
 

 

 

 

 

 

DATUM 7-1-2016 

AAN Commissie RGW 

VAN Mariette Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER Informatie bij Youri den Otter: 030-2583612 

ONDERWERP 
Afhandeling toezegging beantwoording (mondelinge) vragen D66 in PS van 7 december 
2015 over aanpak spoedlocaties (bodemsanering) 

BIJLAGE 1 Uitleg fasering aanpak individuele spoedlocatie 

 
Aanleiding 

In de PS-vergadering van 7 december 2015 zijn bij het agendapunt BWM-plan door D66 mondeling twee vragen 

gesteld  over de aanpak van spoedlocaties (bodemsanering). Ik heb toegezegd om in de commissie RGW 

antwoord te geven op deze vragen. In dit memorandum wordt antwoord gegeven op de vragen. 

 

Vraag 1. Wanneer is de aanpak spoedlocaties volledig afgerond? 

Onze doelstelling voor de komende jaren is dat eind 2020 alle spoedlocaties zijn gesaneerd danwel ten minste de 

risico’s worden beheerst. Op welke wijze wij dit gaan realiseren zal in de commissie van 7 februari a.s. en PS van 

21 maart a.s. aan u worden voorgelegd in het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-

2020. 

 

Het behalen van deze doelstelling betekent niet dat de spoedoperatie is afgerond. Ter plaatse van diverse 

spoedlocaties zullen langlopende grondwatersaneringen (langer dan 5 jaar) noodzakelijk zijn om de 

verspreidingsrisico’s weg te nemen. Hoewel de risico’s tijdens de sanering zijn beheerst, is de sanering daarmee 

nog niet afgerond. Bij enkele spoedlocaties zal zelfs sprake zijn van een noodzakelijke sanering tot 2030 of 2040. 

Formeel gezien is pas na afronding van de laatste spoedlocatie de volledige spoedoperatie afgerond. Wij 

verwachten wel dat de spoedlocaties met humane risico’s in 2020 zijn afgerond. 

 

Toelichting: 

Op 17 maart 2015 is door het Rijk, IPO, VNG en UvW het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 

ondertekend. Op basis van het nieuwe Bodemconvenant wordt op dit moment het Provinciaal 

uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 opgesteld. In de commissie RGW van 7 februari a.s. 

en de PS-vergadering van 21 maart a.s. zal dit programma ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. 

 

Onderdeel van dit Bodemconvenant zijn doelstellingen voor de aanpak spoedlocaties. Eén van de doelstellingen 

is dat in 2020 alle spoedlocaties zijn gesaneerd dan wel ten minste de risico’s zijn beheerst. Onze ambitie is om 

deze doelstelling te halen, waarbij wij primair zullen inzetten op saneren als structurele oplossing. We willen in 

2020 zo min mogelijk spoedlocaties waar de risico’s worden beheerst door een tijdelijke oplossing 

(beveiligingsmaatregel van risico’s).  

 

Wij verwachten dat van de 65 resterende spoedlocaties ca. 75% eind 2020 zal zijn afgerond. Ter plaatse van 

ongeveer 25% van de spoedlocaties zal de sanering nog in uitvoering zijn. Bij enkele spoedlocaties zal zelfs 

sprake zijn van een noodzakelijke sanering tot 2030 of 2040. Formeel gezien is pas na afronding van de laatste 

spoedlocatie de volledige spoedoperatie afgerond. Dit zijn uitsluitend locaties met ecologische risico’s en/of 

verspreidingsrisico’s. Wij verwachten dat de spoedlocaties met humane risico’s in 2020 zijn afgerond. Van de nu 

nog 13 humane spoedlocaties zijn de risico’s al beheerst door een sanering in uitvoering of een tijdelijke 

beveiligingsmaatregel. 

 

Vraag 2. Hoe ziet de fasering van de aanpak spoedlocaties er uit ?  

Bij de aanpak van een individuele spoedlocatie zijn drie fases te onderscheiden: onderzoeksfase, planfase en 

uitvoeringsfase.  Deze fasering is ook  in grote lijnen terug te zien in de algehele aanpak spoedlocaties. 

Afgelopen vijf jaar en in 2016 ligt de prioriteit op het inventariseren/onderzoeken van (potentiele) spoedlocaties 
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(onderzoeksfase). Komende jaren ligt de prioriteit op voorbereiden en uitvoeren van saneringen op de nog 

resterende spoedlocaties (planfase en uitvoeringsfase). Hierbij wordt opgemerkt dat er in de afgelopen jaren de 

sanering op een groot aantal spoedlocaties is voorbereid of al in uitvoering is gegaan.  

 

Zoals reeds bij de beantwoording van vraag 1 is aangegeven, zal de uitvoeringsfase bij een aantal spoedlocaties 

met verspreidingsrisico’s meer dan 5 jaar duren. De risico’s zijn met de sanering in uitvoering wel beheerst, maar 

de sanering is nog niet afgerond. Bij sommige spoedlocaties kan de uitvoeringsfase tot wel 50 jaar duren.  

 

Toelichting: 

Fasering aanpak individuele spoedlocatie: 

Bij de aanpak van een individuele spoedlocatie zijn drie fases te onderscheiden: onderzoeksfase, planfase en 

uitvoeringsfase. In bijlage 1 van deze memo zijn tijdsduur en soort werkzaamheden per fase weergegeven. 

Hieruit blijkt dat met name de uitvoeringsfase van een spoedlocatie tot wel 50 jaar kan duren. Formeel is een 

sanering pas afgerond als de saneerder bij het bevoegd gezag (RUD Utrecht) een evaluatierapport van de 

sanering heeft ingediend en het bevoegd gezag met een beschikking ingestemd heeft met de resultaten van de 

sanering. 

 

Fasering spoedoperatie (project aanpak spoedlocaties)  

Wij hebben een regierol als het gaat om het behalen van de doelstellingen uit het Convenant Bodem 2016-2020. 

De aanpak van bodemsaneringen wordt grotendeels uitgevoerd door derden (bedrijven, gemeenten en 

grootsaneerders). Samen met de Regionale Uitvoeringsdienst zien wij toe op het tijdig aanpakken van deze 

locaties.  

 

In het Convenant Bodem 2016-2020 is een drietal doelstellingen voor de aanpak van spoedlocaties gedefinieerd. 

Deze doelstellingen geven in de tijd focus op een deel van de spoedoperatie, wat kan worden gezien als een 

fasering/prioritering in de spoedoperatie. De fasering ziet er als volgt uit: 

- Voor eind 2016 zijn van alle spoedlocaties met ecologische en/of verspreidingsrisico de risico’s 

vastgesteld in een beschikking ernst en spoedeisendheid. De onderzoeksfase van de spoedoperatie is 

hiermee eind 2016 afgerond. 

- Voor eind 2016 zijn alle spoedlocaties met humane risico’s gesaneerd danwel zijn de risico’s  beheerst.  

- Voor 2020 zijn alle spoedlocaties met ecologische en/of verspreidingsrisico gesaneerd danwel zijn de 

risico’s beheerst.  

 

Het beheersen van risico’s kan door middel van het treffen van een tijdelijke beveiligingsmaatregel (bijvoorbeeld 

het plaatsen van hekken) of doordat een sanering in uitvoering is. Het beheersen van risico’s (en het behalen van 

deze convenantsdoelstelling eind 2020) betekent dus niet dat de sanering dan al volledig is afgerond. Na 2016 

wordt er nog gesaneerd bij een aantal spoedlocaties met humane risico’s (hoewel de risico’s dus wel al beheerst 

zijn) en na 2020 wordt er nog gesaneerd bij een aantal spoedlocaties met ecologisch en/of verspreidingsrisico.  

 

 


