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SGP 1 Verwacht het college dat de genoemde bedragen voor de 
Wet open overheid, bodembescherming en 
drugsdumpingen genoeg zijn om de kosten te dekken?

                                                                                                                    

Uitkering 2021 2022 2023 2024 2025

WOO  319 386 439 491

Bodembescherming 738     

Drugsdumpingen  34 34 34 34  

 
WOO (Wet openbare overheid): 
Voor 2021 is er een budget van 200.000 opgenomen welke ten laste komen van 
de kostenplaats voor ICT projecten. Voor de opvolgende jaren zijn bedragen 
gebudgetteerd die gelijkgesteld zijn aan de uitkering. Om hier een betere 
invulling aan te geven is de werving van een projectleider voor WOO gestart. Er 
is een uitvraag in DAS geplaatst. Vooralsnog zullen de prognoses aangehouden 
worden welke in het eerste kwartaal van 2022 worden gespecificeerd.

 
Drugsdumpingen:
Als de huidige lijn zich voortzet is die bijdrage ruim voldoende. Omdat we 
afhankelijk zijn van aanvragen van derden, kan het nog wel per jaar wisselen.
Afgelopen jaren hebben we gemiddeld rond de 20.000 euro van deze 
Rijksmiddelen besteed.

 
Bodembescherming:
Het Rijk heeft voor de periode 2015-2020 budget beschikbaar gesteld voor het 
uitvoeren van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-
2020. Met de komst van de Omgevingswet gaan veel taken naar gemeenten en 
dit moest leiden tot een andere budgetverdeling.
Omdat de Omgevingswet is uitgesteld, heeft het Rijk voor 2021 éénmalig het 
bedrag van 738.000 euro beschikbaar gesteld voor het overbruggingsjaar 2021. 
Het gaat hier om budget voor de apparaatskosten en de aanpak van 
spoedlocaties. Momenteel lopen de onderhandelingen met het Rijk, IPO en 
VNG over de financiering voor de periode ná 2021. Met het beschikbaar stellen 
van dit bedrag en het bedrag op de begroting 2021 en de nog aanwezige 
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middelen in de reserve bodemsanering kunnen de werkzaamheden in 2021 
worden uitgevoerd. 
Voor een aantal onvoorziene projecten, zoals een aangetroffen drugslab in 
Overberg die tot aanzienlijke verontreinigingen heeft gezorgd  en een 
bodemverontreiniging in Cothen, hebben wij een beroep gedaan op een 
Specifieke Uitkering Bodem die het Rijk in 2021 aanvullend beschikbaar heeft 
gesteld (40 mln). Deze aanvraag is momenteel in behandeling.
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