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Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Gemeentelijk Bodemprogramma 2015-2018; 

ID14.03880  Begrotingswijziging ID15.00023 

 

 

 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

E.C. Rosendaal, MSc 

(0223) 67 8809 

e.rosendaal@denhelder.nl 

Onderwerp:  Gemeentelijk Bodemprogramma 2015-2018 

 

Gevraagd besluit: 

1. Kennis te nemen van het gemeentelijke bodemprogramma 2015-2018 (ID14.03880) houdende 

gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van bodem. 

2. Ter uitvoering van het programma een krediet beschikbaar te stellen van €2.040.611. 
3. Te beschikken over de volgende reserves: 

a. Reserve Bodemsanering voor € 1.562.111; 
b. Reserve DIVMAG terrein voor € 100.000; 
c. Subsidie – ISV voor een bedrag van € 338.500. 

4. De programma begrotingswijziging (ID15.00023) vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Den Helder d.m.v. het ‘Meerjaren Ontwikkelings Programma ISV3 2010-

2014’ een grote inspanning geleverd om risico’s voor de volksgezondheid weg te nemen en de bodemkwaliteit 

binnen de gemeente Den Helder te verbeteren. Aangezien het huidige programma afloopt is er een nieuw 

bodemprogramma opgesteld waarin de doelstellingen worden beschreven en welke uitvoeringsprojecten de 

gemeente in de periode 2015 t/m 2018 verwacht aan te pakken. Ongebruikte ISV-gelden uit de vorige 

planperiode zijn verwerkt in het nieuwe bodemprogramma. Daarnaast beschrijft het bodemprogramma de wijze 

waarop de gemeente invulling geeft aan reguliere bodemtaken. 

 

Inleiding 

De gemeente Den Helder zet zich in om risico’s voor de volksgezondheid weg te nemen en de bodemkwaliteit 
binnen de Gemeente Den Helder te verbeteren. De gemeente laat daarom onderzoek uitvoeren naar 

bodemkwaliteit en geeft (mede) opdracht voor saneringen, om de bodem weer geschikt te maken voor de 

beoogde functie. Bij bodemsanering is het belangrijkste doel om eventuele risico's voor mens en milieu weg te 

nemen. Het bodemprogramma 2015 – 2018 beschrijft welke projecten de gemeente verwacht aan te pakken en 

geeft reguliere bodemtaken aan. Het programma is afgestemd met Zeestad en de Regionale uitvoeringsdienst 

Noord-Holland Noord. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het bodemprogramma 2015-2018 streeft de gemeente de volgende doelstellingen na   De uitvoering van de nazorg op in het verleden uitgevoerde saneringen met restverontreiniging.  Onderzoeken en indien nodig saneren of beheersen van alle locaties met (mogelijk) risico’s voor de 
volksgezondheid.  Onderzoeken en indien nodig saneren of beheersen alle locaties met (mogelijk) risico’s op verspreiding van 
verontreinigende stoffen (spoedlocaties op basis van verspreidingsrisico’s) en ecologische spoedlocaties.  De stedelijke vernieuwing stagneert niet door bodemverontreiniging.  Bij grootschalige grondwaterverontreiniging beheersen of saneren d.m.v. een gebiedsgerichte aanpak in 

samenwerking met betrokken partijen.  Het Bodemloket wordt in 2015 aangesloten op het regionale systeem waarmede de bodeminformatie digitaal 

beschikbaar komt. 
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Kader 

De Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels om de bodem te beschermen. De Wbb is de wettelijke grondslag 

voor een aantal besluiten en regelingen die onder andere regels stellen rondom het infiltreren van 

oppervlaktewater in de bodem en het lozen van afvalstoffen in de bodem: 

• Infiltratiebesluit bodembescherming 

• Besluit Bodemkwaliteit: 

• Besluit Lozen buiten Inrichting 

 

In het Provinciaal Milieubeleidsplan 2015 – 2018 staan de belangrijkste uitgangspunten van het provinciale 

bodembeleid. De Verordening ISV-3 is de juridische basis waarop de gemeenten het investeringsbudget 

stedelijke vernieuwing via de provincie ontvangen. 

 

In de Strategische Visie 2020 heeft Den Helder haar gewenste lange termijnperspectief uiteengezet voor de 

ontwikkeling van de stad. In het Bodembeheerplan (Nota Bodembeheer) regelt de gemeente onder welke 

voorwaarden grond binnen de stadsgrenzen mag worden vervoerd en hergebruikt. Tezamen met de nota is een 

bodemfunctieklassenkaart opgesteld waarin de bodemklassen staan aangegeven. 

 

Mogelijk zijn tijdens de looptijd van het programma aanpassingen noodzakelijk. De aanpassing van het 

programma is een bevoegdheid van de raad. Om de raad te ontlasten wordt voorgesteld om de bevoegdheid 

voor enkel aanpassingen met een uitvoerend karakter aan ons college te mandateren (art. 10:1 Awb en art. 156 

Gw). Het betreft voornamelijk uitvoerende besluiten als gevolg van een herprioritering van onderzoek of 

saneringslocatie (bijvoorbeeld door Zeestad). 

 

Argumenten 
De gemeente zet zich in om risico’s voor de volksgezondheid weg te nemen en de bodemkwaliteit binnen de 
gemeente te verbeteren. In het bodemprogramma 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 bodem. Leidend zijn het Meerjaren Ontwikkelings 
Programma ISV3 2010-2014 en het uitwerkingsplan Stadshart van Zeestad. 
 
Het bodemprogramma bestaat uit de volgende projecten:  Nazorgprojecten  

De fase na sanering wordt de nazorgfase genoemd. Nazorg is nodig indien na sanering een ernstige 
restverontreiniging achterblijft en beperkingen in het gebruik van de bodem en/of maatregelen in het 
belang van de bescherming van de bodem noodzakelijk zijn. Nazorg heeft tot doel het risico van 
blootstelling aan en verergering van de restverontreiniging te beheersen. Op grond van de wet 
bodembescherming zijn de provincies verantwoordelijk voor zowel de vergunningverlening als het 
toezicht op het gebied van nazorg bij restverontreinigingen. Het toezicht is één van de taken die bij de 
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is neergelegd. 
  Sanering van spoedlocaties 
Op basis van lokale-, provinciale- en nationale locatieoverzichten (Historisch Bodembestand - Hbb) zijn 
huidige en voormalige bedrijvenlocaties getoetst op de aanwezigheid van bodemverontreiniging en op 
mogelijke risico’s voor de volksgezondheid (humane spoedlocaties), verspreiding- of ecologische 
risico’s. Alle humane spoedlocaties in Den Helder zijn onderzocht en indien nodig gesaneerd. De 
verontreinigingslocaties met verspreiding- of ecologische risico in Den Helder zijn of worden onderzocht 
en indien nodig gesaneerd. 
  Maatschappelijke Ontwikkellocaties: 
Bij de vaststelling van de Strategische Visie heeft de gemeenteraad besloten prioriteit te geven aan drie 
gebiedsontwikkelingen: Stadshart, Willemsoord en de haven. De werkzaamheden binnen het 
bodemprogramma zijn er op gericht om stagnatie in de stedelijke ontwikkelingen te voorkomen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Dit besluit is referendabel. Wij adviseren echter om een dergelijk referendum niet te houden omdat het 

onderwerp zich hiervoor onvoldoende leent. Bodem is een vakgebied waarbij milieukundige overwegingen een 

belangrijke rol spelen. Het is daarom voor een niet-specialist lastig om gedegen afwegingen te maken ten 

aanzien van het onderwerp. 
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Financiële consequenties 

De totale kosten voor het programma bedragen € 2.040.611,-. Het programma is opgesteld binnen de 

bestaande begroting. Zie onderstaand tabel voor de dekking. 

 

Totaal krediet per jaar 
2015 2016 2017 2018 

1.640.111 180.000 140.500 80.000 

  
    

  

Dekking begrotingspost- nr.         

Reserve bodemsanering 1.10361 1.332.611 119.000 85.500 25.000 

Reserve DIVMAG terrein 1.10299 25.000 25.000 25.000 25.000 

Exploitatie 763..160 10.000 10.000 10.000 10.000 

Subsidie-ISV 1C015 272.500 26.000 20.000 20.000 

  Totaal 1.640.111 180.000 140.500 80.000 

 

In de bijbehorende begrotingswijziging wordt de beschikking over de reservebodemsanering, reserve DIVMAG 

terrein, Exploitatie en Subsidie ISV geregeld.   

 

Voor een uitgebreid overzicht van de financiële dekking zie: 

Hoofdstuk 3 (blz. 9) en bijlages A t/m E (blz. 10 t/m 14)   

 

Communicatie 

Na besluitvorming gaat een persbericht uit. 

 

Realisatie 

De uitvoering van het programma loopt van 1 januari 2015 tot 31 december 2018   

 

Den Helder, 13 januari 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  


