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Beantwoording vraag vanuit het raadspresidium

Geachte leden van de raad,

Vanuit het raadspresidium is de vraag gesteld of het college een goed beeld heeft van de
locaties in de Beemster waar een bodemverontreiniging aanwezig is en waarvan de
provincie de uit de Wet bodembescherming verbonden taken gaat overdragen.

Hierbij geven wij u de antwoorden op de gestelde vragen.

Vraag 1

Heeft het college de locaties goed in beeld?
Ja, het college heeft een goed beeld van de binnen de gemeente aanwezige locaties waar
een bodemverontreiniging aanwezig is en waarvan de provincie de uit de wet
bodembescherming voortvloeiende taken gaat overdragen.

Vraag2
ls hiervan een lijst opgesteld en kan de raad voor 2022 inzicht krijgen in deze lijst?
Ja, De betreffende locaties zijn opgenomen in een ambtelijk werkdocument (excell). Dit
document is geplaatst in het RIS bij de vertrouwelijke stukken.

Vraag 3.
Welke aanpak is/wordt gevolgd bij de overname van de taken?
De nu vigerende Wet Bodembescherming gaat per 1 januari2022 over in de
Omgevingswet.
Met het inwerkingtreden van deze wet worden per 1 januari 2022 een aantal bevoegdheden
gedecentraliseerd van provincie naar gemeenten.
De provinciale taken voortvloeiend uit de wet bodembescherming worden voor onze
gemeente uitgevoerd door Omgevingsdienst lJmond ( hierna: omgevingsdienst). In het
kader van de warme overdracht van taken heeft de omgevingsdienst in 202Q samen met
een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente een screening uitgevoerd van de bij
de provincie bekende locaties waar een bodemverontreiniging aanwezig is. Het betreft in
totaal 98 locaties die vanuit provinciale inventarisaties en Wbb-procedures in het
bodeminformatiesysteem (B lS) zijn opgenomen.
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Na beoordeling van de beschikbare onderzoeks- en locatie gegevens is geconcludeerd dat
6 locaties, waarbij een beschikking ernst en urgentie is afgegeven voorlopig onder het
overgangsrecht (en dus ook onder de bevoegdheid van de provincie blijven) vallen.

De overige locaties worden met de inwerkingtreding van de omgevingswet naar de
gemeente overgedragen. Eventuele gebruiksbeperkingen van een verontreinigde locatie
moeten worden opgenomen in het nog op te stellen omgevingsplan.
De lijst van bodemlocaties is opgesteld in maart 2020 en is dynamisch. Dit betekent dat er
locaties kunnen worden toegevoegd of kunnen worden afgehaald. De omgevingsdienst
beheert deze lijst. Eind 2020 wordt door de omgevingsdienst een geactualiseerde lijst
opgesteld en aan de gemeente beschikbaar gesteld. Eind 2021 wordt de lijst wederom
geactualiseerd en aan de gemeente overlegd. Wij kunnen hier dan nog op reageren. Hierna
wordt de lijst definitief gemaakt en vindt met de inwerkingtreding van de omgevingswet per 1

januari 2022 de feitelijke overdracht plaats. De vorm en de wijze waarop dit plaatsvindt is op
dit moment nog niet bekend.

Daarnaast vindt momenteel op landelijk niveau overleg plaats op welke wijze de uitvoering
van de over te dragen bodemtaken moet worden geborgd. Naar verwachting zal het
overgrote deel van de te overdragen taken wettelijk worden verankerd in het zogenaamde
basistakenpakket. Dit betekent dat de omgevingsdienst deze taken verplicht voor de
gemeente gaat uitvoeren. Dit doet de omgevingsdienst al voor een aantalandere
milieutaken. De gemeente blijft echter wel bevoegd gezag voor de uitvoering van de
bodemtaken. De discussie hieromtrent is nog niet afgerond en zal de komende tijd nader
invulling krijgen.

ln de tussentijd wordt door de omgevingsdienst in nauw overleg met de gemeente gewerkt
aan een soepele overdracht van de bodemtaken van provincie naar de gemeente en zullen
maatwerkafspraken gemaakt worden over de uitvoering (wie doet wat) van de over te
dragen taken. Ter informatie is nog bijgevoegd een door de omgevingsdienst opgestelde
notitie BIS screening i.h.k.v.de overdracht bodemtaken, met daarin beschreven het proces
tot de totstandkoming van de lijst met locaties.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

C. Heerschop .J.C. Welage
burgemeester gemeentesecretaris


