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Het college stelt de raad voor 

1. In te stemmen met verlenging van het Bodemprogramma Haarlem met 

1 jaar; 

2. De DUB gelden uit toekomstig programma 7 (€ 780.000,-- voor 2015) 

beschikbaar te stellen voor het bodemprogramma 2010-2015 

(onderdeel van toekomstig programma 4.1) ; 

3. De voorlopige bijdrage voor de sanering en nazorg van het diepe 

grondwater Klokhuisplein e.o. toe te voegen aan de reserve 

Bodemprogramma (geregeld in de 3
e
 bestuursrapportage); 

4. De niet uitgegeven Rijksgelden ieder jaar te storten in de reserve 

Bodemprogramma (reserve 071012) en de reserve bij voldoende saldo 

tot 2030 in stand te houden (Klokhuisplein); 

5. Het college te mandateren om bij eventuele tussentijdse verandering 

van de rijksbijdrage het bodem(uitvoerings)programma daarop aan te 

passen;  

6. Het college te mandateren eventuele verschuivingen in dit programma 

aan te brengen, binnen de in het programma beschreven 

randvoorwaarden. 

7. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie 

Beheer hierover een advies heeft uitgebracht.   
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Samenvatting/Doel/grond besluit 

De gemeente Haarlem is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming 

en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden. Het bodemprogramma 

van de gemeente Haarlem geeft invulling aan het onderdeel uitvoeren van 

bodemonderzoek en -sanering. Met het bodemprogramma wordt tevens 

invulling gegeven aan de doelstellingen van het Bodemconvenant tussen 

B&W vergadering 

Vergadering BenW d.d. 

25-11-2014 
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Rijk, Provincies en bevoegd gezag steden. Het programma wordt 

grotendeels met rijksbijdragen gefinancierd. Het budgetrecht berust bij de 

raad en het bodemprogramma vormt de basis waarop budgetten voor 

bodemsanering kunnen worden toegekend.  

 

De volgende wet- en regelgeving geven de basis voor besluiten over 

bodemonderzoek en -sanering: 

Wet van 3 juli 1986, houdende regelen inzake bescherming van de bodem 

(Wet bodembescherming). 

Besluit van 12 december 2000, houdende aanwijzing van gemeenten die 

voor de toepassing van de Wet bodembescherming worden gelijkgesteld 

met een provincie (Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wet 

bodembescherming). 

Besluit van 15 december 2005, houdende uitvoering van financiële 

bepalingen van de Wet bodembescherming ter zake van sanering van de 

bodem (Besluit financiële bepalingen bodemsanering). 
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