
Actualisatie Bodemprogramma aangevuld met verlenging

Vereenvoudigd bodemprogramma (actualisatie en verlenging) 2014 2015 2016-2020 Opmerking

Apparaatskosten en kwaliteitszorg (dekking uren*tarief) 295.000 221.000 1.000.000 Dekking voor een deel van de vaste formatie

bodemprojecten convenenant 40.000 200.000

Nazorg (diverse projecten, waaronder) 156.000 110.000 600.000 wettelijke verplichting, zie ook tabblad geplande projecten

Reinaldapark (NH039200011) van sanering naar nazorg, opgenomen in het totaalbedrag

Lieoever (HA039203321) van sanering naar nazorg, opgenomen in het totaalbedrag

Onderzoeken (w.o.) spoedlokaties (diverse projecten) 22.303 34.000 60.000 wettelijke verplichting

saneringslokaties

Nassaulaan e.o. (NH039200321) 230.000 200.000 800.000 loopt door, langdurige grondwatersanering

Waarderhaven (NH039200021) 650.000 bijdrage maximaal 650.000 saneringskosten

Rids/Waarderweg 98 (NH039200003) 150.000 25.000 500.000 30% GREX, 70% bodemprogramma

Scheepmakerskwartier/Harmenjansweg 13 - 93 (NH039200356) 252.000 - bijdrage fase1, nog niet uitgekeerd (bijdrage voor fase 2 is vooralsnog vervallen)

Tempelierstraat/Raamsingel/Lorentzplein (NH039200617) - 280.000 besluit compenserende maatregelen 2014 project getemporiseerd; bijdrage in saneringskosten 2015

Belgiëlaan 57 (NH039200108) vervangen door sanering Lieoever (B&W-besluit SZ/MIL/2012/357176)

Houtplein 22 (HA039200200) Is nog in onderzoeksfase

Gedempte oude gracht 95 (NH039200556) Is nog in onderzoeksfase

Donkere Spaarne 12-28 (no-fase) (NH039200209) Is nog in onderzoeksfase

Scheepmakerskwartier/Harmenjansweg 13 - 93 (NH039200356), 2e fase bijdrage maximaal 148.000, vooralsnog vervallen

Put Vink (Schouwbroekerplas), sanering 300.000 bijdrage maximaal 300.000

Amsterdamsevaart 28-32 95.000

Oude Wbb-lokaties
GEB 100.000 40.000 200.000 vanaf 2014 in bodemprogramma
Klokhuisplein e.o. (3 deelprojecten) 50.000 445.000 1.500.000 vanaf 2014 in bodemprogramma, extra bijdrage I&M (sept.circulaire 2014)

Totaal projecten: 1.105.303 2.440.000 4.860.000 voor de periode 2016-2020 gaat het om een grove schatting

baten:

Gemeentelijk aandeel - 94.535 472.675 in 2014 ingeleverd t.b.v. compenserende maatregelen

DUB-gelden 4.964.000 780.000 bijdrage Klokhuisplein e.o. in 2014 + reguliere DUB-geld

Stand reserve bodemprogramma per 1-1-2014 690.360 -

stand reserve Milieu (bodemdeel) 680.634 -

Totaal: 6.334.994 874.535 DUB-gelden voor de periode 2016-2020 zijn nog niet bekend

Overigen:

Voorziening

Rookmakerterrein 10.000 10.000 specifieke voorziening, gaat waarschijnlijk v.a. 2017 over naar het bodemprogramma


