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Geachte heer Eidhof,
Waarover gaat deze brief?
Op 5 december 2017 heeft u schriftelijke vragen ingediend over de omgevingswet en de
consequenties voor de gemeente Tubbergen, specifiek m.b.t. bodemaspecten. De beantwoording van
en/of de toelichting op deze vragen is als volgt:
Beantwoording vragen
Het CDA Tubbergen wil graag antwoord op de volgende vragen.
 De invoering van de Omgevingswet wordt telkens uitgesteld. Wat is de meest recente verwachting
waarop de invoering plaats vindt?
Antwoord:
De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2021.


Hoeveel gevallen van Bodemverontreiniging (de zogenaamde ernstig en spoedeisende gevallen)
worden van de provincie Overijssel overgedragen aan de gemeente Tubbergen?
Antwoord:
Geen. De provincie heeft in een brief van 1-12-2016 laten weten dat het voor haar haalbaar is om in
2020 alle spoedlocaties gesaneerd of beheerst te hebben.


Behoren daartoe ook gevallen met een eeuwigdurende verantwoordelijkheid zoals de Teerkuil
Vasse die (monitoring) behoeven? Zo ja, welke gevallen betreffen dit?
Antwoord:
De provincie is en blijft op basis van het overgangsrecht Wbb verantwoordelijk voor de nazorg van de
beheerlocaties, zoals de Teerput Vasse, tenzij de gemeente andere afspraken met de provincie
maakt.


De huidige bodemopgave van een provincie houden nogal wat werkzaamheden in zoals de
beoordelingen van rapportages, het opstellen van beschikkingen, het afhandelen van BUSmeldingen, het houden van toezicht op saneringen, op monitoringen en op saneringsevaluaties.
Deze activiteiten vereisen jaarlijks een aanzienlijk budget. Op welke wijze en door wie worden de
gevolgen voor de gemeente Tubbergen geraamd, zowel voor wat betreft de werkzaamheden, het
te volgen beleid als ook de bijbehorende kosten?
Antwoord:
Op dit moment is dit nog niet duidelijk. In de aankomende jaren zullen we deze vragen moeten
beantwoorden. Daartoe wordt nu binnen Noaberkracht een projectorganisatie opgezet die
verantwoordelijk is voor de invoering van de Omgevingswet in de gemeenten Tubbergen en
Dinkelland. Op het specifieke punt van de bodemopgave moeten we afspraken maken met de
Provincie Overijssel en de nog te vormen Omgevingsdienst Twente (ODT). Met hen zullen we
afspraken maken over de werkzaamheden, het te volgen beleid en de bijbehorende kosten.
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Worden alle, door de Provincie Overijssel beschikte bodemverontreinigingsgevallen in de
gemeente Tubbergen ook de verantwoordelijkheid van de gemeente Tubbergen?
Antwoord:
De provincie is en blijft op basis van het overgangsrecht Wbb verantwoordelijk voor de afhandeling
van lopende saneringsgevallen en de nazorg van de beheerlocaties. Tenzij de gemeente andere
afspraken met de provincie maakt. En de gemeente Tubbergen heeft geen andere afspraken
gemaakt.


Wordt er reeds gewerkt aan de overdracht van provinciale informatie, is de gemeente Tubbergen
geëquipeerd voor deze overdracht en wat is de stand van zaken?
Antwoord:
Op dit moment is dit nog niet duidelijk, en is het ook afhankelijk van de toekomstige taken van de ODT
die nu nog in oprichting is. Dit zal de komende jaren duidelijk worden. In 2016 is al een start gemaakt
op de Overijsselse Bodem en ondergronddag. Provincie en gemeenten gaan themagericht aan de
slag in werkgroepen. In november 2016 heeft de startbijeenkomst van de verschillende themagroepen
al plaatsgevonden.
Voor de totale invoering van de Omgevingswet voor Noaberkracht wordt een projectorganisatie
opgezet. Het onderdeel Bodem zal een plaats krijgen in het geheel van werkzaamheden die
uitgevoerd moeten worden.


Is de gemeente / Noaberkracht in staat deze rol in te vullen ofwel is het bodeminformatiesysteem
geschikt en zijn de verantwoordelijkheden voor sanerings- en monitoringswerkzaamheden
voldoende duidelijk? Wordt er een gemeentelijk bodembeleid ontwikkeld?
Antwoord:
Het bodeminformatiesysteem van Tubbergen maakt samen met dat van de andere gemeenten, deel
uit van het systeem van de provincie Overijssel. Samen met de ODT zal de komende jaren duidelijk
worden welke taken bij de ODT komen te liggen en welke bij de gemeente.
Momenteel wordt gewerkt aan een regionale structuurvisie ondergrond waarin wordt aangegeven hoe
het lokale en regionale bodem en watersysteem functioneert, waarbij de kans op schade wordt
verkleind en mogelijke potenties van de ondergrond worden verzilverd.


De mogelijkheid bestaat dat de Omgevingsdienst Twente (ODT) de werkzaamheden of een deel
van de werkzaamheden zal uitvoeren; In de regel zal een Omgevingsdienst de
toezichtwerkzaamheden uitvoeren. Bekend is dat de ODT nog in oprichting is en niet voor 2019
operationeel is. Op welke wijze vindt nu uitwisseling van informatie plaats en hoe en wanneer
wordt dit door de gemeente en de ODT opgepakt?
Antwoord:
Alle bodeminformatie zit in een provinciaal Bodeminformatiesysteem. Op dit moment vindt structureel
informatie-uitwisseling plaats via werkgroepen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Tubbergen,
de gemeentesecretaris
de burgemeester
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