
 

 

 
 
 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 2-10-2018 REFERENTIE A.J. de Jong / M. Simhoffer 
ONS NUMMER 81D7E98D DOORKIESNUMMER 2113 
NUMMER PS 2018MME198 E-MAILADRES Alex.de.jong@provincie-utrecht.nl 
BIJLAGE Voortgangsrapportage PUB 

Spoedlocatielijst 1 sept. ’18 

PORTEFEUILLEHOUDER Pennarts-Pouw 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 
2016-2020 en aanleveren gegevens aan het Rijk m.b.t. voortgang aanpak spoedlocaties bodemsanering 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Aanleiding 
Voor 1 oktober 2018 moeten alle bevoegde gezagen Wet bodembescherming (Wbb) aan het Rijk gegevens 
aanleveren m.b.t. de voortgang van de aanpak van spoedlocaties in het kader van het Convenant Bodem en 
Ondergrond 2016 t/m 2020 (Convenant Bodem). Spoedlocaties zijn locaties waar als gevolg van de 
aanwezigheid van bodemverontreiniging sprake is van risico’s voor mens en/of milieu. De aanpak van de 
spoedlocaties is één van de belangrijkste onderwerpen van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 
Bodemconvenant (PUB) 2016-2020. Voor het PUB is een voortgangsrapportage 2017 - 1 juli 2018 opgesteld. Wij 
willen u hierbij op de hoogte stellen van de voortgangsrapportage. Daarnaast hebben wij toegezegd u te 
informeren over de voortgang van de aanpak van de spoedlocaties.  
 
Voorgeschiedenis 
In maart 2015 is het Convenant Bodem ondertekend door Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Hierin zijn 
afspraken gemaakt welke doelen de vier partijen met elkaar eind 2020 willen bereiken op het gebied van Bodem 
en Ondergrond. Op 1 maart 2016 is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016 t/m 2020 
(PUB) door ons vastgesteld. In het PUB staat beschreven welke werkzaamheden wij, voortkomend uit het 
bestuurlijke Convenant Bodem, gaan uitvoeren. De belangrijkste onderwerpen zijn de voortgang van de 
spoedlocaties, het afronden van de bodemsaneringsopgave en het overdragen van taken aan gemeenten die 
onder de nieuwe Omgevingswet bevoegd gezag worden voor nog resterende verontreinigingen. Voor de aanpak 
van de spoedlocaties zijn in het Convenant Bodem en het PUB 3 ambitieuze doelstellingen gedefinieerd: 
▪ Eind 2016 is voor alle spoedlocaties een beschikking ernst en spoedeisendheid, als bedoeld in de Wbb, 

genomen of is met voldoende onderzoeksgegevens aangetoond dat er geen sprake is van risico’s; 
▪ Eind 2016 zijn de humane risico’s (risico’s voor de mens) gesaneerd en/of minimaal beheerst; 
▪ Eind 2020 zijn de ecologische en/of verspreidingsrisico’s gesaneerd en/of minimaal beheerst. 
 
Essentie / samenvatting: 
In de voortgangsrapportage van het PUB staat de voortgang over de periode 1 juli 2017 tot en met 1 juli 2018 
beschreven. Het betreft o.a. de aanpak van de spoedlocaties, de aanpak van gebiedsgericht grondwaterbeheer, 
diffuus verontreinigde gebieden, de nazorg van saneringslocaties, het beheer van voormalige stortplaatsen, 
informatiebeheer en de overdracht van bodemtaken aan gemeenten in het kader van de Omgevingswet. Alle 
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projecten worden conform planning uitgevoerd. Een aantal projecten kan met minder middelen worden uitgevoerd 
en ook het aantal subsidieaanvragen loopt achter. Er is daarom een onderbesteding. Omdat een aantal complexe 
locaties nog in onderzoek zijn zullen wij nog niet bestede middelen hiervoor blijven reserveren binnen het 
Programma: tegenvallers bij bodemsaneringen kunnen hoge kosten met zich meebrengen. 
 
Wij rapporteren aan het Rijk dat wij de doelstellingen voor eind 2016 nagenoeg hebben gerealiseerd en dat wij op 
koers liggen om eind 2020 de risico’s op alle spoedlocaties te hebben beheerst. Dit rapporteren wij aan de hand 
van de volgende voortgang gedurende het afgelopen jaar: 
- Een lichte toename in het totaal aantal spoedlocaties (van 41 naar 42). De complexe, langdurige saneringen 

resteren en er zijn enkele nieuwe spoedlocaties bijgekomen;  
- Het aandeel spoedlocaties waar op dit moment al wordt of is gesaneerd, is toegenomen van 80% naar 91%.  
 
Er zijn afgelopen periode 2 spoedlocaties afgevallen. Locaties vallen af als spoedlocatie wanneer met 
bodemonderzoeksgegevens in voldoende mate wordt aangetoond dat er geen sprake is van risico’s of wanneer 
de bodem is gesaneerd en het bevoegd gezag Wbb heeft ingestemd met de uitgevoerde sanering. Er bevindt 
zich per 1 september 2018 nog 1 locatie in de onderzoeksfase (zie onderstaande figuren: taartpunt 2%) en 3 
locaties in de planfase (taartpunt 7%). Er zijn 2 locaties waarvoor wel al een evaluatierapport is ingediend maar 
waarover de RUD-Utrecht, die onze bevoegd gezag rol in mandaat uitvoert, nog geen uitspraak heeft gedaan. 
Verwacht wordt dat deze locaties op korte termijn afvallen. 
 
Er zijn 3 spoedlocaties op de lijst bijgekomen. Dit betreft 1 spoedlocatie waarbij uit onderzoek bleek dat 
daadwerkelijk onaanvaardbare risico’s aanwezig zijn, 1 locatie die een samenhang heeft met een reeds bekende 
spoedlocatie op de lijst en 1 nieuwe spoedlocatie, die als gevolg van de asbestdaken problematiek is ontstaan. 
 
In taartdiagrammen ziet de voortgang er als volgt uit: 
 
1 september 2017 1 september 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De provincie Utrecht is op dit moment nog (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor onderzoek en/of sanering op 5 
spoedlocaties. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van bodemonderzoek en/of –sanering op de overige 37 
spoedlocaties ligt bij derden. Wel zijn wij om verschillende redenen bij een aantal van deze spoedlocaties nauw 
betrokken bij de uitvoering. 
 
Zoals het afgelopen jaar is gebleken, kan niet worden uitgesloten dat er in de toekomst nog nieuwe spoedlocaties 
aan het licht komen. Indien er toch een nieuwe spoedlocatie aan het licht komt, zullen we in samenwerking met 
de RUD Utrecht snel en adequaat handelen en streven we ernaar om ook op deze locaties eind 2020 de risico’s 
beheerst te hebben. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het Convenant Bodem markeert de transitie van het saneren naar het beheren van bodem en ondergrond. Het 
saneringsspoor wordt afgerond, doordat de spoedlocaties voor 1 januari 2021 moeten zijn aangepakt.  
 
Communicatie 
Nadat wij de voortgangsrapportage en de gegevens m.b.t. de aanpak van de spoedlocaties aan het Rijk hebben 
gerapporteerd, zal er een nieuwsbericht en de actuele spoedlocatielijst worden geplaatst op de website van de 
provincie Utrecht.  
 
Financiële consequenties 
Geen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De geboekte voortgang in de afgelopen jaren laat zien dat onze aanpak werkt. Wij gaan daarom op dezelfde 
wijze door in het aanpakken van de spoedlocaties en de overige onderwerpen van het uitvoeringsprogramma 
Bodem. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de RUD-Utrecht en andere partijen. 
  



 

  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief en van de voortgangsrapportage. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


