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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Hierbij bieden wij u de Voortgangsrapportage Provinciaal Uitvoeringsprogramma Convenant bodem (PUC) aan. 
 
Aanleiding 
In 2010 is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Convenant bodem (PUC) voor de periode 2010 t/m 2014 
vastgesteld. Mede gezien het aflopen van de huidige collegeperiode is het nu een goed moment de stand van 
zaken voor het lopende programma op te maken.  
 
Voorgeschiedenis 
Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Convenant bodem (PUC) is door Provinciale Staten van Utrecht 
vastgesteld in maart 2010. Het PUC biedt een overzicht van onze activiteiten ten aanzien van bodem en 
ondergrond voor de periode 2010 t/m 2014. De programmaperiode is inmiddels gelijkgesteld met de tijdsduur van 
het Convenant bodem en daarom met een jaar verlengd (t/m 2015). 
 
Essentie / samenvatting: 

In de lopende programmaperiode hebben we onze inspanningen op drie thema’s ingezet: 
 De voortgang van de bodemsaneringsoperatie, met de focus op de aanpak van de spoedlocaties; 
 Het ontwikkelen van gebiedsgericht grondwaterbeheer;  
 Onze uitwerking van de strategische visie op bodem en ondergrond. 
 
De voortgangsrapportage PUC heeft betrekking op de eerste twee genoemde thema’s. De rapportage beschrijft 
onze uitvoerende activiteiten en niet onze toetsende activiteiten die door de RUD Utrecht worden uitgevoerd. 
Over het derde thema, de strategische visie op bodem en ondergrond, wordt separaat gerapporteerd. In april 
2014 is in dit kader de kadernota ondergrond tot stand gekomen. Daarnaast wordt momenteel aan het Bodem-, 
Water- en Milieubeleidsplan (BWM-beleidsplan) gewerkt. 
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Bij het PUC zijn de volgende hoofditems te onderscheiden: 
 Aanpak van de spoedlocaties; 
 Onderzoek, sanering en nazorg; 
 Nazorg van voormalige stortplaatsen (NAVOS); 
 Gasfabrieksterreinen en waterbodems; 
 Stimulering van derden; 
 Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB).  
 
We liggen bij de voortgang van onze activiteiten voor de huidige periode goed op koers. We hebben de afgelopen 
jaren veel projecten afgerond en we zijn daarbij ruim binnen het beschikbare budget gebleven. Constatering is 
ook dat we na 2015 nog niet klaar zijn met de afronding van de bodemsaneringsoperatie in onze provincie. De 
focus zal dan verschuiven van de humane spoedlocaties naar met name de spoedlocaties met een 
verspreidingsrisico en een aantal spoedlocaties met een ecologisch risico. Daarnaast zal in het bodembeleid 
meer nadruk komen te liggen op beheren van bodemverontreinigingen in plaats van saneren. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Wij voorzien dat de hoofddoelstelling van het Convenant bodem om locaties met humane risico's voor 2016 aan 
te pakken wordt gerealiseerd, aangezien veel locaties met humane risico’s in uitvoering zijn. Voor één locatie met 
humane risico's is deze haalbaarheid twijfelachtig. Hier zullen wij in ieder geval ervoor zorg dragen dat de risico's 
worden beheerst.  
De locaties met ecologische en/of verspreidingsrisico’s zijn geïnventariseerd. Ook dit was een doelstelling van het 
Convenant bodem. We zullen de aanpak van deze spoedlocaties met name in de volgende programmaperiode 
(na 2015) oppakken. 
 
Financiële consequenties 

Geen. Ten behoeve van de uitvoering van het PUC wordt door het Rijk budget ter beschikking gesteld, de 
zogeheten Decentrale Uitkering Bodem (DUB). Momenteel worden landelijk afspraken gemaakt over een 
aanvullende financiering voor 2015. Naar verwachting zal dit in lijn zijn met het toekende budget voor 2010 t/m 
2014. Daarom wordt in de voortgangsrapportage ook inzicht gegeven in de activiteiten en de geraamde kosten 
voor 2015. 
In de voortgangsrapportage wordt een stand van zaken ten aanzien van het uitgegeven budget gegeven. 
Constatering is op dit moment dat uitvoering van het het programma binnen het toegekende budget is gebleven. 
De huidige programmaperiode is echter nog niet afgelopen. Na afloop van de huidige programmaperiode (die met 
een jaar (2015) is verlengd) vindt verantwoording van het uitgegeven budget plaats. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Zoals hierboven reeds vermeld, worden landelijk afspraken gemaakt over een aanvullende financiering voor 
2015. Een verantwoording van het PUC zal eind 2015/begin 2016 worden gegeven. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en van de voortgangsrapportage PUC. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


