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1. Inleiding 

In december 2010 is het Bodemprogramma Haarlem 2010-2014 vastgesteld (2010/372236). 

In het bodemprogramma zijn locaties benoemd waar onderzoek naar bodemverontreiniging 

moet plaatsvinden, waar gesaneerd moet worden of waar nog nazorg nodig is.  

Door een korting op de decentrale uitkering bodem (DUB, meicirculaire 2013), een duurder 

uitgevallen sanering Lieoever en het besluit om de gemeentelijke bijdrage van 370.000 euro 

te onttrekken voor compenserende maatregelen 2014 is er een overbenoeming ontstaan op het 

bodemprogramma. Dat vraagt om een actualisatie van het bodemprogramma, waarbij wordt 

aangegeven wat er in 2014 (het laatste jaar van het programma) nog moet plaatsvinden en 

wat er (mogelijk) in de volgende periode (2015-2019) nog moet en kan gebeuren. 

De uitgestelde projecten zijn die saneringen waar geen spoed om de sanering uit te voeren op 

rust. Bij de projecten Tempelierstraat/Raamsingel/Lorentzplein en Scheepmakerskwartier 2
e
 

fase gaat het om projecten waar in het bodemprogramma een bijdrage in de saneringskosten 

is opgenomen die nodig is om tot de uitvoering van het project te komen.  

 

Bijlage 1 geeft de actualisatie van het bodemprogramma weer, waarin is weergegeven welke 

projecten nog in deze periode worden uitgevoerd en welke projecten zijn doorgeschoven. Er 

is daarom ook een kolom 2015 opgenomen om een doorkijkje te kunnen geven naar de 

volgende periode. Op dit moment is echter nog niet duidelijk hoe groot de bijdrage van het 

rijk voor de nieuwe periode zal zijn. 

In bijlage 2 (het oorspronkelijke bodemprogramma 2010-2014) is in een extra kolom de stand 

van zaken van de diverse projecten aangegeven. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college 

1) Stelt het geactualiseerde bodemprogramma Haarlem 2010-2014 vast. 

2) Het besluit heeft financiële consequenties, deze zijn reeds verwerkt in de 

bestuursrapportages 2 en 3 van 2013 en in de begroting 2014. 

3) Het besluit wordt ter informatie naar de commissie beheer gestuurd. 

4) De betrokkenen worden geïnformeerd. 

 

3. Beoogd resultaat 

Een actualisatie van het Bodemprogramma Haarlem 2010-2014, waarvan de geraamde kosten 

in overeenstemming zijn met de beschikbare gelden. 

Het uitvoeren van het bodemprogramma draagt bij aan een duurzaam Haarlem. 

 

4. Argumenten 

In de periode 2010-2013 zijn diverse projecten uitgevoerd 

In de afgelopen periode zijn diverse saneringen die tot de spoedlokaties behoren, uitgevoerd. 

De sanering Reinaldapark bevindt zich op dit moment in een afrondende fase, en de sanering 

Lieoever is in 2013 uitgevoerd. De grondwatersanering van Nassaulaan e.o. is nog steeds in 

uitvoering. Op diverse plaatsen zijn nadere onderzoeken uitgevoerd, zoals Penningsveer en 

Schouwbroekerplas en ook monitoring en nazorg zijn volgens de planning uitgevoerd. Voor 

de voormalige gasfabrieksterreinen geldt dat voor het voormalige GEB terrein een 

grondwaterbeheerssysteem is aangelegd en dat het Deli-terrein dit jaar wordt afgewerkt. Zie 

ook bijlage 2. 
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Het Bodemprogramma 2010-2014 is financieel overbenoemd 

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming van het bodemprogramma is een aantal 

financiële wijzigingen ontstaan. Daardoor is sprake van een financiële overbenoeming en 

moeten maatregelen genomen worden het programma binnen de beschikbare middelen uit te 

voeren. Dit betekent dat er projecten uit het Bodemprogramma moeten worden geschrapt en 

het programma herijkt moet worden. De onderverdeling van de geldstromen naar herkomst 

van de budgetten DUB (Decentralisatie Uitkering Bodem) en ISV is hierbij losgelaten, omdat 

er geen aparte verantwoording nodig is.  

Projecten die worden betaald uit de oude Wbb-subsidie (rapportageplicht via SISA) en uit de 

voorziening Rookmaker, zijn  bij deze actualisatie buiten beschouwing gelaten. 

In het besluit uit 2010 zijn verschuivingen en aanpassingen voor de loop van het programma 

gemandateerd aan B&W. 

De financiële afwijkingen worden in grote mate veroorzaakt door de volgende 

ontwikkelingen: 

 Het ministerie van I&M heeft in de meicirculaire 2013 laten weten dat de DUB in 2013 

en 2014 wordt gekort met totaal € 139.154 (€ 69.577 per jaar). Deze bedragen zijn in de 

tweede bestuursrapportage 2013 op het bodemprogramma gekort.  

 De sanering van de Lieoever is door een grotere verontreiniging duurder uitgevallen dan 

geraamd (nadeel van € 100.000) 

 Uit het bodemprogramma wordt € 370.000 van het gemeentelijk aandeel bijgedragen als 

compenserende maatregel 2014. 

 

De afspraken uit het convenant worden uitgevoerd 

Voor de besteding van de rijksmiddelen (DUB of ISV-bodem) zijn in het convenant 

bodemontwikkelingsbeleid en spoedlokaties harde afspraken gemaakt. Bij het niet nakomen 

van deze afspraken is er een risico van terugvordering door het rijk en in gevaar brengen van 

de onderhandelingen over bijdragen na 2014. Dit betekent dat de gelden die het rijk 

beschikbaar stelt besteed moeten worden aan bodemsanering en dat onderzoek en sanering 

van spoedlokaties en nazorg moet worden gehandhaafd. Met de actualisatie wordt nog steeds 

aan deze eisen voldaan. 

 

Er is in 2013-2014  financiële dekking voor de overgebleven projecten 

Voor de  uit te voeren projecten uit de actualisatie van het bodemprogramma is vanuit ISV 

(reserve Milieu) en DUB (reserve bodemprogramma) voldoende geld beschikbaar (zie bijlage 

1). 

 

5. Kanttekeningen 

Bijdrage rijk voor periode 2015-2019 onzeker  

De rijksbijdrage heeft een looptijd tot en met eind 2014. Op dit moment lopen de 

onderhandelingen met het rijk over de (te verwachten) rijksbijdrage 2015-2019. In geval van 

verlenging, ligt een lagere rijksbijdrage in de lijn van verwachtingen; ook de 

bodemsaneringsgelden vanuit het rijk zijn aan bezuinigingen onderhevig. 

Een bijdrage van het rijk aan het project Tempelierstraat/Raamsingel/Lorentzplein in de 

volgende periode is alleen mogelijk als de gemeentelijke bijdrage in die periode in stand 

blijft. Daarom staat dit project in het programma 2015. Voor de overige aanvullende 

projecten geldt dat deze alléén kunnen worden uitgevoerd als er voldoende budget van het 

rijk beschikbaar komt. 
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6. Financiële paragraaf 

De korting op de DUB uit de meicirculaire van € 69.577 in 2013 en 2014 is al verwerkt in de 

tweede bestuursrapportage. De korting van € 370.000 op het gemeentelijk aandeel ten 

behoeve van de compenserende maatregelen 2014 is tussentijds verwerkt. De onttrekking uit 

de reserves ten behoeve van de sanering Reinaldapark is verwerkt in de derde 

bestuursrapportage. De afzonderlijke projecten zijn niet apart begroot. 

 

7. Uitvoering 

De projecten uit het bodemprogramma worden conform de update uitgevoerd, mogelijk met 

een uitloop naar 2015. Als duidelijk is wat de bijdrage van het rijk is voor de volgende 

periode, wordt een nieuw bodemprogramma voor de periode 2015-2019 opgesteld. 

 

8. Bijlagen: 

1. Update Bodemprogramma Haarlem voor de jaren 2013-2014. 

2. Oorspronkelijke Bodemprogramma 2010-2014 met stand van zaken 21-11-2013 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 


