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MEMORANDUM 
 

 

 
Registratienr. : 809C9DEF 

Onderwerp : Bodemverontreinigingen in het nieuws 

Datum : 26 oktober 2011 Paraaf portefeuillehouder : 

Van : Ellen van Stratum Paraaf provinciesecretaris : 

Tel.nr. : 3460 

Voorgestelde 

behandeling: 

: ter kennisname  

 

 
Aan Provinciale Staten, leden van de Commissie MME, 

 

 

In de periode van 12 tot en met 21 oktober (voor zover op het moment van dit schrijven bekend) is 

bodemverontreiniging, de zogenaamde ‘humane spoedlocaties’ relatief veel in het nieuws geweest. Ook over de 

humane spoedlocaties en de aanpak ervan in de provincie Utrecht heeft aandacht gekregen.  

 

In het Convenant bodem
1 
is afgesproken dat, met het oog op de afronding van de bodemsaneringsoperatie alle tot 

nog toe onbekende verontreinigingen worden geïdentificeerd die risico’s voor volksgezondheid, ecologie of 

verspreiding met zich meebrengen (‘spoedlocaties’). In het convenant is een midterm review afgesproken voor 1 

1 september  jl. Bij de midterm review moesten onder meer alle locaties, waarvan is vastgesteld dat  sprake is 

van een verontreiniging met risico's voor volksgezondheid (‘humane spoedlocaties’) worden gerapporteerd aan 

het ministerie van I&M (ic Agentschap Nl). De afspraken die landelijk zijn gemaakt over communicatie m.b.t. 

spoedlocaties zijn weergegeven in een brief van het Bureau ‘Uitvoeringsprogramma convenant bodem’ aan alle 

bevoegde overheden gestuurd (zie bijlage). 

 

Humane spoedlocaties in de provincie Utrecht 

Landelijk zijn er ruim 400 humane spoedlocaties gerapporteerd, waarvan vijf in onze provincie. Van deze vijf 

locaties (zie bijlage) is bij vier locaties de sanering reeds gestart en de vijfde staat gepland voor januari. In een 

eerder stadium zijn voor deze locaties de GS-besluiten waarin ernst en spoedeisendheid is vastgesteld 

gepubliceerd door de afdeling Vergunningverlening. 

 

Nadat Trouw een artikel heeft gepubliceerd over de 400 humane spoedlocaties (zie bijlage) hebben Nu.nl en AD-

UN de lijst met vastgestelde humane spoedlocaties bij ons opgevraagd en heeft AD-UN aanvullende informatie 

opgevraagd over de verontreinigingen in Soest (loodverontreiniging bij woningen) en daarover gepubliceerd. 

Vervolgens heeft ook De Weekkrant.nl een artikel gepubliceerd. In de bijlage zijn deze artikelen opgenomen. Op 

Nu.nl zijn de adressen van de betreffende percelen gepubliceerd. Alle direct betrokkenen zijn hiervan telefonisch 

in kennis gesteld.  

 

Voor alle vijf locaties geldt dat binnen een periode van een jaar  nadat  is vastgesteld dat sprake is van 

onaanvaardbare risico’s, is gestart of zal worden gestart met saneren. Dat is ruim binnen de geldende norm. Voor 

drie locaties waar geen aansprakelijke (rechts)persoon verantwoordelijk kan worden gesteld wordt gesaneerd 

met overheidsmiddelen uit het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) voor bodemsanering, waarvoor 

de provincie budgethouder is.  

 

Identificatie van overige spoedlocaties in de provincie Utrecht 

                                                      
1
 Convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’ afgesloten tussen het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van 

Waterschappen. Het convenant gaat over een transitie in het bodem(sanerings)beleid. Binnen het convenant zijn drie sporen te 

onderscheiden; een daarvan betreft de identificatie van bodemverontreinigingen die risico’s voor volksgezondheid, ecologie of verspreiding 

met zich meebrengen, de zogenaamde ‘spoedlocaties’. 
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In de provincie Utrecht zijn daarnaast nog ca. 240 potentieel spoedeisende verontreinigingen in onderzoek. De 

onderzoeken worden uitgevoerd door de provincie, door gemeenten en door bedrijven, afhankelijk van wie 

daarvoor verantwoordelijk is. Is er een bedrijf aanspreekbaar dan is het onze verantwoordelijkheid bedrijven 

daarop te wijzen en aan te zetten, zonodig te dwingen dat onderzoek uit te voeren. Bij deze locaties gaat het om 

risico's voor het ecosysteem of voor verspreiding en niet voor volksgezondheid, al kan nooit worden uitgesloten 

worden dat er nog een enkele locatie komt bovendrijven. Halfjaarlijks wordt gerapporteerd richting I&M. In 

2015 moet van al deze verontreinigingen bekend zijn of daadwerkelijk sprake is van spoed of niet. Voor een heel 

groot deel (naar verwachting ruim 70%) zal dat niet het geval zijn. Tot dusver zitten we in onze provincie goed 

op koers. De ingestelde landelijke ‘werkgroep spoed’ wil mogelijk de datum van 2015 (alle verontreinigingen 

voldoende onderzocht om te concluderen of sprake is van spoed) terughalen naar 2013. De vraag is of dat voor 

onze provincie ook haalbaar is. Er is nog geen besluit genomen met betrekking tot deze termijn. 

 

Middelen voor bodemsanering 

In het artikel van RTV Utrecht wordt aangegeven dat landelijk 660 miljoen Euro beschikbaar is gesteld voor 

(onderzoeken en) saneringen tot 2015. De provincie Utrecht heeft, omdat zij een economisch draagkrachtige 

regio is, E. mln 7,1 (indicatief) voor het landelijk en E. mln 4,6 voor het stedelijk gebied tot 2015 van het Rijk 

toegezegd gekregen. Het is zeer de vraag of dit afdoende is om de doelstelling te behalen. Door onder meer 

gebiedsgericht grondwaterbeheer trachten we zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen risico’s op 

verantwoorde wijze in te perken. Oorspronkelijk was afgesproken om tijdens de MTR te bekijken of iedereen 

voldoende financiële middelen heeft om de ambities uit het convenant te realiseren. Inmiddels is duidelijk 

geworden dat er geen extra middelen bij de MTR beschikbaar komen; daarnaast vindt ook geen herverdeling van 

budgetten plaats. Aangezien PS bij het vaststellen van ons Provinciaal Uitvoeringsprogramma Convenant (PUC) 

reeds tekorten hebben gesignaleerd hebben wij in ons uitvoeringsprogramma (‘PUC’) een prioritering in de 

aanpak van het soort spoed aangebracht; eerst de humane vervolgens de verspreidings- en als de laatste de 

ecologische spoedlocaties. I&M heeft ook aangegeven dat het mogelijk is op projectniveau een beroep te doen 

op de knelpuntenpot van het ministerie. 
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Bijlage bij memorandum ‘bodemverontreinigingen in het nieuws’  

 

Adressen humane spoedlocaties 

 

UT032900125 Vreelandseweg nabij 83 Vreelandseweg nabij 83 
  

Nigtevecht 

 
UT033500115 provinciale wegongenummerd) 

 
Montfoort Montfoort 

NZ034200241 UT034200399 Eigendomweg 18 
     

Soest 

NZ034200165 UT034200549 Hartweg 58 
     

Soest 

AA035602640 UT035600201 Vuilcop 6 en 10 
     

Nieuwegein 

 


