
3.18 Memo stand van zaken drugslab spoorlaan Overberg (2020MM90)
GroenLinks:
Zijn er ook verdere gronden voor een strafrechtelijk onderzoek in deze zaak?

Antwoord:

Ja, maar de overwegingen daarvoor liggen vanzelfsprekend bij de officier van justitie en niet bij de 

provincie.

ChristenUnie:
Het memo vermeldt “dat wij de gemeente zo goed mogelijk zullen ondersteunen, zowel met kennis 
omtrent bodemverontreiniging en –sanering als financieel via subsidiemogelijkheden. We begrijpen 
dat de financiële consequenties voor de gemeente groot zijn, als de situatie zich voordoet dat de 
gemeente de bodemsanering uit moet voeren en de kosten niet te verhalen zijn op de veroorzaker. 
Daarnaast zullen we de gemeente helpen bij de subsidieaanvraag. Indien de standaard 
subsidiemogelijkheid niet voldoende is, zal worden bekeken welke additionele mogelijkheden er zijn”. 

Technische vraag: Hoeveel  budget is er in de Begroting gereserveerd voor Bodemsanering, hoeveel 
van het budget 2020 is inmiddels  aangewend? Zijn er al meer bodemsaneringen in beeld ? 

Politieke vraag:                
Onze fractie heeft vragen over de financieel onzekere status van de casus en over een mogelijke 
precedentwerking als in meerdere gemeenten bodemverontreiniging van dergelijke ernst en omvang 
ontstaan, waarbij de kosten niet op een dader verhaald kunnen worden. 

Antwoord:

De kosten van deze sanering zullen allereerst verhaald worden op de veroorzaker. Mocht dit niet 

voldoende of niet mogelijk zijn dan hebben wij in de begroting 2020 vanuit de Rijksmiddelen Bodem 

een bedrag van 500.000 euro begroot. Mocht dit onvoldoende zijn of zich nog andere nieuwe 

verontreinigingen voordoen waarvoor niemand is aan te spreken dan zullen wij voorstellen deze te 

onttrekken uit de bestemmingsreserve Bodem (stand van de reserve per 1-1-2020 is 9,26 miljoen 

euro). In de Zomernota zal gedeputeerde Bruins Slot hier nader op ingaan.

Precedentwerking is zeker een belangrijk aandachtspunt als in meerdere gemeenten 

bodemverontreiniging ontstaan van de ernst en omvang van Cothen en Overberg, waarbij de kosten 

niet op een veroorzaker verhaald kunnen worden. Gedeputeerde Schaddelee en gedeputeerde Bruins 

Slot hebben bestuurlijke overleg gevoerd met de verantwoordelijke wethouders voor respectievelijk 

de verontreinigingen in Overberg en die in Cothen om afspraken te maken hoe dit voor de toekomst 

kan worden voorkomen. Onder de Omgevingswet worden gemeenten zelf verantwoordelijk voor de 

vaste bodem en krijgen daarmee een grotere rol in het ongedaan maken van dit soort situaties. De 

provincie blijft verantwoordelijk voor het grondwater. Toezicht en Handhaving van gemeenten op 

illegale bedrijfsactiviteiten dienen voldoende aandacht te krijgen. Vanuit IPO wordt er bij het Rijk ook 

aandacht gevraagd voor dit soort situaties.


