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5 december 2017

Onderwerp: Invoering Omgevingswet en de consequenties voor de gemeente Tubbergen, specifiek
m.b.t. Bodemaspecten

Aan de voorzitter van de raad,
De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water,
ruimtelijke ordening en natuur. De Wet bodembescherming is een van deze wetten. Gemeenten
krijgen hierbij een belangrijke rol. Zij krijgen de primaire verantwoordelijkheid voor de bodemkwaliteit
en grondwater met veel mogelijkheden voor eigen beleid. Lokale en regionale regels kunnen straks
worden vastgelegd in het omgevingsplan respectievelijk omgevingsverordening.
Dit betekent ook dat veel zaken aan de gemeente worden overgedragen.
De vragen hebben betrekking op bodemaspecten die in de Omgevingswet naar de gemeente
Tubbergen worden overgedragen.
Vragen
Met de invoering van de Omgevingswet, die nog een tijd op zich kan laten wachten, komen allerlei
bodemverantwoordelijkheden en werkzaamheden van de Provincie Overijssel naar de gemeente
Tubbergen. Dit zal nogal wat consequenties hebben zowel wat werkzaamheden, kennis en kunde,
verantwoordelijkheden als ook de financiële consequenties. Omdat naast bodemaspecten meerdere
zaken worden overgedragen is een goede en vroegtijdige goede voorbereiding van groot belang.
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?
Hoeveel gevallen van Bodemverontreiniging (de zogenaamde ernstig en spoedeisende gevallen)
worden van de provincie Overijssel overgedragen aan de gemeente Tubbergen?
Behoren daartoe ook gevallen met een eeuwigdurende verantwoordelijkheid zoals de Teerkuil
Vasse die (monitoring) behoeven? Zo ja, welke gevallen betreffen dit?
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?
Worden alle, door de Provincie Overijssel beschikte bodemverontreinigingsgevallen in de
gemeente Tubbergen ook de verantwoordelijkheid van de gemeente Tubbergen?
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?




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?
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?

Toelichting:
Zie hierboven.

Ondertekening en naam:
CDA

A.H.M. (Tonny) Eidhof

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (....) (artikel 37
Reglement van orde).

