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Voorqesteld besluit

de raad voor te stellen
een krediet van € 2.668.838,- beschikbaar te stellen ten laste van de Brede doeluitkering Wet
bodembescherming en de Gemeentelijke bodemsaneringsreserve voor de uitvoering van
bodemsaneringen in 2020 conform de nota 'Uitvoering Bodemsanering Dordrecht' en de begroting
dienovereenkomstig te wijzigen via begrotingswijziging nummer 220007.
Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

De bevoegdheid tot het vaststellen van het bodemsaneringsprogramma is op grond van de Wet
bodembescherming neergelegd bij het college. Het beschikbaar stellen van het krediet is een
raadsbevoegdheid.
Wat is het doel?

Het bodemsaneringsbeleid van de gemeente Dordrecht is gericht op het realiseren en behouden
van een duurzame bodemkwaliteit. Het gaat hierbij om het geschikt maken van de bodem, zodat
de maatschappelijke functie van het gebied mogelijk is en het wegnemen van risico's voor mens en
natuur’.
Dit 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.
Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

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.
Gemeentebestuur. Vanuit deze wettelijke verantwoordelijkheid wordt het
bodemsaneringsprogramma opgesteld en uitgevoerd.
Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

Er zijn geen kanttekeningen te plaatsen.
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Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

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.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Vaststelling van het meerjarenuitvoeringsprogramma bodemsanering 2016-2020 (RIS-nummer
1587624) d.d. 15 december 2015.
Hoe wordt dit betaald?

De kosten van de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma in 2020 worden geraamd op €
2.668.838,-.
Deze kosten worden gedekt uit het bodemsaneringsbudget dat door het Rijk aan de gemeente
beschikbaar is gesteld.
Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Het bodemsaneringsprogramma 2020 wordt in geheel 2020 uitgevoerd.
Begin 2021 wordt in de nota 'Uitvoering Bodemsanering Dordrecht 2021' verslag gedaan van de
uitvoering van de bodemsaneringstaken in 2020.

