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Kennisnemen van de brief van G.S. waarin een positieve reactie wordt gegeven op
het verzoek van B&W om budget over te hevelen naar gemeentelijk ISV-budget voor
de uitvoering van bodemsaneringswerkzaamheden.
Bevestigen dat G.S. verantwoordelijk blijven voor de afronding van de besluitvorming
over de bovenkant van de stortplaats. Hiervoor is een concept-brief bijgevoegd
(2003/2055).
De raad over bovenstaande informeren via de lijst mededelingen.
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TOELICHTING op het besluitformulier met registratienummer 2003/2055
In deze toelichting wordt ingegaan op:
• Het overnemen van bodem-werkzaamheden van de provincie
• Bovenkant stortplaats
bodemwerkzaamheden
G.S. geven een positieve reactie op ons verzoek om provinciaal bodembudget over te
hevelen naar gemeentelijk ISV-budget voor de uitvoering van bodemsanerings- en
nazorgwerkzaamheden. Deze reactie is verwoord in twee brieven van G.S. aan B&W (4
februari 2003, kenmerk 2003/2055 en 4 februari 2003, kenmerk 2003/2041) over de
bodemmodule Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
Het betreft een budgetperiode van 2000 tot 2005.
Deze werkzaamheden zijn verwoord in het herijkingsprogramma (=bodemmodule). Dit
programma is door de gemeenteraad vastgesteld op 21 februari 2002 (2002/1462) en
aan G.S. aangeboden met het verzoek hierop te reageren. Het besluitformulier hierover,
kenmerk 2002/1462, 28-01-2002, is bijgevoegd.
Het bodemsaneringsbudget wordt door VROM uitgekeerd aan provincies die het
vervolgens uitkeren aan de aanvragende gemeenten. Vanwege budgettekort bij VROM is
(aan alle gemeenten) minder uitgekeerd dan was aangevraagd. Dit levert echter geen
grote problemen op in de uitvoering van de taken. Voor de nazorgprojecten is het
aangevraagde bedrag volledig uitgekeerd. Voor de overige saneringswerkzaamheden is
minder geld uitgekeerd dan was aangevraagd. Als blijkt dat het budget niet toereikend is
zal een deel van deze werkzaamheden doorschuiven naar een volgende budgetperiode.

Bovenkant stortplaats
Gezien de uitspraak van de Raad van State van 24 december 2002 dienen er m.b.t. de
fase over de besluitvorming over de bovenkant van de stortplaats nog
onderzoekswerkzaamheden worden uitgevoerd. De overige fasen zijn afgrond en zitten
in de nazorgfase.
Het ministerie van VROM heeft binnen het ISV de mogelijkheid opgenomen om de
afronding van lopende fasen in onderling overleg tussen de gemeenten en provincie te
laten bepalen. Op ambtelijk niveau is hierover overlegd tussen provincie en gemeente.
Daarbij is besproken dat G.S. verantwoordelijk blijven voor afronding van deze laatste
fase, de besluitvorming over de bovenkant. Na afronding van deze fase zullen nieuwe
afspraken gemaakt worden over de overdracht van werkzaamheden tussen provincie en
gemeente.

Bijlagen:
• Ingekomen brieven van GS: kenmerk 2003/2055 en 2003/2041
• Besluitformulier over aanvraag bodemmodule: kenmerk 2002/1462
• Conceptbrief aan GS: kenmerk 2003/2055
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