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Uw kenmerk

Ter informatie ontvangt u hierbij het Plan van Aanpak voor de warme
overdracht van de bodemkwaliteitszorgtaak, zoals deze is vastgesteld
door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op 9 april
201 9.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 worden
gemeenten bestuurlijk verantwoordelijk voor bodem. In het Convenant
Bodem en Ondergrond 2016-2020 hebben we als overheden
afgesproken om deze transitie zo goed mogelijk te laten plaatsvinden,
in de vorm van een zogenaamde ‘warme overdracht’. Het afgelopen jaar
is het bijgevoegde Plan van Aanpak in samenspraak met gemeenten tot
stand gekomen. Tijdens het Bestuurlijk Bodemberaad van 23 januari jl.
is het onderwerp ook aan de orde gekomen.
De uitdaging van de warme overdracht is om ervoor te zorgen dat het
voor gemeenten duidelijk is welke taken, bodeminformatie en
bodemlocaties tot hun verantwoordelijkheid behoren. Daarnaast is het
ook belangrijk om ervoor te zorgen dat informatie wordt overgedragen
die gemeenten voor uitoefening van de taken nodig hebben (waaronder
beleidsmatige kennis).
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Dit plan van Aanpak beschrijft de doelen en activiteiten van het proces
van de warme overdracht. Een ambtelijke klankbordgroep waarin
vertegenwoordigers van gemeenten en omgevingsdiensten deelnemen,
begeleidt dit traject.
Op donderdagochtend 20 november 201 9 is een volgende Bestuurlijk
Bodemberaad gepland, waarbij o.a. de voortgang van de warme
overdracht wordt besproken. U wordt hiervoor separaat uitgenodigd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M, Bergkamp
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A.Th.H. van Dijk
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