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Milieu en Duurzaamheid
Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bodemsanering Dordrecht 2016-2020

Voorgesteld besluit
Wij stellen uw raad voor het Meerjaren Uitvoeringsprogramma bodemsanering
Dordrecht 2016-2020 vast te stellen.

Samenvatting
Wij stellen uw raad voor het Meerjaren Uitvoeringsprogramma bodemsanering
Dordrecht 2016-2020 vast te stellen. Dit meerjarenprogramma vormt het kader van
de jaarlijkse bodemsaneringsprogramma's. Met het meerjarenprogramma 20162020 geeft de gemeente invulling aan de doelstellingen van het Convenant Bodem
en Ondergrond 2016-2020, waaraan de gemeente zich heeft gecommitteerd door
middel van de ondertekening door de VNG.
De focus van de uitvoering van bodemsanering in de programmaperiode ligt op de
afronding van de saneringsoperatie, de aanpak van de diffuse verontreinigingen en
de mobiele verontreinigingen die de waterkwaliteit bedreigen, de nazorgactiviteiten,
de wettelijke taken en het ondergrondbeleid.

Inleiding
Sinds 2003 is de gemeente Dordrecht bevoegd gezag Wet bodembescherming. Op
grond van deze wet moet de gemeente jaarlijks een bodemsaneringsprogramma
opstellen. In dit programma wordt de aanpak van de historische bodemverontreinigingen (ontstaan voor 1987) waarvoor geen derde partij verantwoordelijk
kan worden gesteld uitgewerkt in projectmatige activiteiten. Deze activiteiten zijn
opgesplitst in vijf onderdelen, namelijk de (voorbereiding) van saneringen, de
aanpak van de werkvoorraad ernstige bodemverontreinigingen, de uitvoering van
het nazorgprogramma, de transitie van het bodembeleid naar integraal
ondergrondbeleid en de uitvoering van de wettelijke taken door de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid.

Doelstelling
Het bodemsaneringsbeleid van de gemeente Dordrecht is gericht op het realiseren
en behouden van een duurzame bodemkwaliteit. Dit laatste wordt bereikt door het
behalen van de doelstelling uit het Nationaal Milieubeleidsplan voor bodemsanering:

Uiterlijk in 2030 dient de werkvoorraad (potentieel) ernstige bodemverontreinigingen in de gemeente Dordrecht gesaneerd dan wel beheerst
te zijn.
,
Het gaat bij bodemsanering niet om het bereiken van een totaal schone bodem in
Dordrecht, want dat is een onhaalbare doelstelling. De doelstelling voor het
bodembeleid is 'de bodem geschikt maken voor het gewenste bodemgebruik en het
wegnemen van risico's voor mens en natuur'.
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Het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2016-2020
Het Meerjaren Uitvoeringsprogramma 2016-2020 is het derde meerjarenprogramma
sinds de gèmeente verantwoordelijk is geworden voor de uitvoering van de
bodemsaneringstaken op grond van de Wet bodembescherming.
Realisatie uitvoering Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2010-2015
De uitvoering van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma 2010-2015 heeft in het
volgende gerealiseerd:
- de werkvoorraad potentieel) ernstige bodemverontreinigingen is teruggebracht
van 1.500 locaties naar 2 locaties;
- in de programmaperiode zijn 15 ernstige bodem verontreinigingslocaties
gesaneerd;
- in het kader van nazorg op IBC-saneringen zijn op 11 locaties de jaarlijkse
monitorings- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Bij 4 locaties is de
nazorg beëindigd. IBC-saneringen staat voor Isoleren, Beschermen en
Controleren. Bij deze saneringsvorm worden de verontreinigingen ingepakt en
eeuwigdurend bewaakt;
- in het kader van de uitvoering van de wettelijke taken bodemsanering zijn in de
periode 2010 t/m 2014 428 beschikkingen afgegeven en 211 saneringen
gecontroleerd;
- in de programmaperiode is de ondergrondvisie, de ondergrondatlas en het
bodemenergieplan opgesteld. Tevens is gestart met de verbetering van
ondergrondinformatie ten behoeve van de komende omgevingsvisie.
Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020
In maart 2015 is het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 ondertekend
door het Ministerie Infrastructuur en Milieu, IPO, VNG en de Unie van
Waterschappen. In het convenant zijn de afspraken opgenomen over de uitvoering
van bodemsaneringstaken tot en met 2020. Hierbij is het accent gelegd op de
uitvoering van de ernstige en spoedeisende saneringen, de aanpak van de diffuse
bodemverontreinigingen, de uitvoering van de (eeuwigdurende) nazorg, de transitie
van het bodembeleid naar het integrale ondergrondbeleid en de inpassing van de
Wet bodembescherming in de Omgevingswet. Onderdeel van het convenant is de
verdeling van de beschikbare rijksmiddelen voor bodemsanering voor de periode
2016-2020. Door de ondertekening door de koepels hebben de provincies en
gemeenten zich verplicht de beschikbaar gestelde middelen te besteden aan de
doelen van het convenant. Dordrecht zal voor de uitvoering van de
bodemsaneringstaken in de genoemde programmaperiode jaarlijks C 1,45 miljoen
ontvangen van het Rijk.
Programmering bodemsanering 2016-2020
De uitvoering van de bodemsanering in de jaren 2016-2020 zal gericht zijn op de
volgende doelen:
- aanpak resterende werkvoorraad:
Het gaat enerzijds om het onderzoek en zo mogelijk sanering van diffuse
verontreinigingen waar sprake is van kwetsbaar gebruik van de bodem. Hiervan
kan sprake zijn bij moestuinen, stadslandbouw, speelplaatsen en trapveldjes in
de openbare ruimte. Anderzijds betreft dit het onderzoek en mogelijk sanering
van zogenaamde KRW-locaties. Dit zijn mobiele verontreinigingen, die
waterkwaliteit bedreigen;
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- aanpak resterende saneringen:

Na de uitvoering van het vorige meerjarenprogramma resteren nog een aantal
locaties, die mogelijk door de gemeente gesaneerd moeten worden. Verder moet
rekening worden gehouden met maatregelen bij de vm. stortplaatsen Transberg
(definitieve aanleg beheersmaatregel) en Polder Stededijk (mogelijk uitvoering
extra zuiveringsmaatregel);
- uitvoering nazorg op IBC-saneringen:
In de programmaperiode 2016-2020 is naar de huidige inzichten
nazorgactiviteiten voorzien op de zeven locaties. Dit betreft saneringen, waar in
het verleden de verontreinigingen zijn ingepakt dan wel op andere wijze worden
beheerst en waarbij jaarlijks gemonitord moet worden en onderhoud van het
beheerssysteem moet worden uitgevoerd. In principe zijn deze maatregelen
eeuwigdurend. Tot en met 2020 is de financiering vanuit de rijksmiddelen
gegarandeerd. De financiering na 2020 is onzeker en vormt momenteel een risico
voor de gemeente;
- uitvoering wettelijke taken bodemsanering
Naast directe uitvoering heeft de gemeente op grond van de Wet
bodembescherming en aanverwante regelgeving ook wettelijke taken. Deze
bestaan uit beleidsontwikkeling, programmering en verantwoording, goedkeuring
bodemonderzoeken, saneringsplannen en nazorgplannen en toezicht op
uitvoering van saneringen. De toezicht- en goedkeuringstaken zijn ondergebracht
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;
- transitie bodembeleid/ontwikkeling ondergrondbeleid
In deze programmaperiode zal verder gewerkt worden aan het vormgeven van
integraal ondergrondbeleid. Dit gebeurt op basis van de in 2014 vastgestelde
ondergrondvisie. Het accent zal worden gelegd om de prioritaire beleidsterreinen
(bodem)energie, (grond)water en ondergronds ruimtegebruik. Voor deze
beleidsterreinen wordt beleid, kennis en tools ontwikkeld, waarmee het duurzaam
gebruik van de bodem in Dordrecht kan worden gerealiseerd.

Argumenten
De aanpak van ernstige bodemverontreinigingen is een wettelijk taak voor de
gemeente, tenzij een particulier en/of bedrijf veroorzaker is van de
bodemverontreiniging of als eigenaar verantwoordelijk is te stellen. In het laatste
geval heeft de gemeente - gemandateerd aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid - een toezichtstaak gebaseerd op de Wet bodembescherming. Vanuit deze
wettelijke verantwoordelijkheid warden de jaarlijkse bodemsaneringsprogramma's
opgesteld en uitgevoerd.
Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen te plaatsen.
Kosten en dekking
De kosten van de uitvoering van het meerjaren uitvoeringsprogramma worden
inzichtelijk gemaakt in de jaarlijkse bodemsaneringsprogramma's, waarvoor uw
raad een krediet beschikbaar stelt. Deze kosten worden gedekt uit het
bodemsaneringsbudget, dat door het Rijk aan de gemeente ter beschikking is
gesteld op grond van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Voor de
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Communicatie en inclusief beleid
De communicatie over het bodemsaneringsprogramma geschiedt door middel van
bewonersbrieven en persberichten over concrete bodemsaneringsactiviteiten bij de
start van saneringen en/of bodemonderzoeken. De vaststelling van het
bodemsaneringsprogramma is een bevoegdheid van het college. Er is geen
gelegenheid voor inspraak.
De uitvoering van bodemsaneringen heeft geen directe gevolgen voor mensen met
een beperking.

Duurzaamheid
Bodemsanering is onderdeel van het klassiek milieubeleid. Doel van het milieubeleid
is de risico's van het menselijke handelen in het heden en verleden voor mens en
natuur weg te nemen of te beperken. Bij de uitvoering van de saneringen worden
zoveel mogelijk duurzame technieken en materialen gebruikt.
Vervolg en evaluatie
Jaarlijks wordt een bodemsaneringsprogramma opgesteld, waarin het
meerjarenprogramma concreet wordt ingevuld. In de jaarlijkse
bodemsaneringsprogramma's verslag gedaan van de uitvoering van de
bodemsaneringstaken in dat jaar.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
- Meerjaren Uitvoeringsprogramma Dordrecht 2016-2020.
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