
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Verlenging Bodemprogramma Haarlem 2010-2014 met 1 jaar 

BBV nr: 2014/391857 

 

1. Inleiding 

In het bodemprogramma Haarlem worden locaties en projecten benoemd die te maken 

hebben met bodemverontreiniging en het beheer van de bodem. Het bodemprogramma geeft 

een onderbouwing voor de besteding van het geld dat beschikbaar is voor bodemsanering. De 

gemeente Haarlem maakt elke vijf jaar een nieuw bodemprogramma, omdat het rijk voor vijf 

jaar budget beschikbaar stelt voor bodemonderzoek, sanering en nazorg. 

In 2015 wijkt het rijk eenmalig af van deze methode en wordt voor één jaar geld beschikbaar 

gesteld via de DUB (Decentrale Uitkering Bodem). Het rijk stelt in 2015 naar verwachting 

780.000 euro beschikbaar. Daarnaast is in de septembercirculaire 2014 een (voorlopige) 

bijdrage van het rijk voor de sanering verontreiniging diep grondwater Klokhuisplein e.o. van 

4 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de besteding van deze rijksmiddelen zijn in het 

convenant bodemontwikkelingsbeleid en spoedlocaties harde afspraken gemaakt. In de 

briefwisseling over de bijdrage voor het diepe grondwater van Klokhuisplein e.o. zijn 

voorwaarden gesteld aan de voorlopige bijdrage van het rijk. Bij het niet nakomen van deze 

afspraken is er een risico van terugvordering door het rijk of kan het gevolgen hebben voor de 

uitkering in komende jaren. 

 

2. Voorstel aan de raad 

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. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het beoogde resultaat is het verlengen van de geldigheid van het bodemprogramma Haarlem 

met 1 jaar. Het uitvoeren van het bodemsaneringsprogramma draagt bij aan een duurzaam 

Haarlem. 

Door het uitvoeren van de projecten voldoet Haarlem aan de verplichtingen en 

uitgangspunten van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en spoedlocaties en de Wet 

bodembescherming. 

Door het uitvoeren van nazorgverplichtingen worden situaties beheerd waar structureel 

bodemverontreiniging aanwezig blijft, waardoor geen risico’s kunnen ontstaan. 

 

4. Argumenten 

Het voorstel past in ingezet beleid 
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Het bodemprogramma past in het huidige programma 9. ‘Kwaliteit fysieke leefomgeving’ en 

in het toekomstige programma 4.1 ‘Duurzame stedelijke ontwikkeling’ en draagt bij aan een 

beter leefmilieu, een betere kwaliteit en beheer van de openbare ruimte en benutting van de 

bodem voor andere functies zoals energievoorziening. Dit sluit aan bij het thema Haarlem 

duurzame stad uit het coalitieakkoord. Door de uitvoering van het bodemprogramma wordt 

de bodem beter benut en de bodemkwaliteit hersteld voor het gewenste gebruik. Het 

uitvoeren van bodemsaneringsprojecten past in de doelstelling van een gezonde en duurzame 

leefomgeving. 

 

Het programma geeft onderbouwing voor de projecten 

Omdat het geld moet worden besteed aan bodemprojecten is het huidige bodemprogramma 

2010-2014 opgesteld dat nu met een jaar wordt verlengd. Hierin zijn de geplande projecten 

benoemd. Op basis van dit programma is overlegd met het Rijk en zijn de genoemde 

middelen gegenereerd. Voor het project diep grondwater Klokhuisplein e.o. is de bijdrage 

voor sanering en nazorg tot 2030. 

 

Er is financiële dekking voor het programma 

Voor de uit te voeren projecten uit het bodemprogramma is vanuit de reserve 

Bodemprogramma, de DUB en het gemeentelijk aandeel voldoende geld beschikbaar. 

Sommige projecten zullen mogelijk door externe factoren later tot  uitvoering komen. 

Daarom is er voldoende flexibiliteit noodzakelijk en wordt de mogelijkheid tot schuiven 

binnen het programma en het toevoegen of vervangen van projecten nadrukkelijk 

opgenomen.  

 

Haarlem voldoet door de uitvoering van het bodemprogramma aan de eisen die aan de 

besteding van het bodemgeld worden gesteld 

Voor de besteding van de uitkering moet worden voldaan aan de voorwaarden van het 

convenant bodemontwikkelingsbeleid en spoedlocaties. Niet voldoen aan deze verplichtingen 

kan korting op het bodembudget tot gevolg hebben. Voor de extra bijdrage voor het diepe 

grondwater Klokhuisplein e.o. staan in de briefwisseling tussen de gemeente Haarlem en het 

ministerie van I&M de uitgangspunten en randvoorwaarden vermeld. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Flexibiliteit van het programma is noodzakelijk 

De in het programma genoemde bedragen zijn ramingen. Afhankelijk van de ernst van de 

verontreiniging en de complexiteit van de gekozen saneringsoplossing kunnen de bedragen 

anders uitvallen, waardoor verschuivingen in het programma nodig blijken. Het programma 

kent voldoende flexibiliteit. Tussentijds nieuw aangedragen projecten kunnen worden 

ingevoegd. Als er op dat moment onvoldoende geld beschikbaar is, zal het project of worden 

gefinancierd als er nieuwe middelen worden toegekend of in de plaats van een benoemd 

project worden uitgevoerd.  

 

Verandering van het toegezegde bedrag is mogelijk 

Het is niet duidelijk of er in de komende jaren nog meer kortingen op de DUB zullen 

plaatsvinden. Als dat het geval is, zal dat invloed hebben op de uit te voeren projecten. Het 

schuiven binnen of tussen projecten of temporiseren zijn opties die dan ter overweging 

voorliggen. Er wordt in dat geval altijd uitgegaan van de prioriteitsvolgorde uit het 

bodemprogramma. 
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In stand houden van de reserve is noodzakelijk 

Het geld wordt verspreid uitgekeerd. Voor duurdere projecten moet daarom ‘gespaard’ 

worden door stortingen in de reserve. Langlopende en complexe projecten lopen over de 

beschreven periode van het programma heen. Dit geldt met name voor het diepe grondwater 

Klokhuisplein e.o., waar het rijk heeft aangegeven dat de periode waarvoor de bijdrage wordt 

verstrekt tot 2030 loopt. 

 

6. Uitvoering 

De uitvoering van de onderzoeks- en nazorgprojecten zal zoveel mogelijk volgens de 

planning plaatsvinden. Bij andere projecten is vaak samenloop met stedelijke ontwikkeling. 

Hierdoor kunnen verschuivingen in de tijd, start van het project en/of in aan te pakken 

projecten ontstaan. De planning en verdeling over de jaren is daarom een benadering. Vaak 

zullen projecten meerdere jaren beslaan of is het benodigde geld niet direct beschikbaar, 

omdat het in jaarporties wordt uitgekeerd.  

 

7. Bijlagen 

1. Bodemprogramma Haarlem 2010-2015 (word-tekst en 3 spreadsheets) 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

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. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 
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De griffier    De voorzitter 

 


