 

niet digitaal geregistreerd kunnen worden en waarmee geen uitwisseling van gegevens met overige 

overheden mogelijk is. Om te kunnen voldoen aan bovenstaande punten dient een vernieuwde ver-

sie of een ander bodeminformatiesysteem worden aangeschaft. In dit hoofdstuk wordt nader om-

schreven welke bodeminformatiebronnen er zijn en wat de toepassingsmogelijkheden zijn. 

 

In de volgende paragrafen zijn de bevoegdheden, de taken en de wettelijke kaders ten aanzien van 

de beheeractiviteiten aangegeven. Daarnaast wordt de manier beschreven hoe de gemeente invul-

ling geeft aan haar wettelijke taken en hoe zij gebruik maakt van de instrumenten die ter beschik-

king staan voor het uitvoeren daarvan.  

 

Actiepunt: 
Om te kunnen voldoen aan bovenstaande punten dient een vernieuwde versie of een ander bodem-

informatiesysteem worden aangeschaft. 

 

6.2 Ruimtelijke ontwikkelingen  

 
Kader  

Bij het opstellen of herzien van een bestemmingsplan en bij procedures op grond van artikel 19 van 

de Wet op de ruimtelijke ordening, moet de gemeente onderzoeken of bepaalde bestemmingen of 

gebruiksvormen al dan niet kunnen worden vastgelegd, gegeven de bodemgesteldheid. Het team 

Milieuadvies stelt door middel van het uitvoeren van een gedegen historisch onderzoek (bodem-

toets) een bodemparagraaf op, waarin de knelpunten ten aanzien van bodem worden beschreven. 

Het toetsen van de bodemkwaliteit is noodzakelijk om te bepalen of er actuele risico's zijn voor de 

mens. Indien uit de bodemtoets blijkt dat de locatie verdacht is van bodemverontreiniging én de 

locatie (her)ontwikkeld wordt, zal er een bodemonderzoek uitgevoerd worden. Belangrijke hulp-

middelen hierbij zijn de gemeentelijke bodeminformatiesystemen en de bodemkwaliteitskaarten. 

De bodemkwaliteitskaarten zijn tegelijkertijd met deze bodemnota vastgesteld. 

 
Werkwijze  

Bestemmingsplanprocedures worden voorbereid door het team Advies & Beleid van de afdeling 

Ruimte. Over het aspect bodemkwaliteit wordt door het team Advies & Beleid in een vroegtijdig 

stadium informatie ingewonnen bij het team Milieuadvies van het Ingenieursbureau. In die geval-

len waar zich knelpunten voordoen wordt een deskundige van het team Milieuadvies bij de voorbe-

reiding van de bestemmingsplanprocedure betrokken.  
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Beleidsuitgangspunten  

Knelpunten ten aanzien van bodemverontreiniging dienen in een vroegtijdig stadium van de plan-

vormingprocedure te worden geconstateerd. In een goede afstemming tussen deskundige van ruim-

telijke ordening en milieu dient te worden gezocht naar een financieel, planologisch en milieuhygi-

enisch verantwoorde oplossing waarbij getracht wordt vertraging in het project te voorkomen.  

 

6.3 Bouw- en sloopwerkzaamheden 
 

Kader 

Door de gemeente Hoogeveen worden jaarlijks circa 800 bouwvergunningaanvragen afgehandeld.  

 

In artikel 8, tweede lid, sub c van de Woningwet wordt aangegeven dat een gemeente in de bouw-

verordening regels moet opnemen om het bouwen op verontreinigde grond tegen te gaan. De ge-

meente heeft dientengevolge de taak om alleen een bouwvergunning te verlenen als de kwaliteit 

van de bodem op de bouwlocatie geschikt is voor het beoogde gebruik. Voldoet de bouwlocatie 

daaraan niet, dan kan een aanvraag voor een bouwvergunning worden geweigerd, of nadere eisen 

in de bouwvergunning worden opgenomen. 

 

Voorschriften inzake het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond zijn niet van toepassing 

voor situaties waarin de kwaliteit van de bodem in het kader van de Woningwet niet relevant wordt 

geacht. Het gaat hierbij om :  

- gebouwen, waarin de gemiddelde verblijftijd van mensen, die daarin regelmatig aanwezig kun-

nen zijn, minder is dan twee uur per dag 

- bouwwerken, geen gebouw zijnde 

- vergunningplichtige bouwwerken, die vergelijkbaar zijn met meldingsplichtige bouwwerken 

- bouwwerken, die de grond niet raken. 

 

Daarnaast heeft de gemeente Hoogeveen in haar bouwverordening opgenomen dat in de volgende 

gevallen gehele of gedeeltelijke vrijstelling kan worden verleend voor het uitvoeren van een bo-

demonderzoek: 

- het bebouwingsoppervlak kleiner is dan 50 m2 

- het gaat om een tijdelijk bouwwerk 

- er bij de gemeente reeds bruikbare onderzoeksresultaten bekend zijn 

- uit een vooronderzoek conform NEN 5740 (NVN 5725) blijkt dat de locatie onverdacht is. 

 

Op 1 januari 2003 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Deze wet onderscheidt drie soor-

ten bouwwerken: 

- vergunningvrije bouwwerken. Voor deze bouwwerken is geen vergunning nodig en wordt dus 

ook geen bodemtoets uitgevoerd 

- bouwwerken waarvoor een lichte vergunning nodig is (termijn zes weken). Voor deze bouw-

werken mag alleen getoetst worden of het bouwwerk binnen het bestemmingsplan past, of het 

voldoet aan redelijke eisen van welstand en of de constructie voldoet aan de veiligheidseisen. 

Ook hier wordt dus geen bodemtoets uitgevoerd. De gemeente Hoogeveen zal in relevante ge-

vallen wel aanbevelingen met betrekking tot bodem, asbest en het hergebruik van grond in de 

vergunning opnemen 

- bouwwerken waarvoor een reguliere vergunning nodig is (termijn twaalf weken). Bij deze 

bouwwerken wordt wel een bodemtoets uitgevoerd.  

 

Het is mogelijk dat, ondanks vrijstellingen vanuit de Woningwet, wel bodemonderzoek wordt ver-

eist vanuit de Wet bodembescherming, bijvoorbeeld: om te voorkomen dat er wordt geroerd in 

verontreinigde grond of mensen met verontreinigde grond in aanraking komen (CROW 132 – ar-

beidsinspectie) of bij het insluiten van gevallen van ernstige verontreiniging.  

 

Indien wel een bodemonderzoek nodig is dient dit te voldoen aan de NEN 5740. In deze nota is dit 

vrijstellingenbeleid getoetst aan de richtlijn “Bouwen op verontreinigde grond“ van het VNG.  
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Werkwijze  

Bouw- en sloopvergunningen worden verleend door de Gemeentewinkel. Het team Milieuadvies 

toetst bij een bouw- en sloopaanvraag of een bodemonderzoek is vereist. Een bodemonderzoek is 

gemiddeld 20 keer per jaar vereist. In deze gevallen wordt door het team Milieuadvies getoetst of 

het bodemonderzoek op de juiste wijze is uitgevoerd en of de geconstateerde bodemkwaliteit het 

verlenen van een bouw- of sloopvergunning belemmert. Aanvullende voorwaarden voor de sloop-

vergunning zijn bijvoorbeeld bodembeschermende maatregelen of sloop tot aan het maaiveld. Voor 

het stroomschema beoordeling bouw- en sloopaanvragen zie bijlage 2. 

 

6.4 Grondstromen: hergebruik van grond 
 
Kader 

Binnen de gemeente Hoogeveen hebben het 

team Realisatie van het Ingenieursbureau en 

de afdeling Wijk- en Dorpsbeheer regelmatig 

te maken met grondverzet. Daarbij kan wor-

den gedacht aan rioleringswerken, bestrating, 

bouwrijp-maken, aanleg en onderhoud van 

groenvoorzieningen, onderhoud slootkanten, 

aanleg kabels en leidingen, enz.  

 

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden 

komt vaak grond vrij. Eén van de doelstellin-

gen inzake het handhaven en verbeteren van 

de bodemkwaliteit is het verantwoord om-

gaan met dergelijke grond. 

 Afbeelding 3: Gronddepot 
 

Vrijkomende grond kan worden onderscheiden in schone grond, licht verontreinigde grond en ern-

stig verontreinigde grond. In onderstaande tabel zijn de verschillende toepassingmogelijkheden 

voor grond weergegeven.  

 

Tabel 6.1: Overzicht toepassingmogelijkheden grond   

Mogelijke toepassingen Kwaliteit grond 

 Schoon Licht verontreinigd Sterk verontreinigd 

Hergebruik als bodem  Ja Ja,  

Overeenkomstig de regels van het 

gemeentelijk Bodembeheerplan als 

de mate van verontreiniging beter 

of vergelijkbaar is met de kwaliteit 

van de betreffende bodem-

kwaliteitszone.  

 

Nee, 

Uitgezonderd het herschikken van 

grond binnen een saneringslocatie 

(saneringsplan in het kader van de 

Wbb); 

randvoorwaarde: standstill (verge-

lijkbare of betere kwaliteit) 

Hergebruik in werken Ja, hergebruik is zonder randvoor-

waarden. Beleidsmatig is verdient 

het hergebruik van licht verontrei-

nigde grond welke daarvoor ge-

schikt is de voorkeur.  

Ja,  

als voldaan wordt aan de samenstel-

lings- en immissie-eisen van het 

besluit Bodemkwaliteit ; 

als de grond niet vermengd wordt 

met de onderliggende bodem; 

als de grond wordt verwijderd als 

het werk zijn functie verliest. 

Nee 

Reinigen  NVT Alleen als rechtstreeks hergebruik 

niet mogelijk is  

Als reiniging mogelijk is dient de 

grond te worden gereinigd.   

Toepassen in stortplaat-

sen (bv. als afdekgrond) 

Beleidsmatig niet gewenst  Ja maar hergebruik buiten in een 

werk verdient de voorkeur  

Ja, bij voorkeur niet- 

reinigbare grond. 

Storten Beleidsmatig niet gewenst  Beleidsmatig niet gewenst  Alleen niet reinigbare grond 
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Werkwijze  

Voorafgaand aan een civieltechnisch project wordt door het team Realisatie en de afdeling Wijk- 

en Dorpsbeheer bij het team Milieuadvies informatie ingewonnen over gegevens van de bodem-

kwaliteit. Als onvoldoende gegevens beschikbaar zijn wordt een bodemonderzoek uitgevoerd. Af-

hankelijk van de resultaten van het bodemonderzoek wordt in overleg met het team Milieuadvies 

naar een geschikte verwerkingsmogelijkheid gezocht waarbij hergebruik de voorkeur heeft.  
 

Beleidsmatige uitgangspunten  

Voor hergebruik van grond is het wenselijk dat het aanbod en de vraag op elkaar worden afge-

stemd. Hiervoor is een grondbank die aan de milieutechnische eisen voldoet noodzakelijk. Op dit 

moment heeft de gemeente niet een dergelijk grondbank. 

 

Actiepunt: 
In 2007 zal de mogelijkheid en de haalbaarheid van een grondbank worden onderzocht.  

 

6.5 Onderhoud waterbodems: baggerplan 
 

Kader 

Binnen de gemeente Hoogeveen zijn de wa-

tergangen verdeeld over meerdere beheer-

ders. De twee grootste zijn het Waterschap 

Reest & Wieden en de Gemeente Hoogeveen, 

de derde is het Waterschap Veld en Vecht. 

Een deel van de watergangen in de plaats 

Hoogeveen is in onderhoud bij het Water-

schap Reest & Wieden waarbij de gemeente 

Hoogeveen een ontvangstplicht heeft voor 

het slib dat uit deze watergangen vrijkomt. 

De Industriehaven is dermate verontreinigd 

dat deze niet onder het baggerplan valt, maar 

waarvoor een separaat saneringsplan wordt 

opgesteld. Dit wordt verder behandeld in 

paragraaf 7.3. 

 

Afbeelding 4: Baggeren 

 

De gemeente heeft in 2003 in samenwerking met het waterschap Reest & Wieden een baggerplan
1
 

opgesteld, waarin de onderhoudsituatie en saneringsgevallen worden beschreven. In het plan is 

aangegeven dat de aanpak van baggerspecie klasse 3 en 4 de hoogste prioriteit heeft gevolgd door 

de aanpak van waterlopen met een beperkte waterdiepte (waterkwantiteitsprobleem). 

 

In 2006 is de kwaliteit van de waterbodem in de watergangen onderzocht
2
. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat het slib in nagenoeg alle onderzochte watergangen onder klasse 0, 1 of 2 valt. In 1 

sloot is slib klasse 3 aanwezig. 

 

In de komende tien jaren komt meer dat 80.000 m3 klasse 0/1/2 specie vrij. Dit materiaal is poten-

tieel geschikt voor hergebruik binnen de aangrenzende perceelsgrenzen. Indien hergebruik niet 

mogelijk is zal voor het bewerken, ontwateren, bemonsteren en/of afzet van deze partijen een ge-

schikte locatie moeten worden gezocht. 

                                                           
1
 Baggerplan gemeente Hoogeveen, Niebeek Milieumanagement, projectnummer 1469, 21 augustus 2003 

2 Rapportage verkennend waterbodemonderzoek diverse watergangen te Hoogeveen, CSO Milfac, projectnummer 

06.F471, d.d. 30 oktober 2006 
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Uitvoering  

Het team Wijk en Dorpsbeheer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke wa-

tergangen. Zaken met betrekking tot de kwaliteit en de verwerking van slib en waterbodem worden 

aangestuurd door het Team Milieuadvies.  
 

Beleidsmatige uitgangspunten  

De gemeente streeft er naar op een milieuhygiënisch en kostentechnisch en verantwoorde wijze het 

beheer van de gemeentelijke watergangen te realiseren.  

 

6.6 Privaatrechtelijke overeenkomsten 
 
Kader 

Bij verhuur van gemeentelijke eigendommen zal de gemeente, als daartoe aanleiding bestaat, in de 

overeenkomst de huurder of pachter aansprakelijk stellen voor bodemverontreiniging die geduren-

de of aan het einde van de overeenkomst is geconstateerd. Om aan te tonen dat het terrein niet ver-

ontreinigd was bij de aanvang, moet dan een nulonderzoek bij de huur- of pachtovereenkomst wor-

den gevoegd. Een onderzoek aan het einde van de huur- of pachtperiode, of als daartoe aanleiding 

bestaat tussentijds, dient aan te tonen dat er geen verontreiniging is opgetreden. 

 
Werkwijze 

Het team Ontwikkeling & Grondbedrijf van de afdeling Ruimte is verantwoordelijk voor het op-

stellen van verhuur– of pachtovereenkomsten. Als er aanleiding is om aanvullende voorwaarden te 

stellen voor het voorkomen van bodemverontreiniging vindt overleg plaats met het team Milieuad-

vies.  

 
Beleidsmatige uitgangspunten  

Bij verhuur of erfpachtovereenkomsten worden clausules meegenomen om de aansprakelijkheid 

van bodemverontreiniging te regelen.  
 

6.7 Aan- en verkoop van grond 
 

Kader 

Bodemonderzoek bij grondtransacties is noodzakelijk om aansprakelijkheid te voorkomen.  

Als bij aankoop of verkoop een terrein verontreinigd blijkt te zijn dan is dit van invloed op de on-

derhandelingen.  
 

Werkwijze 

Binnen de gemeente is het team Ontwikkeling & Grondbedrijf verantwoordelijk voor aan- en ver-

koop van grond. Bij de aankoop van grond vindt altijd een bodemonderzoek plaats. Dit gebeurt 

onder verantwoordelijkheid van het team Ontwikkeling & Grondbedrijf, waarbij het team Milieu-

advies een faciliterende functie heeft. Bij het aan- en verkoop van grond volgt de gemeente het 

stroomschema zoals aangegeven in bijlage 2 

 

Beleidsmatige uitgangspunten  

De gemeente laat omtrent een eventuele verontreiniging van het perceel een onderzoek instellen, 

dat is uitgevoerd met inachtneming van de daarvoor geldende normen en regelingen. Uitzonderin-

gen kunnen gemaakt worden als:  

o een recent bodemonderzoek beschikbaar is, conform de NEN 5740 uitgevoerd (voor parti-

culiere/onverdachte terreinen geldt een grens van 5 jaar, voor terreinen waar bedrijfsmatige 

activiteiten plaatsvinden geldt een grens van 3 jaar) en er hebben geen noemenswaardige 

wijzigingen van activiteiten plaatsgevonden; 

o het zogenaamd snippergroen of overhoekjes (tot 50 m2) betreft dat bijvoorbeeld de be-

stemming “tuin” of “bijgebouw” kan krijgen; 

o het onverdachte locaties en geen bebouwde locaties betreft in ontwikkelings-, uitleg- en 

uitloopgebieden (Reden hiervoor is dat er sprake is van gebieden die zich kenmerken door 
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voormalig weiland/landelijk gebied, waarvan reeds eerdere onderzoeken beschikbaar zijn. 

Door de gebiedseigen grond en het relatief weinige grondverzet is er sprake van een homo-

gene kwaliteit, dat wil zeggen: weinig wisseling in kwaliteit binnen hetzelfde gebied). 

 

Het onderzoeksrapport ligt voor de koper ter inzage bij de gemeente en kan desgewenst opgevraagd 

worden.  

De gemeente koopt en verkoopt in principe alleen grond die qua milieuhygiënische kwaliteit ge-

schikt is voor het (beoogde) gebruik. Als een uitzondering wordt gemaakt op deze regel wordt in 

het aan- of verkoopcontract de aansprakelijkheid van deze bodemverontreiniging geregeld.  

 

Actiepunt: 
Voor een snelle en flexibele afhandeling van verkoop van gemeentelijke gronden aan derden is het 

wenselijk om inzichtelijk te maken wat de status is van de bodemgegevens.  

 

6.8 Gegevensbeheer 
 

Kader 

Teneinde de bodem te kunnen beheren moeten gegevens over de kwaliteit van de bodem bekend 

zijn. De gemeente Hoogeveen gebruikt de volgende instrumenten om de informatie over de bo-

demkwaliteit vast te leggen en informatie hierover te verstrekken:  

 
Bodeminformatiesysteem 

In de gemeente Hoogeveen worden bodemgegevens beheerd met behulp van het bodeminformatie-

systeem NAZCA dat in 2001 is opgezet. Iedere keer als er nieuwe onderzoeksgegevens beschik-

baar komen worden deze in het bodeminformatiesysteem verwerkt. De stand van zaken op dit 

ogenblik is dat er circa 1.550 bodemrapporten en de gegevens van circa 2.570 verdachte locaties in 

het systeem en archief zijn opgeslagen. Met behulp van het huidige bodeminformatiesysteem wor-

den de volgende handelingen uitgevoerd:   

- Bodemgegevens digitaal beheren, waaronder bodemonderzoeks- en saneringsgegevens, histori-

sche gegevens, ondergrondse tanks, etc.; 

- Achtergrondwaarden berekenen; 

- Overzichten maken van (on)verdachte locaties, onderzochte en gesaneerde locaties, (ernstige) 

gevallen van bodemverontreiniging, spoed van  saneringen, bodemkwaliteit. 
 

Het bodeminformatiesysteem vormt hiermee de basis voor: 

- De planning van eigen activiteiten (bijvoorbeeld planning van de werkvoorraad, grondstro-

menbeheer en verlenen  van bouwvergunning); 

- De loketfunctie (informatie intern en extern); 

- Ruimtelijke planvorming. 
 

Loketfunctie 

Op grond van het Verdrag van Aarhus is de gemeente verplicht om de milieugegevens actief open-

baar te maken. Dit betreft ook de bodemonderzoekgegevens. Deze gegevens zijn van belang zowel 

voor derden (burgers, makelaars, adviesbureaus in het kader van transacties en bouwvergunning-

aanvragen) als voor  andere beleidsgebieden zoals: Vastgoed, Civiele Werken, Planontwikkeling, 

Belastingen en Vergunningverlening. Jaarlijks wordt circa 250 keer door burgers, makelaars of 

adviesbureau’s informatie opgevraagd over bodemkwaliteit.  
 

Openbaarheid van informatie  

De milieugegevens zijn in principe beschikbaar voor intern en extern gebruik. Onder bepaalde 

voorwaarden kan het extern gebruik van gevoelige informatie geweigerd worden. Er wordt dan een 

beroep gedaan op een speciale bepaling in de Wet openbaarheid van bestuur informatie. Een voor-

beeld betreft de onderzoeksgegevens uit de BSB-operatie. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar 

voor de Stichting BSB. Wanneer in het kader van de Wet bodembescherming op een onderzoekslo-



                  Bodemnota gemeente Hoogeveen 

 Versie 1.0 blad 31 van 51 

 

 

catie de “ernst” en “spoed” door de provincie zijn vastgelegd in een beschikking, zijn de onder-

zoeksgegevens openbaar. 
 

Werkwijze 

Het bodeminformatiesysteem wordt beheerd door het team Milieuadvies van het Ingenieursbureau. 

Onderzoeksresultaten die digitaal worden aangeleverd kunnen direct in het systeem worden ingele-

zen. Onderzoeksrapporten die op papier worden aangeleverd, worden twee keer per jaar in het sys-

teem ingevoerd.  

 

De afdeling Gemeentewinkel vormt het loket en speelt alle bodemvragen door naar het team Mili-

euadvies. Het team Milieuadvies informeert en eventueel adviseert vervolgens de Gemeentewinkel 

die de contacten met de klant afhandelt 
 

Beleidsmatige uitgangspunten   

- De gemeente streeft naar een optimale toegankelijkheid van bodeminformatie. Hiervoor zal in 

de loop van 2007 worden onderzocht of het verstrekken van informatie via internet op de ge-

meentelijke website mogelijk is.  

- De kosten voor het verstrekken van bodeminformatie dienen te worden doorberekend. Hier-

voor zal de gemeente in 2007 de bestaande legesregeling aanvullen. 

 

Actiepunten: 
In de loop van 2007 zal worden onderzocht of het verstrekken van informatie via internet op de 

gemeentelijke website mogelijk is. 

De gemeente zal voor het verstrekken van van bodeminformatie in 2007 de bestaande legesregeling 

aanvullen. 

 

6.9 Bodemkwaliteitskaarten  
 

Kader 

Bodemkwaliteitskaarten vormen een van de vertrekpunten voor het gemeentelijk bodembeleid. Ze 

geven inzicht in de bestaande bodemkwaliteit en de inspanning, die verricht moet worden, om een 

gewenste bodemkwaliteit te realiseren. Doordat de bodemkwaliteitskaarten zijn gekoppeld aan het 

bodeminformatiesysteem is er de mogelijkheid om deze kaarten actueel te houden.  

 

In 2004 zijn voor de gehele gemeente Hoogeveen bodemkwaliteitskaarten opgesteld. Deze kaarten 

zijn opgesteld conform de interim richtlijn bodemkwaliteitskaarten van het ministerie van VROM. 

Het bodembeheerplan, behorende bij de bodemkwaliteitskaarten, zal tegelijkertijd met deze bo-

demnota worden vastgesteld . 

 

De bodemkwaliteitskaarten zijn hulpmiddelen voor de praktische uitvoering van het beleid en spe-

len al naar gelang van de betreffende bodemtaak een andere rol. De gemeente Hoogeveen zal deze 

bodemkwaliteitskaarten gebruiken bij: 

- Het ondersteunen van ruimtelijke ordeningsprocessen (bijvoorbeeld opstellen bestemmings-

plannen) en bouwprocessen (bijvoorbeeld verkrijgen van bouwvergunning); 

- Het verkrijgen van een beeld van de bodemkwaliteit ten aanzien van: 

- onderzochte en gesaneerde locaties 

- de gebiedseigen bodemkwaliteit 

- het verantwoord omgaan met de sturing van grondstromen, met name licht verontreinigde 

grond 

- Saneren: in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit kan de kaart met de gebiedseigen kwali-

teit gebruikt worden om: 

- een geval van bodemverontreiniging af te bakenen 

- de saneringsdoelstelling (terugsaneerwaarde) voor de grond te bepalen 

- Informatievoorziening. 
 



                  Bodemnota gemeente Hoogeveen 

 Versie 1.0 blad 32 van 51 

 

 

Werkwijze 

Voor het actueel houden van de bodemkwaliteitskaarten wordt informatie gebruik uit het bodemin-

formatiesysteem. Dit systeem wordt onderhouden door het team Milieuadvies. De bodemkwali-

teitskaarten dienen om de vijf jaar opnieuw te worden vastgesteld. Hiervoor zal het team Milieuad-

vies het initiatief nemen.  
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7 Saneren  

7.1 Algemeen 
Het doel van saneren is het wegnemen en beperken van (de gevolgen van) bodemverontreinigingen 

zodat een schonere en leefbare bodem gecreëerd wordt. In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan 

op een aantal uitgangspunten voor bodemsanering. Daarna wordt ingegaan op de uitvoering van 

saneringen van land- en waterbodem. Vervolgens wordt beschreven hoe om te gaan met specifieke 

soorten van verontreinigingen. Tot slot wordt de aanpak van calamiteiten behandeld.  

 

7.2 Uitgangspunten voor sanering 
 

7.2.1 Procedurele aspecten  
 
Kader 

Voor de gemeente Hoogeveen is de provincie Drenthe het bevoegd gezag in het kader van de Wet 

bodembescherming. Het voornemen tot saneren dient gemeld te worden bij de provincie Drenthe. 

Een melding bij de provincie kan achterwege blijven wanneer het geen geval van ernstige veront-

reiniging betreft: 

- en de hoeveelheid minder is dan 50 m3 grond respectievelijk 1.000 m3 grondwater, of; 

- het een tijdelijke verplaatsing betreft. 

 

Saneringen van niet-meldingplichtige gevallen behoeven in beginsel geen verdere aandacht vanuit 

de gemeente. Alleen als er gerede twijfel bestaat of er sprake is van een niet-meldingplichtige situa-

tie moet door middel van handhaving nadere verificatie plaats vinden bij de saneerder. Dit kan door 

bewijsmiddelen op te vragen (bijvoorbeeld bodemonderzoeksgegevens) of door zelf een contra-

expertise uit te (laten) voeren. Mocht hieruit blijken dat de sanering wel meldingplichtig is, dan 

moet de gemeente per omgaande het bevoegd gezag Wbb (de provincie Drenthe) hiervan in kennis 

stellen en verder te ondernemen acties hiermee afstemmen. 

 
Melding art. 41 

Op grond van artikel 41 van de Wbb doen Burgemeester en Wethouders aan Gedeputeerde Staten 

van de provincie Drenthe opgave van de hun bekende en binnen het grondgebied van hun gemeente 

gelegen onderzoeksgevallen en gevallen van ernstige verontreiniging. Er is sprake van een geval 

van ernstige verontreiniging wanneer een volume van 25 m3 grond of meer en/of 100 m3 grondwa-

ter boven de interventiewaarde is verontreinigd. Het gaat daarbij om gevallen van bodemverontrei-

niging die zijn ontstaan voor 1987. Zij stellen ook degene op wiens grondgebied zich zo een geval 

voordoet zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

 
Procedure beschikkingen 

Per geval van verontreiniging wordt conform de Wbb bepaald of er sprake is van een geval met 

spoed. Om te kunnen beschikken op de ernst van de bodemverontreiniging (of er sprake is van een 

geval van ernstige verontreiniging), moet deze helemaal in beeld zijn gebracht. Op het moment dat 

het bevoegd gezag een uitspraak doet over de ernst van de verontreiniging moet zij voor deze ge-

vallen ook de spoed vaststellen ter bepaling van het tijdstip van saneren. Of er sprake is van geval-

len met spoed wordt bepaald door de risico’s te berekenen voor de volksgezondheid, het milieu en 

verspreiding in het grondwater. Bij sanering van een ernstig geval moet het bevoegd gezag in-

stemmen met het saneringsplan. De besluiten over het bodemonderzoek en het saneringsplan legt 
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het bevoegd gezag vast in een beschikking. Hiervoor wordt de uitgebreide openbare voorberei-

dingsprocedure gevolgd waarbij belanghebbenden ook hun zienswijze kenbaar kunnen maken. 

Deze procedure neemt maximaal 15 weken in beslag. Wanneer belanghebbenden het niet eens zijn 

met de beschikking, kunnen zij binnen 6 weken beroep in stellen bij de Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State. Wanneer een belanghebbende geen zienswijze naar voren heeft ge-

bracht is het in principe niet mogelijk om beroep in te stellen. 

 

Met ingang van 2006 is het Besluit uniforme saneringen (BUS) in werking getreden voor het rege-

len van veelvoorkomende en standaard bodemsaneringen. Dankzij dit besluit hoeven bodemsa-

neerders voor de routinematige saneringen (maximaal 500 m3 verontreinigd bodemvolume afvoe-

ren) geen formele goedkeuring aan het bevoegde gezag te vragen, maar volstaat een mel-

ding.Hiermee wordt de procedure sterk vereenvoudigd en de doorlooptijd voor de melder bekort. 

 

Besluiten van het bevoegd gezag over bodemverontreiniging worden geregistreerd bij het Kadaster. 

Bij aankoop van onroerend goed kan het Kadaster geraadpleegd worden. Wanneer er niets is ver-

meld in het Kadaster, betekent dat niet per definitie dat er geen verontreiniging is. 

 

Ook bij het voornemen tot een deelsanering dient bovenvermelde beschikkingsprocedure gevolgd 

te worden. Van een deelsanering is sprake wanneer een gedeelte van de bodemverontreiniging 

wordt gesaneerd. Wanneer de deelsanering is uitgevoerd blijft het oorspronkelijke geval altijd nog 

tot de werkvoorraad behoren omdat niet de volledige ernstige verontreiniging is gesaneerd. 

 

Werkwijze  

Gevallen van bodemverontreiniging binnen projecten van de gemeente Hoogeveen worden door 

het team Milieu advies gemeld bij de provincie Drenthe. Het team Milieuadvies verzorgt hierbij 

zowel de voorbereiding als de beschikkingsaanvraag. Gevallen van bodemverontreiniging van der-

den, waarvan de gemeente Hoogeveen op de hoogte is (gesteld), worden volledigheidshalve ook 

door het team Milieuadvies bij de provincie Drenthe gemeld.  

 

7.2.2 Privaatrechtelijke verhaalacties 
 

Kader 

Indien derden de gemeentelijke grond verontreinigen tracht de gemeente de schade daarvan pri-

vaatrechtelijk te verhalen. 

 

Werkwijze  

Indien door bodemonderzoek blijkt dat op gemeentelijke grond een bodemverontreiniging aanwe-

zig is die door derden is veroorzaakt, wordt door middel van stuitingsbrieven de veroorzaker aan-

sprakelijk gesteld. Elke 5 jaar totdat er geen verontreiniging meer aanwezig is, wordt een stuitings-

brief verstuurd. Het team Milieuadvies stelt deze brieven op en verstuurd deze. Eveneens wordt 

door het team Milieuadvies bijgehouden wanneer deze brieven verstuurd moeten worden. 

 

7.2.3 Oude/nieuwe gevallen van bodemverontreiniging  
 
Kader  

Vanuit de Wbb kan onderscheid gemaakt worden tussen historische en nieuwe gevallen van bo-

demverontreiniging. Verontreinigingen ontstaan voor 1987 worden historische verontreinigingen 

genoemd. Historische verontreinigingen vallen onder de regels van de Wbb en de provincie is hier-

voor het bevoegd gezag. Nieuwe bodemverontreinigingen zijn ontstaan na 1 januari 1987. Deze 

verontreinigingen moeten in overleg met het bevoegd gezag volledig worden verwijderd voor zover 

redelijkerwijs mogelijk (zorgplicht, artikel 13 van de Wbb). 

Sinds 1 maart 1993 is de Wet Milieubeheer van kracht. Verontreinigingen die binnen een inrichting 

in de zin van de Wm zijn ontstaan, dienen binnen de kaders van de Wm te worden aangepakt. Op 

grond van de vergunnigvoorschriften, danwel de zorgplicht van art. 1.1a Wm, wordt de vergun-

ninghouder gedwongen de bodem te saneren. Bij sommige inrichtingen wordt in de vergunning-
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voorschriften een nulsituatie-onderzoek met herhalingsonderzoek(en) voorgeschreven. Met het 

herhalingsonderzoek kan worden vastgesteld of het terrein verontreinigd is geraakt.  

 

Deze handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag voor de Wm-inrichting, veelal de gemeente. 

Wanneer op grond van de Wm onvoldoende kan worden opgetreden, kan door het bevoegd gezag 

van de Wbb (art. 13 juncto 27) een saneringsplicht worden opgelegd. 

 

Het is niet mogelijk om alle nieuwe gevallen van bodemverontreiniging in kaart te brengen, omdat 

het vaak actuele gevallen betreffen op locaties waar niet altijd controle plaatsvindt. 

 
Werkwijze  

Als een nieuw geval van bodemverontreiniging wordt geconstateerd, worden in overleg met het 

team Milieuadvies afspraken gemaakt over de wijze en uitvoering van de sanering.  

 

7.2.4 Terugsaneerwaarden 
 
Kader  

Het formuleren van terugsaneerwaarden is alleen van toepassing op gevallen van ernstige bodem-

verontreiniging die voor 1987 zijn ontstaan. Verontreinigingen die in of na 1987 zijn ontstaan val-

len onder de zorgplicht en dienen in principe geheel (dus tot de streefwaarde) te worden verwij-

derd. Met de landelijke beleidsvernieuwing bodemsanering die in 1999 is ingezet is het uitgangs-

punt van “multifunctioneel saneren tenzij…” vervangen door functiegericht en kosteneffectief sa-

neren. Deze beleidsvernieuwing (BEVER) is in 2002 bekrachtigd als nieuw beleid. In gewijzigde 

Wet bodembescherming (1 januari 2006) is dit beleidsmatig vastgelegd.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen immobiele verontreinigingen (verontreinigingen in de bo-

vengrond die zich niet verspreiden) en mobiele verontreinigingen (verontreinigingen in het grond-

water). 

 

Bij immobiele verontreinigingen bestaat de standaardaanpak uit het aanbrengen van een leeflaag. 

De dikte en de minimale kwaliteit van deze leeflaag zijn daarbij afhankelijk gesteld van het bo-

demgebruik. Er zijn vier bodemgebruiksvormen gedefinieerd. Voor de bodemgebruiksvormen I 

(wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen) en II (extensief gebruikt (openbaar) groen) zijn 

voor diverse stoffen bodemgebruikswaarden (BGW) gedefinieerd (zie Van trechter naar zeef, Sdu 

15 oktober 1999). Voor bodemgebruiksvorm III (Bebouwing en verharding) zijn geen BGW van 

toepassing in verband met een gesloten verharding. Voor bodemgebruiksvorm IV (Landbouw en 

natuur) dient per project de eindwaarde te worden vastgesteld, zogenaamd “maatwerk”. De BGW 

fungeren als kwaliteitseis voor de (aan te brengen) leeflaag. Hiervan kan alleen worden afgeweken 

als in een bepaald gebied sprake is van verhoogde achtergrondgehalten én als deze verhoogde ach-

tergrondgehalten zijn vastgelegd in een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart voor het betreffende 

gebied. Voor de gemeente Hoogeveen is tegelijkertijd met deze bodemnota een bodemkwaliteits-

kaart vastgesteld.  

 

Voor mobiele verontreinigingen zijn geen 

terugsaneerwaarden geformuleerd. De aan-

pak van mobiele verontreinigingen moet er 

op gericht zijn om in elk geval een stabiele 

eindsituatie te bereiken. Daartoe moet de 

bron van de verontreiniging zoveel mogelijk 

worden verwijderd, mag er geen verdere 

verspreiding optreden en dient een eventuele 

nazorg zo beperkt mogelijk zijn. 

 

 
Afbeelding 5: Grondwatersaneringsinstallatie 
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Werkwijze  

Het team Milieuadvies zal derden (saneerders in eigen beheer of provincie Drenthe) adviseren en 

informeren over te hanteren terugsaneerwaarden bij verhoogde achtergrondwaarden volgens de 

gemeentelijke bodemkwaliteitskaart.  

 

7.2.5 Communicatie bij bodemsanering  
 
Kader 

Hoewel bodemverontreiniging niet meer de heftige reacties oplevert als in de jaren ’80, is commu-

nicatie bij bodemverontreiniging en bodemsanering nog steeds een belangrijk aspect. Rond de uit-

voering van sanering van een ernstig geval van bodemverontreiniging vindt communicatie in elk 

geval plaats via een wettelijke inspraakprocedure. Direct omwonenden worden individueel door de 

provincie geïnformeerd over de ter inzage legging van onderzoeksrapporten en het saneringsplan. 

Daarnaast wordt de ter visie legging ook via een advertentie in regionale (dag)bladen bekend ge-

maakt. In bijzondere situaties kan het wenselijk zijn om extra communicatie te laten plaatsvinden 

over een verontreinigingssituatie door middel van een informatiebijeenkomst. Wanneer het een 

geval betreft waarbij (actuele) risico’s voor de volksgezondheid aan de orde zijn wordt de GGD 

ingeschakeld om over dit aspect een specifieke toelichting te geven (Overcingellaan 17, Assen, 

0592 306300). 

Naast communicatie in het kader van procedures, kan ook communicatie plaatsvinden vanuit in-

formatief oogpunt door de gemeente zelf. Dit speelt met name wanneer een sanering door de ge-

meente zelf wordt uitgevoerd. Omwille van zorgvuldigheid is het wenselijk dat direct betrokkenen 

concreet geïnformeerd worden over een voorgenomen sanering in verband met mogelijk overlast. 

Daarbij kan gedacht worden aan tijdelijke wegafsluitingen, geluidsoverlast, stofvorming of stank-

overlast. 

 

Werkwijze  

Communicatie kan afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de afstand tot omwonenden 

via een informatiebijeenkomst plaats vinden of via een persbericht op de gemeentelijke informatie-

pagina van de huis-aan-huis blad “Torentje” of andere plaatselijke huis-aan-huis bladen. 

 

In voorkomende gevallen zal het team Milieuadvies in samenwerking met de provincie de commu-

nicatie vormgeven. 

 
Beleidsmatige uitgangspunten  

In voorkomende gevallen zal de gemeente in samenwerking met de provincie zorgdragen voor een 

goede communicatie over bekende bodemverontreiniging en voorgenomen bodemsaneringen. 

 

7.3 Uitvoering van sanering 
De verontreinigingen binnen de gemeente Hoogeveen kunnen door verschillende partijen worden 

gesaneerd. De gemeente heeft een ISV-budget toegewezen gekregen, vanwaaruit zij spoedeisende 

verontreinigingen in het binnenstedelijk gebied saneert, die, vanwege hun aanwezigheid, de ont-

wikkeling belemmeren. Bij werkzaamheden aan infrastructuur in de gemeente, is het mogelijk dat 

verontreinigingen worden doorkruist. Ook in die gevallen saneert de gemeente. Enkele gevallen 

van bodemverontreiniging worden door de provincie Drenthe aangepakt. Dit vormen de zogeheten 

Wbb-gevallen. Tot slot saneren particulieren/bedrijven hun eigen verontreinigingen bij onder ande-

ren grondtransacties, nieuwbouw of verbouwingen. In alle gevallen is de gemeente betrokken bij de 

sanering, elke keer vanuit een andere rol. In de paragrafen 7.3.1. t/m 7.3.3 worden de verschillende 

rollen toegelicht.  

 

Bij de uitvoering van saneringen kunnen vier sporen worden onderscheiden te weten:  

- WBB-saneringen (regie provincie)  

- ISV-saneringen (regie gemeente)  

- SEB- saneringen (saneringen in eigen beheer) 

- Saneringen van de onderwaterbodem (door zowel gemeente, waterschap als derden)   
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In al deze gevallen is de provincie het bevoegd gezag in het kader van de wet Bodembescherming. 

In deze paragraaf zullen de gemeentelijke taken in het kader van deze vier sporen worden behan-

deld.  

 

7.3.1 WBB-saneringen  
 
Kader  

De provincie Drenthe heeft de regierol bij verschillende bodemonderzoek- en –saneringstrajecten. 

Op basis van artikel 79 van de Wet Bodembescherming was de gemeente Hoogeveen een bijdrage 

verschuldigd. Deze bijdrage bestond uit een drempelbedrag van € 45.378,02, vermeerderd met 10 

% van de kosten (periode tot 1/1/1995) en 7,5 % (periode van 1/1/1995 tot 1/1/2006). De regeling 

is per 1 januari 2006, bij de invoering van de nieuwe Wet bodembescherming afgeschaft. De ge-

meente Hoogeveen betaalde de bijdragen aan deze Wbb-gevallen uit het bodemsaneringsfonds. 

 

Vanuit de Wbb zijn de volgende verontreinigingsgevallen aangepakt: 

• Hoofdstraat 192 

• Marconistraat 4 (Evenblij) 

• Siemensstraat 2 (Greidanus) 

• Fabrieksweg  

• Schoolstraat 2 

• Mauritsplein 14 

• Stoekeplein 1 (OBS Spectrum) 

• Notaris Mulderstraat 2 

• Vos van Steenwijklaan 73-75 (Gasfabrieksterrein) 

• Vos van Steenwijklaan 28-32 (Scheperslocatie) 

• Vos van Steenwijklaan 34 (Scheperslocatie) 

• Kanaalweg (gedeeltelijk ISV) 

 

 
Afbeelding 6: Voormalige gasfabrieksterrein (Vos van Steenwijklaan 73-75) 

 
Werkwijze 

Nog lopende projecten worden door de provincie Drenthe uitgevoerd en geregisseerd. 

 

Beleidsmatige uitgangspunten  

Aangezien de financieringsregeling voor de Wbb-gevallen per 1 januari 2006, bij de invoering van 

de nieuwe Wet bodembescherming is afgeschaft, heeft de gemeente hierin geen directe taken meer.  

De Provincie zoekt op het moment nog uit of zij via een nieuwe regeling toch een bijdrage voor de 

WBB-gevallen van de gemeente kunnen vorderen. Het bodemsaneringsfonds zal voor deze toe-
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komstige gemeentelijke bijdrage worden gebruikt. Bovendien zijn er in het verleden voor een aan-

tal projecten afspraken gemaakt over de financiering hiervan, deze zullen eveneens uit het bodem-

saneringsfonds betaald worden. Het bodemsaneringfonds zal tevens deels worden gebruikt voor de 

wegwerking van de werkvoorraad. 

 

7.3.2 ISV saneringen  
 

Kader 

De overheidsbijdragen voor stedelijke vernieuwing worden in het kader van de Wet Stedelijke 

Vernieuwing zoveel mogelijk gebundeld in één budget, het Invensteringsbudget Stedelijke Ver-

nieuwing (ISV). Het budget kan gedeeltelijk ook worden aangewend voor bodemsanering, bodem-

onderzoek en de aanpak van de werkvoorraad in stedelijk gebied en uitleggebieden. Samen met de 

ISV-operatie heeft een decentralisatieslag plaatsgevonden van bodemtaken van de provincie naar 

de gemeente.  

 

In het kader van het ISV programma is Hoogeveen als programmagemeente aangewezen en daar-

mee gemandateerd om de uitvoering van de saneringsoperaties in combinatie met projectontwikke-

ling zelf ter hand te nemen. Ten aanzien van de programmagemeenten heeft de provincie zowel een 

adviserende, toetsende, controlerende, stimulerende als coördinerende rol. Van de programmage-

meenten wordt verlangd dat zij in een ISV-programma en een bodemmodule aangeeft hoe zij de 

ISV-middelen willen toepassen. Via de ISV regeling heeft de gemeente de verantwoordelijkheid 

om de volgende doelstellingen te realiseren:  

- Het realiseren van een landsdekkendbeeld voor het stedelijk gebied 

- Zorg dragen voor de programmering saneringen stedelijk gebied 

- Uitvoeren van het saneringsprogramma stedelijk gebied 

 

De gemeente Hoogeveen heeft het ISV-ontwikkelingsprogramma “Meerjaren Ontwikkeling Plan 

voor Stedelijke Vernieuwing” (MOP) vastgesteld waarin de stedelijke ontwikkelingen voor de 

periode 2005 – 2010 zijn beschreven. Dit programma is door de provincie beoordeeld en goedge-

keurd  In de bodemmodule behorend bij het ISV-ontwikkelingsplan zijn de volgende twee thema’s 

opgenomen:  

- Toekenning van ISV bodemmiddelen 

Met het ISV budget stimuleert de gemeente marktpartijen om bodemsaneringen uit te voeren 

binnen stedelijke vernieuwingsprojecten. Hierbij hebben projecten met een hoge maatschappe-

lijke urgentie en een realistische tijdsplanning prioriteit.  

- Werkvoorraad 

In het Meerjaren Ontwikkelingsplan voor Stedelijke vernieuwing in aangegeven dat een deel 

van de ISV-bodem rijksbijdrage wordt ingezet om de werkvoorraad in het kader van het 

Landsdekkendbeeld in kaart te brengen. In 2003 is door historisch onderzoek de werkvoorraad 

in Hoogeveen in kaart gebracht, waaronder alle voormalige watergangen en dempingen. In ta-

bel 7.1 is deze werkvoorraad opgenomen. 

Bij het ISV 2 wordt als uitgangspunt gehanteerd dat 20% van de werkvoorraad wordt aange-

pakt in de periode 2005 – 2010 ( Meerjaren Ontwikkelingsplan). Dit houdt in dat door middel 

van onderzoek (Bureaustudie, Historisch-, Oriënterend, Verkennend- en/of nader onderzoek) 

van de betreffende locaties een actueel beeld wordt gekregen van de werkelijke bodemveront-

reinigingen.  

 

Voor Hoogeveen is bekend dat de hele werkvoorraad bestaat uit 2575
3
 locaties ingedeeld in de 

groepen potentieel urgent, potentieel ernstig, potentieel verontreinigd en niet verontreinigd. In het 

kader van ISV 2 wordt als uitgangspunt gehanteerd dat 20% (515 locaties) van de werkvoorraad in 

de periode 2005 – 2010 wordt aangepakt.  

 

 

                                                           
3 Werkvoorraad genoemd in het Meerjaren Ontwikkelingsplan Stedelijke Vernieuwing 2005 – 2010 
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De ISV middelen worden ingezet voor locaties die zijn gelegen: 

- Binnen het stedelijk gebied alsmede de uitgebreidingsgebieden (dynamische gebieden) en te-

vens ingedeeld in de hoofdgroepen Potentieel Urgent en Potentieel Ernstig; 

- Binnen het overig stedelijk gebied (statische gebieden) en tevens ingedeeld in de hoofdgroep 

Potentieel Urgent; 

 

In tabel 7.1 is de totale werkvoorraad van 2575 locaties onderverdeeld in de verschillende hoofd-

groepen, waarbij tevens is aangegeven in welke dynamische gebieden van Hoogeveen ze aanwezig 

zijn. Deze getallen zijn mogelijk enigszins afwijkend van de aantallen in het MOP vanwege herbe-

rekening. 

 

 Tabel 7.1: Overzicht totale werkvoorraad 

Dynamische of 

statische locaties 

Gebieden Potentieel 

urgent 

Potentieel 

ernstig 

Potentieel 

verdacht 

Niet 

verdacht 

Stadscentrum 56 160 52 50 

Schooneveld Oost 0 0 0 4 

Centrum Oost 0 2 1 0 

Nieuwlande 2 10 1 0 

Stationsgebied* 5 13 0 0 

Dynamisch 

De Wieken** nnb Nb nnb Nnb 

Totaal dynamisch  63 185 54 54 

Statisch Overig 234 368 154 262 

Dempingen Niet gespecifieceerd  1201   

Totaal locaties  297 1754 208 316 

* schatting 

** De Wieken is nog niet geïnventariseerd, getallen zijn opgenomen bij de statische gebieden 

cursief: deze 382 locaties worden in ieder geval aangepakt binnen ISV-programma 

 

In het ISV2 programma is de opgave voor bodemsanering ingevuld aan de hand van toetsbare 

grootheden, de zogenaamde prestatie indicatoren. Een bodem-prestatie-eenheid wordt afgeleid van 

drie van deze grootheden door deze met een vermenigvuldigingsfactor met elkaar te verbinden. De 

formule is dan als volgt: BPE = ( m² oppervlakte * 1) + (m³ verontreinigde grond * 3)+ (m³ veront-

reinigd grondwater* 0,4). 

De gemeente heef zich de volgende prestaties voorgenomen in de programmaperiode 2005-2010: 

bij ongeveer 30 saneringen komen tot 254.000 BPE en tevens 60 onderzoeken uitvoeren. 

 

Werkwijze 

De verantwoordelijkheid voor de voortgang van het ISV-ontwikkelingsprogramma ligt bij het team 

Advies & Beleid. Voor de realisatie van de actiepunten uit de bodemmodule van de MOP is het 

team Milieuadvies verantwoordelijk. Door het team Milieuadvies worden de locaties die in aan-

merking komen voor ISV-subsidie aangedragen, waarbij eveneens een voorstel van de financie-

ringsverdeling wordt gemaakt. De Provincie Drenthe heeft hierin een toetsende rol.  

 
Beleidsmatige uitgangspunten  

- De hoofddoelstelling in het kader van het ISV 2 is het behalen van de resultaten genoemd in 

het ‘Meerjarige Ontwikkelingsplan’. 

- De gemeente streeft naar een optimale besteding van de ISV gelden voor bodemtaken. Bij de 

toekenning van ISV gelden aan een bodemsaneringsproject wordt een multiplierfactor van 4 

nagestreefd.  



                  Bodemnota gemeente Hoogeveen 

 Versie 1.0 blad 40 van 51 

 

 

7.3.3 Sanering in eigen beheer (SEB) 
 

Kader  

Bij de uitvoering van saneringen in eigen beheer gaat het om:  

- saneringen welke door bedrijven, particulieren en projectontwikkelaars in eigen beheer worden 

uitgevoerd;  

- saneringen welke de gemeente zelf in eigen beheer uitvoert bijvoorbeeld in het kader van weg-

reconstructie of rioleringsprojecten.     

 

Om bedrijven te stimuleren bij het uitvoeren  van saneringen is in 1994 de Stichting Bodemsane-

ring Bestaande Bedrijfsterreinen (BSB) in het leven geroepen. De BSB heeft tot doel de gevestigde 

bedrijven te stimuleren tot een planmatige aanpak van onderzoek en zonodig sanering van de bo-

dem van hun bedrijfsterrein.  

 

In 2001 is een convenant getekend tussen de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven over 

bodemsanering van bedrijfsterreinen en over een bijdrage in de kosten van sanering volgens de 

Bedrijvenregeling. De uitvoering van de bedrijvenregeling is, met uitzondering van de rechtstreek-

se gemeenten, de verantwoordelijkheid van de provincie in samenwerking met de Stichting Bo-

demsanering Bestaande Bedrijven (BSB). 

 

Bij de voorbereiding van ruimtelijke projecten, reconstructies, herinrichtingen en bij de aanleg van 

infrastructurele werken stuit de gemeente als opdrachtgever soms op bodemverontreiniging. Voor 

de verdere uitvoering van het project kan een sanering in eigen beheer door de gemeente noodzake-

lijk zijn. 

 
Werkwijze 

Het team Milieuadvies wordt in het kader van ruimtelijke ordeningprocedures en uitvoeringstaken 

van de Wet Milieubeheer regelmatig betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van sanering 

door derden. Het gaat daarbij o.a. om het verstrekken van achtergrondinformatie. Het team Milieu-

advies adviseert over het te volgen onderzoeks- en saneringstraject. Bij de opstelling van het advies 

wordt rekening gehouden met de functie van het werk, eventueel aan- en verkoop van gronden, 

historie van het gebied, archeologische waarden, beschikbare bodemonderzoeksgegevens en herge-

bruiksmogelijkheden van de eventueel vrijkomende grond. 

Daarnaast levert het team Milieuadvies desgevraagd medewerking aan de BSB-operatie door het 

aanleveren van informatie ten behoeve van het screenen van het BSB-bestand. 

 

Wanneer het gaat om een sanering welke de gemeente in eigen beheer uitvoert, heeft het team Mi-

lieuadvies de regie.  

 

Beleidsmatige uitgangspunt 

Om problemen bij de uitvoering van civieltechnische werken te voorkomen streeft de gemeente 

ernaar om bij de planvoorbereiding een goed inzicht te hebben in knelpunten ten aanzien van bo-

demverontreiniging.  

 

7.3.4 Waterbodemsanering 
 
Kader 

De sanering van de industriehaven valt onder het regime van het Waterschap Reest en Wieden. Het 

Waterschap heeft een saneringsprogramma. In totaal zijn circa 100 watergangen die onder het re-

gime van het Waterschap Reest en Wieden vallen (ernstig) verontreinigd (dat wil zeggen: klasse 3 

of hoger). De Industriehaven van de gemeente Hoogeveen valt onder die categorie. Gezien de om-

vang (hoeveelheid verontreinigd slib) en de mate van verontreiniging staat deze Industriehaven vrij 

hoog op de urgentielijst van het Waterschap.  
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Voor de sanering van waterbodems gold tot 1 januari 2006 een subsidieregeling (Subiet), deze was 

niet van toepassing voor de Industriehaven. Overige regelingen: Rijksbijdrage in het kader van de 

Wbb of (in mindere mate) ISV zijn vastgelegd in een convenant tussen de provincie Drenthe en de 

gemeente. 

 

De verontreiniging in de industriehaven bestaat uit circa 30.000 m3 bagger, van oost naar west 

neemt de verontreinigingsgraad toe van klasse 2 tot klasse 4. De vaste bodem onder de bagger is 

grotendeels schoon (klasse 2 of lager), met uitzondering van het grind ten westen van de Kanaal-

weg en een deel van de westelijke haven. Om herverontreiniging van de watergang na sanering te 

voorkomen, is het noodzakelijk de verontreinigingsbronnen te verwijderen. 

 

De kosten voor sanering worden verdeeld tussen het Waterschap en de gemeente volgens een ver-

deelsleutel, die grofweg neerkomt op 2/3 deel Waterschap en 1/3 deel gemeente. 

 

Werkwijze 

Het initatief voor de sanering van de industriehaven ligt bij het Waterschap Reest en Wieden. De 

planning en uitvoering worden overlegd met het team Milieuadvies van de gemeente Hoogeveen. 

Het team Milieuadvies heeft bovendien een adviserende en controlerende rol.  

 
Beleidsmatige uitgangspunt 

Voordat de industriehaven gesaneerd kan worden, dienen alle eventuele bronnen in kaart te zijn 

gebracht en dienen de verontreinigende bronnen te zijn gesaneerd.  

 

Actiepunten: 
Voordat de industriehaven gesaneerd kan worden zal een brononderzoek uitgevoerd worden.  

Na brononderzoek zullen de verontreinigde bronnen  gesaneerd worden.  

 

7.4 Omgaan met specifieke verontreinigingen  
 
Kader  

Bij het onderzoek naar bodemverontreiniging worden de volgende specifieke verontreinigingen 

onderscheiden: asbest, asfalt, gedempte wijken, methyltertiairbutylether (MTBE) en voormalige 

stortplaatsen (NAVOS). 

 

Asbest 

Steeds vaker blijkt de bodem verontreinigd te zijn met asbest. In onderzoeksrapporten dient daarom 

een uitspraak te worden gedaan omtrent de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. In Hooge-

veen bestaat geen structureel probleem aangaande asbest in de bodem. Tijdens elk milieuhygië-

nisch bodemonderzoek wordt in het vooronderzoek gekeken naar de kans op aanwezigheid van 

asbest in de bodem. Tijdens het veldwerk dient in alle gevallen het maaiveld visueel gecontroleerd 

te worden op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Indien uit het vooronderzoek blijkt dat 

de locatie asbestverdacht is, of indien tijdens de visuele inspectie asbestverdacht materiaal wordt 

aangetroffen, wordt hier tijdens het milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de geldende regel-

geving (NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897) aandacht aan besteed.  

 

Asfalt 

Tot januari 2001 zijn grote hoeveelheden teerhoudend asfalt in de Nederlandse wegen toegepast. 

Sinds die datum verbiedt het Bouwstoffenbesluit bodem – en oppervlaktewater(Bsb) de toepassing 

ervan. Hiermee moet worden voorkomen dat schadelijke Polycyclische aromatische koolwaterstof-

fen (PAK) uit teer diffuus in het milieu verspreiden. Asfalt(granulaat) dat meer dan 75 mg/kg PAK-

10 bevat wordt teerhoudend asfalt(granulaat) of TAG genoemd. De toepassing daarvan is verbo-

den. 
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Toezicht en handhaving Bij reconstructies van en onderhoudswerk aan wegen komt in veel gevallen 

asfalt vrij. Asfalt dat voor 2001 is aangebracht kan in principe teerhoudend zijn en dient onderzocht 

te worden. Het asfaltonderzoek dient uitgevoerd te worden conform de Acceptatieprocedure asfalt-

granulaat, zodat de asfaltgegevens geschikt zijn voor inname bij een asfaltcentrale c.q. erkend en 

gecertificeerd verwerkingsbedrijf. Gelijktijdig met het asfaltonderzoek wordt veelal de onderlig-

gende bodem onderzocht. Asfalt dat aantoonbaar na 1 januari 2001 is aangebracht behoeft niet 

onderzocht te worden. 

 
Gedempte wijken 

De meeste wijken zijn in de jaren ‘70 gedempt. In veel gevallen zijn de wijken met gebiedseigen 

grond gedempt. Met name in het buitengebied (inclusief de dorpskernen) is onduidelijk waarmee 

de wijken gedempt zijn, waardoor de kans op de aanwezigheid van afvalstoffen hier het grootst is. 

Met het oog hierop wordt onderscheid gemaakt tussen gedempte wijken in de plaats Hoogeveen en 

in het buitengebied (inclusief de dorpskernen).  

De gedempte wijken binnen de bebouwde kom van Hoogeveen zijn als onverdacht te beschouwen, 

tenzij er aanleiding bestaat ze wel als verdacht aan te merken. De onverdachte wijken in de be-

bouwde kom van Hoogeveen vormen geen aanleiding tot het uitvoeren van onderzoek. Als er in 

een ander kader bodemonderzoek uitgevoerd wordt, dient de gedempte wijk wel onderzocht te 

worden. 

De gedempte wijken in het buitengebied worden als verdacht beschouwd en dienen daarom bij 

(her)ontwikkeling altijd onderzocht te worden. Voor het buitengebied geldt bovendien een speci-

fieke bebouwingseis. Vanwege de grote kans op verontreiniging in de gedempte wijken mag hier 

niet gebouwd worden op de gedempte wijk en binnen een straal van 5 meter naast een gedempte 

wijk, tenzij uit gedegen onderzoek blijkt dat er geen verontreiniging in de gedempte wijk aanwezig 

is. 

 

Het onderzoek van de gedempte wijken wordt als volgt uitgevoerd: door middel van een rij borin-

gen naast elkaar (raaien) wordt de wijk opgespoord. Dit opsporen van de wijk kan ook door middel 

van wichelroedelopen of met behulp van grondradar. In de wijk zelf wordt tot minimaal 3 m –mv 

geboord, indien zintuiglijke waarnemingen duiden op de aanwezigheid van verontreinigingen, 

wordt ook het grondwater onderzocht.  

 

Methyltertiairbutylether (MTBE) 

Sinds 1988 wordt MTBE op grote schaal aan benzine toegevoegd als vervanger voor lood. Door 

onder andere lekkages aan tanks komt MTBE in het milieu terecht. MTBE is goed oplosbaar in 

water, biologisch slecht afbreekbaar en mogelijk kankerverwekkend. Omdat pas sinds 1988 MTBE 

in benzine wordt toegepast, is bij het aantreffen van MTBE-verontreiniging altijd sprake van een 

nieuw geval. Bij een aanvraag in het kader van de wet milieubeheer, waarbij benzine wordt opge-

slagen of gebruikt, worden ook MTBE-analyses in het grondwater voorgeschreven. 

 

Voormalige vuilstortplaatsen (NAVOS-locaties) 

De aanwezigheid van voormalige stortplaatsen leidt in de praktijk bij diverse maatschappelijke 

processen tot extra kosten en als gevolg daarvan soms tot stagnatie. Vooral bij ontwikkelingen in 

het landelijk gebied, bijvoorbeeld bij de landinrichting en natuurontwikkelingsprojecten, maar ook 

bij de stedelijke vernieuwing vormen voormalige stortplaatsen vaak een blok aan het been. De ver-

dergaande verspreiding van verontreinigingen uit voormalige stortplaatsen in het grondwater draagt 

bij aan de problemen bij de openbare drinkwaterwinning. Grondwater in de omgeving van de 

voormalige stortplaats kan niet zondermeer voor landbouwkundige doeleinden worden gebruikt. 

Daarnaast leidt de aanwezigheid van voormalige stortplaatsen tot een ongewenste verdergaande 

verslechtering van de algemene milieukwaliteit als gevolg van verspreiding van verontreinigingen, 

niet alleen in de bodem maar ook in de oppervlaktewatersystemen (via uitspoeling en afspoeling) 

en in de atmosfeer (emissies van broeikasgassen in de vorm van stortgas). 

 

De provincie Drenthe heeft voor de stortplaatsen binnen hun provincie een plan opgesteld hoe met 

de voormalige stortplaatsen om te gaan. Dit is nader uitgewerkt in het project NAVOS (NAzorg 
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VOormalige Stortplaatsen). Het doel van het project NAVOS is te komen met adviezen voor de 

aanpak, financiering en organisatie van de nazorg bij voormalige stortplaatsen. Het initatief hier-

voor ligt bij de provincie. 

 

7.5 Calamiteiten 
 
Kader 

Als door een calamiteit bodemverontreiniging is ontstaan, is de gemeente of de provincie bevoegd 

gezag. Degene die de melding ontvangt zal in eerste instantie advies geven over te nemen maatre-

gelen. Pas op het moment dat de omvang van de verontreiniging kan worden bepaald, wordt be-

paald wie feitelijk het bevoegd gezag is. Als blijkt dat de bodemverontreiniging ernstig is, of zich 

kan ontwikkelen tot ernstig geval, dan is de provincie bevoegd gezag (op grond van artikel 30 

Wbb).  

 

Indien de calamiteit of het ongewone voorval zich binnen een inrichting voordoet, is de gemeente 

het bevoegd gezag.  

 
Werkwijze 

De melding van een calamiteit wordt voornamelijk gedaan bij de afdeling Handhaving. Bij calami-

teiten waarbij de bodem verontreinigd kan raken, wordt advies ingewonnen bij het team Milieuad-

vies. 

 

Indien uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een bodemverontreiniging als gevolg van de calami-

teit, is per definitei sprake van een nieuw geval van verontreiniging. Voor de behandeling van een 

nieuw geval van bodemverontreiniging  wordt verwezen naar paragraaf 7.2. 

 

Beleidsmatige uitgangspunten  

Risico’s op bodemverontreiniging als gevolg van een calamiteit dienen te worden voorkomen. In 

het kader van de gemeentelijke calamiteitenregeling en het gemeentelijke rampenplan zal aan het 

aspect bodemverontreiniging aandacht worden gegeven.  
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8 Organisatie 

8.1 Algemeen 
Binnen de gemeentelijke organisatie zijn binnen de verschillende afdelingen diverse teams verant-

woordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van bodempreventie, bodembeheer en 

bodemsanering.  

 

Ingenieursbureau, team Milieuadvies: 

- Beleidsadvisering op het gebied van bodembeleid  

- Advisering inzake aanvragen om milieuvergunning 

- Advisering en milieutechnische ondersteuning van andere diensten 

- Milieutechnische advisering bouwvergunningen 

- Regie over de uitvoering van ISV saneringen en saneringen in eigen beheer  

 

Ingenieursbureau, team Realisatie:  

- rekening houden met bodemtaken bij de voorbereiding en uitvoering van civiele werken 

 
Afdeling Veiligheid, team Handhaving:  

- handhaving van regelgeving van gemeentelijke bodemtaken  

 
Afdeling Ruimte, alle teams: 

- rekening houden met bodemtaken bij planologische procedures  

- rekening houden met bodemtaken bij aan- en verkoop en huur- en verhuur van onroerend goed 

 
Gemeentewinkel, team Vergunningverlening: 

- rekening houden met bodemtaken bij de behandeling van bouwaanvragen 

- rekening houden met bodemtaken bij het afgeven van milieuvergunningen 

 
Gemeentewinkel, receptie/voorlichtingscentrum: 

- rekening houden met bodemtaken bij de voorlichting aan burgers en bedrijven  

 
Afdeling Wijk- en dorpsbeheer, alle teams 

- rekening houden met bodemtaken bij de voorbereiding en uitvoering van wijkbeheer 

 

8.2 Kwaliteitszorg 
 

Landelijk is er door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) een  norm-

blad ontwikkeld, de SIKB 8002, waarin de kwaliteitseisen voor gemeenten die belast zijn met de 

uitvoering van bodemtaken zijn beschreven. Om conform het normblad SIKB te functioneren dient 

de gemeente een kwaliteitszorgsysteem te implementeren (b.v. ISO 9001:2000 of het INK mana-

gementmodel). Het voldoen aan het normblad SIKB 8002 is niet verplicht. De subsidieregeling die 

er is voor provincie’s en de rechtstreekse gemeenten om te voldoen aan het normblad is niet be-

schikbaar voor de programmagemeenten zoals Hoogeveen.  

 

Actiepunt: 

Het komende jaar zal worden beoordeeld of de gemeente Hoogeveen de uitvoering van haar bo-

demtaken zo zal organiseren dat aan de kwaliteitseisen uit het normblad SIKB 8002 kan worden 

voldaan.  
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9 Consequenties bodemnota 

9.1 Algemeen 
Om het gemeentelijke beleid ten aanzien van de bodem, zoals verwoord in deze bodemnota, te 

kunnen uitvoeren, is het voorgenomen beleid verwoord in concrete actiepunten. Vervolgens zijn, 

om de acties te kunnen uitvoeren, zowel de bezetting als de financiële gevolgen samengevat in een 

financiële paragraaf.  

 

9.2 Actiepunten 
De komende jaren zullen in het teken staan van de verdere uitvoering en verbetering van bodemta-

ken op het gebied van preventie, beheren en saneren. De actiepunten die voortkomen uit deze bo-

demnota worden hieronder benoemd.  

 

§ Actiepunten  Verantwoordelijkheid  Termijn 

Algemene acties  

1.1 Werkvoorraad 1) 

Opstellen van een werkplan waarin wordt vastgelegd hoe de 

werkvoorraad in beeld wordt gebracht en hoe deze wordt aange-

pakt. Hierin worden de landelijke adviezen uit de notitie “Lucht 

en Massa” verwerkt.. 

Ingenieursbureau, team 

Milieuadvies 

2009 

1.4 Implementatie bodembeleid 

Het implementeren van deze bodemnota, de bijbehorende bo-

demkwaliteitskaarten en het bodembeheerplan. 

Ingenieursbureau, team 

Milieuadvies 

Vanaf 

Juli 

2007 

1.4 Implementatie Besluit bodemkwaliteit 

Het implementeren van het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit nadat 

het landelijk is vastgesteld. 

Ingenieursbureau, team 

Milieuadvies 

Vanaf 

augustus 

2007 

3.7 Bodembeheernota en bodemfunctiekaart 

Bepalen of het vaststellen van een Bodembeheernota en Bodem-

functiekaart voor de gemeente gewenst is.  

Ingenieursbureau, team 

Milieuadvies 

Begin 

2008 

8.2 Kwaliteitszorg 

Beoordelen of de gemeente Hoogeveen de uitvoering van haar 

bodemtaken zo organiseert dat aan de kwaliteitseisen uit het 

normblad SIKB 8002 kan worden voldaan.  

Ingenieursbureau, team 

Milieuadvies 

2008 

Preventietaken 

2.5 Diffuse bronnen 2) 

Het in beeld brengen van diffuse bronnen en onderzoeken in 

hoeverre burgers en bedrijven kunnen meewerken aan het terug-

dringen van diffuse bronnen.  

Ingenieursbureau, team 

Milieuadvies 

2008 

3.3 Kwalibobeleid 

Beoordelen hoe in de gemeente Hoogeveen het landelijk beleid 

wordt gevolgd en evalueren of het nodig is om een gemeentelijk 

kwalibo-beleid te formuleren. 

Ingenieursbureau, team 

Milieuadvies 

Eind 

2007 

5.2 Bewustwording bedrijven 

Het stimuleren van bedrijven in het bewustwordingsproces van 

de milieuaspecten binnen hun bedrijf 

Ingenieursbureau 

Team Milieuadvies 

2008 

5.3 Ondergrondse tanks 

De gegevens van de verschillende acties tankslag dienen, om het 

overzicht van de gesaneerde en nog aanwezige tanks volledig te 

krijgen, samengevoegd te worden. 

Ingenieursbureau 

Team Milieuadvies 

Eind 

2008 
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5.5 Handhaving grondstromen 

Het intensiveren van controles in het kader van het besluit Bo-

demkwaliteit. Door de afdeling Veiligheid zal in overleg met het 

Ingenieursbureau een advies worden opgesteld voor het beschik-

baar stellen van capaciteit en de te behalen handhavingsfrequen-

tie. 

Afd Veiligheid  

Ingenieursbureau 

Begin 

2007 

Beheertaken  

6.1 Bodeminformatiesysteem 

Het verouderde bodeminformatiesysteem wordt vervangen door 

een vernieuwde versie of een ander bodeminformatiesysteem. 

Ingenieursbureau, team 

Milieuadvies 

2007 

6.4 Grondbank 

De haalbaarheid van een grondbank voor het hergebruik van licht 

verontreinigde en schone grond binnen de gemeente Hoogeveen 

onderzoeken. 

Ingenieursbureau, team 

Realisatie en Milieu-

advies 

2008 

6.7 Aan- en verkoop grond 

Voor een snelle en flexibele afhandeling van verkoop van ge-

meentelijke gronden aan derden is het wenselijk om inzichtelijk 

te maken wat de status is van de bodemgegevens. 

Ingenieursbureau, team 

Milieuadvies 

2007 

6.8 Informatie op website 

Onderzoeken of en hoe het verstrekken van informatie via het 

internet op de gemeentelijke website mogelijk is. 

Ingenieursbureau, team 

Milieuadvies, Commu-

nicatie, Automatisering 

Eind 

2007 

6.8 Legeskosten bodeminformatie 

De kosten voor het verstrekken van bodeminformatie dienen te 

worden doorberekend. De bestaande legesverordening zal hierop 

worden aangevuld. 

Ingenieursbureau, team 

Milieuadvies 

Begin 

2008 

Saneren 

7.3 Brononderzoek Industriehaven 

Onderzoeken van de verschillende bronnen van (bo-

dem)verontreiniging rondom de Industriehaven.  

Ingenieursbureau, team 

Milieuadvies 

Maart 

2007 

7.3 Saneren bronnen Industriehaven 3) 

Saneren van alle verontreinigde bronnen rondom de Industrieha-

ven, voordat de waterbodem gesaneerd kan worden. 

Ingenieursbureau, team 

Milieuadvies 

Voor 

2009 

Toelichting 

1) De gemeente dient conform de doelstellingen van het NMP4 voor 2015 alle spoedlocaties te saneren 

danwel te beheersen en voor 2030 dienen alle locaties gesaneerd dan wel beheerst te zijn. Als door de 

gemeente een potentieel spoedeisende locatie wordt geconstateerd zullen er extra onderzoeksinspannin-

gen worden verricht om deze mogelijke verontreiniging in beeld te brengen. Bij een ernstige mobiele 

verontreiniging zullen er monitoringsmaatregelen worden getroffen om na te gaan of er verspreiding op-

treedt. Indien dit het geval is zal de gemeente actieve beheersmaatregelen nastreven. Als sprake is van 

spoed op basis van humaan risico, zal gekeken worden of door middel van een deelsanering (b.v. door 

het aanbrengen van een leeflaag) dit risico kan worden weggenomen. Voor het in beeld brengen van de-

ze locaties en de beheersmaatregelen is binnen het ISV budget geld gereserveerd 

2) Diffuus heeft in dit verband betrekking op het feit dat de verontreinigingen van genoemde stoffen ver-

spreid in het oppervlaktewater of in het rioolstelsel terecht komen. Hierbij is geen sprake van een duide-

lijke locatie en lozing via een werk. Belangrijke diffuse bronnen zijn onder meer: de landbouw, uitloog-

bare bouwmaterialen, de run off van wegen, chemische onkruidbestrijding in openbaar groen en op ver-

hardingen, niet verantwoord afkoppelen van verhard oppervlak, geïmpregneerde oeverbeschoeiing, at-

mosferische depositie en inlaatwater. 

Diffuse emissies worden niet alleen veroorzaakt door bedrijfsmatige activiteiten, maar kunnen ook ver-

oorzaakt worden door particuliere activiteiten in en rondom de woning. Te denken hierbij valt onder 

meer aan:  

• de woning bevat een zinken dakgoot, waardoor er uitspoeling van zink kan plaatsvinden indien de 

goot in aanraking komt met hemelwater. In dit verband kan ook worden genoemd het gebruik van 

zinken emmers, gieters en dergelijke;  

• in de woning wordt gebruik gemaakt van een koperen waterleiding, waardoor er uitspoeling plaats-

vindt van koper;  
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• ter bestrijding van onkruid en ongedierte in de tuin maakt men gebruik van chemische bestrijdings-

middelen;  

• de woning heeft een open haard. Bij het stoken van geverfd of geïmpregneerd hout en ook bij het sto-

ken van spaanplaat, triplex en hardboard komen schadelijke stoffen vrij die via de lucht in de bodem 

terecht komen;  

• schuttingen in tuinen bestaan vaak uit gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout. De hierbij door uitlo-

ging vrijkomende stoffen arseen, koper, chroom en PAK’s zijn niet of slecht afbreekbare stoffen die 

schadelijk zijn voor bodem- en waterkwaliteit. 

3) Brononderzoek op de volgende 3 punten, door zowel de gemeente Hoogeveen als het Waterschap Reest 

en Wieden 

• toevoersloten: worden die in het onderhoudsbaggerwerk door de gemeente meegenomen en/of zijn er 

resultaten bekend van de kwaliteit van deze sloten 

• omringende bodemverontreinigingen: welke verontreinigingen zijn er bekend, wordt de waterbodem 

bedreigd en zo ja: wat wordt er gedaan om verontreiniging van de waterbodem te voorkomen. 

• welke lozingen, rioleringen, overstorten zijn er. 

 

9.3 Financiering bodembeleid  
De uit de bodemnota voortvloeiende financiële consequenties worden grotendeels opgevangen 

binnen de huidig beschikbare budgetten. Nieuwe projecten (Sanering Industriehaven, Opstellen 

bodembeheernota en bodemfunctiekaart, Haalbaarheidsonderzoek gemeentelijk grondbank en Bo-

deminformatiesysteem) zijn  in 2007aangemeld voor de voorjaarnota.  

 

Voor het intensiveren van de controles in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit is het noodza-

kelijk dat capaciteit beschikbaar wordt gesteld voor handhaving van bodemtaken. 

 

9.4 Monitoring bodembeleid  
Over de resultaten van de uitvoering van bodemtaken en de voortgang van de in deze bodemnota 

geformuleerde actiepunten zal jaarlijks in het milieujaarverslag worden gerapporteerd.  
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Begrippenlijst  

Achtergrondgehalte 

Gebiedseigen kwaliteit, een kengetal dat in specifieke procedures fungeert als drempelwaarde en 

dat berekend wordt uit een bereik van gehalten dat wordt gerekend tot de gebiedseigen bodemkwa-

liteit 

Ten opzichte van de streefwaarden verhoogde gehalten die zijn ontstaan ten gevolge van menselijk 

handelen zonder dat eenduidig de oorzaak, haard en/of bron hiervan aan te wijzen is. 

 
Actief bodembeheer 

Proces dat de keten preventie, beheer, sanering en nazorg omvat, met als doel het op een maat-

schappelijk verantwoorde wijze realiseren van een duurzaam bodemgebruik. Het totaal aan samen-

hangende activiteiten die zijn gericht op het adequaat en efficiënt omgaan met het structureel aan-

wezig zijn van bodemverontreiniging. 

 
Beheersgebied 

Het gebied vallend binnen de gemeentegrens. 

 
Bodemkwaliteitskaart 

Kaart met bijbehorend bodembeheerplan, voor een bepaald gebied, waarin ten behoeve van het 

hergebruik van verontreinigde grond in dat gebied, de samenstelling van de bodem is weergegeven. 

 
Bodem Prestatie Eenheden 

BPE's zijn een maat voor de gesaneerde hoeveelheden grond en grondwater per overheid en daar-

mee een toetsingsmiddel voor de prestaties van de overheden. Definitie: BPE= gesaneerd opper-

vlak in m2 + 3x gesaneerd volume in m3 + 0,4x gesaneerd volume grondwater in m3). Het is geen 

volledige prestatieverantwoording. Beleidsontwikkeling en onderzoeksinspanningen worden hierin 

niet meegenomen. 

 

Bodemsanering in eigen beheer  

Sanering uitgevoerd in opdracht van eigenaar/gebruiker van een locatie, niet zijnde de overheid. 

 
Bouwstof 

Materiaal in de hoedanigheid waarin het is bestemd in een werk te worden gebruikt en waarin de 

totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10% (m/m) van dat materiaal 

bedragen. 

 
Bouwstoffenbesluit 

Beleid voor het omgaan met grond (als bouwstof) en alle andere steenachtige bouwmaterialen om 

verschillende milieudoelen te dienen. 

 
Diffuse bodembelasting 

Bodembelasting die zich uitstrekt over grote oppervlakten en met meestal relatief lichte verontrei-

nigingen. In enkele gevallen kan ook ernstige verontreiniging voorkomen 

 

Duurzame bodemkwaliteit 

De toetsingswaarde voor een duurzame bodemkwaliteit wordt in beginsel gevormd door de streef-

waarde. 
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Ernstig geval van bodemverontreiniging 

Geval van bodemverontreiniging waarbij 25 m3 van de bodem of 100 m3 bodemvolume grondwa-

ter is verontreinigd met stoffen in een gemiddelde concentratie die hoger is dan de interventiewaar-

de 

 

Ernstige bodemverontreiniging 

Grond waarvan gehalten voor één of meer stoffen de interventiewaarden voor bodemkwaliteit over-

schrijden. 

 
Functioneel of functiegericht saneren 

Saneren waarbij die eigenschappen van de bodem hersteld worden die nodig zijn om de gewenste 

stedelijke functie te kunnen realiseren. 

 
Geval van bodemverontreiniging 

Locatie waar de bodem is verontreinigd met stoffen in concentraties die ter plaatse in bodem van 

nature niet voorkomen. 

 

Geval van ernstige bodemverontreiniging 

Geval van verontreiniging waarbij de bodem zondanig is of bedreigt te worden verontreinigd dat de 

functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier ernstig zijn of dreigen te 

worden verminderd. De vaststelling of sprake is van een dergelijk geval geschiedt aan de hand van 

interventiewaarden. 

 

Grond 

Niet vormgegeven secundaire grondstof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is en 

niet door de mens geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken. 

 

Grondstroom 

De fysieke hoeveelheid grond die verplaatst wordt tussen het moment dat deze vrijkomt en zijn 

eindbestemming. 

 
Grondverzet 

Het verzetten of verplaatsen van grond door graven. 

 

Grondwerk 

Werk waarin geen andere bouwstof dan grond is verwerkt, niet zijnde een geluid- of een windwal. 

 

Hergebruik 

(Hernieuwde) toepassing van grond; als bodem of als bouwstof in werken. 

 
Interventiewaarde 

De concentratie verontreinigde stoffen in de bodem waarbij de functionele eigenschappen van de 

bodem voor mens, dier of plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. 

 

ISV 

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 

 

Licht verontreinigde grond 

Grond waarvan gehalten voor een of meer stoffen de streefwaarden overschrijden, maar waarbij 

geen sprake is van overschrijding van de interventiewaarden. 

 

Multiplierfactor 

Verhouding tussen financiering door (ISV)subsidie en financiering vanuit de markt. Een multiplier-

factor 4 betekent dat de verhouding tussen ISV en markt 1 : 4 bedraagt, dus 80 % financiering van-

uit de markt.  
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Saneren 

Het beperken of zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging en de directe gevolgen 

daarvan van de bodem. 

 
Saneringslocatie 

Het terrein waarop ten behoeve van de sanering van de bodemwerkzaamheden worden uitgevoerd 

die in het saneringsplan zijn vastgesteld. 

 
Schone grond 

Grond waarvan geen van de gehalten van verontreinigende stoffen de streefwaarden overschrijdt. 

 
SEB 

Saneringen in eigen beheer, dus door particulieren of bedrijven die in eigen beheer een sanering 

uitvoeren. 

 
Secundaire grondstof 

Materialen die als bijproduct uit een proces komen. 

 
Stand-still beginsel 

Algemeen begrip uit het brongericht milieubeleid, gericht op het terugdringen van de huidige mili-

euverontreinigingen in de komende jaren, enerzijds door het terugdringen van de verontreiniging in 

reeds relatief vervuilde gebieden anderzijds door het niet laten verslechteren van de milieukwaliteit 

in de nog relatief schone gebieden. 

 
Storten 

Het op of in de bodem brengen van afvalstoffen met het oogmerk deze daar te laten. 

 
Streefwaarde 

Waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft waarop de functionele eigenschappen van de bodem zijn 

veiliggesteld. 

 
Tussenwaarde 

Concentratie overeenkomend met de som van de streef- en interventiewaarde, gedeeld door 2. 

 
Uitleggebieden 

Gebieden rondom steden waar woningbouw gepleegd wordt. 

 

Verdachte locatie 

Een locatie waarbij op grond van vooronderzoek concrete aanwijzingen bestaan dat die locatie of 

een deel daarvan verontreinigd is met één of meerdere stoffen. 

 
Werk 

Een wegenbouwkundig werk, een waterbouwkundig werk of een bouwwerk. 

Grondwerk, aanvulling of ophoging van de bodem, demping met constructieve of civieltechnische 

functie. 

In het huidige beleidskader worden beide categorieën onder de term werken verstaan. In het nieuwe 

beleidskader wordt alleen de eerste categorie onder de term werken verstaan. 



  

 



 

 

Bijlage 1: Stroomschema’s van relevante werkprocessen  

- Beoordeling Bouw- en Sloopaanvragen  

- Beoordeling aspect bodemverontreiniging bij aan- en verkoop van grond  

 



 

 



 

 

Beoordeling Bouw- en Sloopaanvragen  

Geen bezwaar 

Bouw- en sloopaanvraag komt binnen bij de afdeling Gemeentewinkel 

 
Gemeente winkel verzamelt per week de bouw- en sloopaanvragen  in een excellijst. 

Gemeentewinkel stuurt lijst met 

aanvragen door naar team Milieu-

advies van het Ingenieursbureau 

Aanvraag wordt doorgestuurd naar 

Milieu-Advies, deze stelt op basis 

van bekende gegevens of aangele-

verde gegevens advies op 

Aanvraag met advies, motivering 

van aanhouden, gaat terug naar 

de Gemeentewinkel 

Aanvraag met advies  

hergebruik grond terug 

naar de gemeentewinkel 

Niet inzien 
Gemeentewinkel 

geeft vergunning af 

met bijhorend advies 

en/of beperkingen 

Aanhouden  

Gemeentewinkel koppelt de reden van 

aanhouden terug naar de aanvrager en 

geeft aan welke aanvullende informatie 

of voorwaarden nodig zijn om de ver-

gunning af te geven   

Wel inzien 

Aanvragen worden op basis van type 

bouwvergunning en bouwwerk beoordeeld 

of deze door Milieu-advies ingezien moe-

ten worden en stuurt deze lijst terug naar 

gemeentewinkel. 

Aanvrager stuurt 

aanvullende info 

Aanvraag met aanvullende  

voorwaarden t.b.v bouw of 

sloop terug naar de  

gemeentewinkel 

Beperkingen 



 

 



 

 

Stromingsschema aan- en verkoop grond 
 

Niet onderzocht 

Grondzaken (Afdeling Ruimte) stuurt verzoek beoordeling 

mogelijkheid aan- of verkoop grond naar Milieu-advies 
(bij dit verzoek zit een locatietekening) 

Milieu-advies kijkt of de 

locatie onderzocht is  

Wel onderzocht 

Bodemonderzoek ouder dan 5 jaar? 

Zijn de verdachte  

activiteiten onderzocht? 

Hebben er verdachte 

activiteiten plaats ge-

vonden na het  

onderzoek 

Er moet bodemonderzoek 

moet worden uitgevoerd 

Nee Ja 

Bodemonderzoek voldoet, hierover 

wordt advies opgesteld, dat inclusief 

bodemonderzoek naar grondzaken 

wordt gestuurd 

Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Milieu-advies laat na opdracht van 

grondzaken (met kp en ks) een 

bodemonderzoek uitvoeren 

Gestreefd wordt om 8 weken na 

opdracht van grondzaken de on-

derzoeksresultaten binnen te heb-

ben 



 

 



 

 

Bijlage 2: Bodemonderzoek op hoofdlijnen 

Bodemonderzoek is gericht op het vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. De aanlei-

ding voor het doen van bodemonderzoek kan divers zijn, bijvoorbeeld bij grondtransacties, bij de 

uitvoering van bedrijfsactiviteiten in het kader van de Wet milieubeheer en AMvB’s, bij een bouw-

voornemen (Woningwet), bij het verplaatsen van grond (Wbb), bij bestemmingswijzigingen (Wro) 

of bij afspraken/convenanten zoals bedrijvenregeling. 

 

Fasering 

Een bodemonderzoekstraject wordt gewoonlijk in stappen doorlopen: 

1 Historisch onderzoek 

 Elk onderzoek begint met een “duik” in de geschiedenis. Om te weten of er op een onder-

zoekslocatie bodemverontreiniging verwacht kan worden. Hiervoor is de NVN 5725 “Richtlijn 

voor het uitvoeren van voor-onderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek” opge-

steld.  

2 Verkennend onderzoek 

 Uit het historisch onderzoek blijkt wat er verwacht kan worden in de bodem. In de NEN 5740 

“Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek” staat voor bodem hoe bemonsterd moet wor-

den, in de NVN 5720 “onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek” staat beschreven hoe 

bemonsterd moet worden bij waterbodems en in de NEN 5707 “inspectie, monsterneming en 

analyse van asbest in bodem en partijen grond” wordt dit voor mogelijke asbestverontreinigin-

gen beschreven. 

3 Aanvullend onderzoek 

 Soms is de grond/waterbodem verontreinigd. Omdat grondmonsters in het verkennend onder-

zoek meestal zijn gemengd, is onbekend of alle boor-locaties verontreinigd zijn. De monsters 

worden dan afzonderlijk geanalyseerd. 

4 Nader onderzoek 

 Als uit het verkennend onderzoek blijkt dat de (water) bodem verontreinigd is, moet aanvullend 

onderzoek gedaan worden. Het nader onderzoek is uitgewerkt in het protocol “Nader onderzoek 

deel 1“ uitgegeven door SDU in 1993. In het nader onderzoek komt o.a. te staan om welke stof-

fen het gaat, waar de vlek precies is, hoe diep de verontreiniging zit, is er risico voor mens of 

milieu, kan het zich verspreiden, is saneren nodig en hoe snel moet dat en wie heeft mogelijk de 

bodem verontreinigd. 

5 Saneringsonderzoek 

 Saneringsonderzoek/saneringsplan/saneringsevaluatie en eventuele nazorg: 

Bij ernstige bodemverontreiniging is saneren nodig. Belangrijk bij de keuze voor saneren  is een 

uitwerking van saneringsmethoden ofwel varianten op hoofdlijnen die geschikt zijn voor de lo-

catie. Hierbij wordt het alternatief waarbij de grond “volledig”schoon wordt en alternatieven 

waarbij de verontreiniging (deels) achterblijft en geïsoleerd wordt vergeleken. Op basis hiervan 

wordt een keuze gemaakt voor de saneringsvariant. Deze variant wordt nader uitgewerkt in een 

saneringsplan. Dit plan wordt ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voorgelegd. Voor het sa-

neringsplan is geen protocol beschikbaar. Er zijn wel enkele handleidingen en checklists. In de 

circulaire “Saneringsregeling Wet bodembescherming: beoordeling en afstemming” zijn diverse 

relevante bijlagen opgenomen. Na de uitvoering van de sanering wordt een evaluatie rapportage 

gemaakt om vast te stellen of aan het vooraf gestelde saneringsdoel is voldaan. Dit rapport dient 

ter goedkeuring aan het bevoegd gezag overlegd te worden. Voor sommige locaties geld dat er 

niet alle verontreiniging verwijderd wordt. Voor deze locaties wordt als onderdeel van het sane-



 

 

ringsplan een nazorgplan opgesteld. Nazorg houdt in dat de bodembeschermende voorzieningen 

behouden blijven en dat controle en beheermaatregelen worden uitgevoerd. 

6 Saneringsplan 

 Het saneringsplan beschrijft precies hoe de sanering gaat. Voor het saneringsonderzoek en sane-

ringsplan is geen protocol beschikbaar. Er zijn wel enkele handleidingen en checklists. In de 

circulaire “Saneringsregeling Wet bodembescherming: beoordeling en afstemming” zijn diverse 

relevante bijlagen opgenomen, zoals: 

 • Het beslismodel systeemkeuze; 

 • Programma van eisen saneringsonderzoek; 

 • De LSO-notitie; 

 • De spoedsystematiek. 

7 Nazorg 

Nazorg betreft maatregelen die genomen worden in situaties waarbij na sanering van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging niet alle verontreiniging is verwijderd. Nazorg kan bestaan 

uit actieve maatregelen (bijvoorbeeld een kleine grondwateronttrekking of monitoring van 

grondwaterkwaliteit). Het initiatief voor actieve maatregelen ligt bij de saneerder. Controle op 

de uitvoering en handhaving vinden plaats door de provincie Drenthe of de gemeente Emmen. 

Ook passieve maatregelen zijn mogelijk (bijvoorbeeld kadastrale registratie, opname in een bo-

dem-informatiesysteem (GLO)BIS). De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor opname van 

de informatie over nazorg in het gemeentelijke BIS. 

8 Monitoringsonderzoek 

Soms is saneren niet nodig maar moet de verontreiniging gevolgd worden. Bijvoorbeeld omdat 

het in het grondwater kan verspreiden. Op afgesproken tijden is dan een klein bodemonderzoek 

nodig om te zien of de vlek groter is geworden. Monitoring kan binnen een Wm-vergunning als 

verplichting of voorwaarde worden opgenomen. Controle op de uitvoering en handhaving hier-

van vindt plaats door het bevoegd gezag Wm, dat veelal de gemeente is. Per individuele situatie 

zal de gemeente de initiatiefnemer om een plan moeten vragen en moeten toezien op uitvoering 

hiervan. Er zijn behoudens binnen het BOOT en de AMvB tankstations geen richtlijnen voor 

monitoringprogramma’s. De gemeente heeft qua invulling van dergelijke programma’s dus be-

leidsvrijheid. 

 


