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Informatienota 

 

Onderwerp  

Voortgangsrapportage Bodemprogramma 2016-2020 gemeente Haarlem 

 

Nummer 2019/296298 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Afdeling OMB 

Auteur Schaap, H.H. 

Telefoonnummer 023-5113520 

Email hhschaap@haarlem.nl  

Kernboodschap De gemeente Haarlem voert bodemonderzoeken en saneringen uit volgens het 

Bodemprogramma. Voor de periode 2016-2020 is dit door de raad vastgesteld in 

BBV 2015/306730. De Raad heeft bij vaststellen van het programma het College 

de bevoegdheid gegeven om te schuiven binnen het programma, binnen gestelde 

uitgangspunten. Flexibiliteit is noodzakelijk. Onderzoek en sanering zijn vaak 

gekoppeld aan samenloop met projecten en initiatieven in de stad.  

Bij het vaststellen van het programma voor deze periode heeft het college de raad 

toegezegd tussentijds te informeren over de voortgang. In de bijgevoegde 

voortgangsrapportage wordt aangegeven wat tot en met 2018 is uitgevoerd 

binnen dit programma en wordt een beeld gegeven van de verwachte 

werkzaamheden voor de resterende twee jaar.  

Het programma is tot nu toe grotendeels uitgevoerd zoals gepland. Daarbij zijn 

diverse projecten afgerond en zijn stappen gezet om de nazorg van verschillende 

restverontreinigingen af te bouwen.  

Het Bodemprogramma 2016-2020 wordt verder uitgevoerd binnen de 

randvoorwaarden die in 2015 zijn vastgelegd. De reserve voor het 

Bodemprogramma is groot genoeg om de te voorziene kosten te dekken en heeft 

voldoende ruimte om nog onvoorziene bodemverontreinigingen aan te pakken als 

dat nodig blijkt. Ook is voldoende ruimte ingebouwd om aan 

projecten/ontwikkelingen van derden bij te dragen, die worden belemmerd door 

bodemverontreiniging en waarvoor anderen niet verantwoordelijk zijn te stellen.  

Naar verwachting wordt tweede helft 2019 meer duidelijk over de Rijksbijdrage 

voor 2021 en verder. Met deze gegevens wordt in 2020 voor deze volgende 

periode een nieuw programma opgesteld en vastgesteld door de raad.  

Van de huidige reserve met bodemgelden is al een deel gereserveerd voor de 
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periode na 2020. Met deze reservering kunnen de nu voorziene kosten worden 

gedekt.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer. 

Bij het vaststellen van het programma voor deze periode heeft het college de raad 

toegezegd tussentijds te informeren over de voortgang. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Het Bodemprogramma voor de periode 2016-2020 is dit door de raad vastgesteld 

in BBV 2015/306730.  

- Bodemprogramma Haarlem 2016-2020 (2015/306730) ter advisering in 

commissie Beheer van 10 december 2015  

- Bodemprogramma Haarlem 2016-2020 (2015/30730) vastgesteld in de raad van 

17 december 2015 

Besluit College  

d.d. 21 mei 2019 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Inleiding  

Gemeente Haarlem voert bodemonderzoeken en saneringen uit volgens het Bodemprogramma. 

Voor de periode 2016-2020 is dit door de raad vastgesteld in BBV 2015/306730.  

De Raad heeft het College bij vaststellen van het Bodemprogramma 2016-2020 de bevoegdheid 

gegeven om te schuiven binnen het programma, binnen de gestelde uitgangspunten. Flexibiliteit is 

noodzakelijk. Onderzoek en sanering zijn vaak gekoppeld aan samenloop met projecten en 

initiatieven in de stad. 

Bij het vaststellen van het programma voor deze periode heeft het college de raad toegezegd 

tussentijds te informeren over de voortgang. 

In deze informatienota en bijgevoegde voortgangsrapportage (Bijlage 1) en tabel met financiële 

gegevens (Bijlage 2) wordt aangegeven wat tot en met 2018 is uitgevoerd en wat er resterende twee 

jaar nog gepland is. 

 

2. Kernboodschap 
In de bijgevoegde voortgangsrapportage met bijbehorende tabel (Bijlagen 1 en 2) wordt aangegeven 

wat tot en met 2018 is uitgevoerd binnen dit programma en wordt een beeld gegeven van de 

verwachte werkzaamheden voor de resterende twee jaar.  

Het programma is tot nu toe uitgevoerd zoals gepland kon worden. Daarbij zijn diverse projecten 

afgerond en zijn stappen gezet om de nazorg van verschillende restverontreinigingen af te bouwen.  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2015/10-december/16:30/17-10-uur-Bodemprogramma-Haarlem-2016-2020-CYS
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2015306730-2-Raadsstuk-Bodemprogramma-Haarlem-2016-2020-2.pdf
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Daarnaast zijn diverse projecten uitgevoerd ten behoeve van beleidsontwikkeling, zoals het 

actualiseren van de bodemkwaliteitskaart en het inventariseren van gegevens over de ondergrond 

die een rol spelen of kunnen spelen bij thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en voor de 

ontwikkelzones. 

 
Overzicht totale inkomsten en uitgaven 

     

 
gerealiseerd 

  
gepland 

  

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021-2030 

Rijksbijdrage  €  1.377.360,00   €  1.377.360,00   €  1.377.360,00   €  1.377.360,00   €  1.377.360,00  nog onbekend 

gemeentelijke bijdrage  €  120.261,00   €  120.261,00   €  120.261,00   €  70.261,00   €  70.261,00  nog onbekend 

uitgaven  €  1.309.245,77   €  1.549.412,20   €  615.519,70   €  864.000,00   €  1.744.000,00   €  6.237.500,00  

       
stand reserve 1-1-2019 

   
 €  6.543.490,00  

  
 

 

3. Consequenties 
De reserve voor het Bodemprogramma is groot genoeg om de te voorziene kosten te dekken en er is 

voldoende ruimte om nu nog onvoorziene bodemverontreinigingen aan te pakken als dat nodig 

blijkt. Ook is voldoende ruimte ingebouwd om aan projecten/ontwikkelingen van derden bij te 

dragen, die worden belemmerd door bodemverontreiniging, waarvoor anderen niet 

verantwoordelijk zijn te stellen. 

 

4. Vervolg 
Het Bodemprogramma 2016-2020 wordt verder uitgevoerd binnen de randvoorwaarden zoals die bij 

het vaststellen van dit programma in 2015 zijn vastgelegd. Er is ook al geld gereserveerd voor het 

Bodemprogramma voor de periode na 2020. Met deze reservering kunnen de nu voorziene kosten 

worden gedekt. Deze zijn in de bijgevoegde tabel ook aangegeven (Bijlage 2).  

Onduidelijk is nog of en hoe daar financiering vanuit het Rijk bijkomt. Naar verwachting wordt 

tweede helft 2019 meer duidelijk over de Rijksbijdrage voor 2021 en verder.  

Met deze gegevens wordt in 2020 voor deze volgende periode een nieuw programma opgesteld en 

vastgesteld door de raad.  

 

5. Bijlagen 

Bijlage 1: Voortgangsrapportage Bodemprogramma 2016-2020 
Bijlage 2: Tabel voortgangsrapportage Bodemprogramma 2016-2020 

 


