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Onderwerp Statenbrief: Aanvraag extra budget voor uitvoering Convenant Bodem en Ondergrond 2016-
2020 voor waterbodemsanering van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
In het kader van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016–2020 is een extra budget van landelijk € 64 miljoen 
beschikbaar voor bodemsanering. Bevoegde gezagen Wet bodembescherming (Wbb) kunnen vóór 1 januari 
2016 een aanvraag voor dit budget indienen bij het Rijk.  
Conform de aanvraagprocedure heeft Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) per brief van 12 november 2015 
aan de provincie Utrecht verzocht om een aanvraag voor extra budget in te dienen bij de Staatssecretaris van I 
en M. Dit betreft budget voor de aanpak van waterbodemonderzoek en -sanering op locatie ’t Slijk te Maarssen. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 17 maart 2015 is het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 - 2020 ondertekend. Voor de uitvoering van dit 
convenant stelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu extra budget beschikbaar in twee tranches, in 2016 en 
2018. Hiervoor dienen bevoegde gezagen Wbb uiterlijk 1 januari 2016 respectievelijk 1 januari 2018 een 
aanvraag in te dienen. Aanvragen voor de aanpak van verontreinigde waterbodems lopen via de provincies. 
 
Essentie / samenvatting: 

AGV heeft per brief van 12 november 2015 aan de provincie Utrecht verzocht om een aanvraag voor extra budget 
in te dienen bij de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu voor de aanpak van waterbodemlocatie ’t Slijk te 
Maarssen, een zogenaamde C-lijst locatie. De kosten zijn door AGV geraamd op € 5 miljoen. Hiervoor wordt € 
4,3 miljoen aanvullend budget aangevraagd. AGV stelt een eigen bijdrage van € 700.000 beschikbaar. 
Het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 – 2020 biedt waterschappen de mogelijkheid om voor financiering 
van waterbodem-onderzoek en -sanering een aanvraag in te dienen voor het extra budget van het Rijk van 
landelijk € 64 miljoen (artikelen 6 en 11.3 convenant ). Aangezien alleen bevoegde gezagen Wet 
bodembescherming (Wbb) een aanvraag voor extra budget kunnen indienen, faciliteren GS de aanvraag voor 
AGV. De aanvraag dient vóór 1 januari 2016 te worden ingediend bij de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu.  
 
Provincie Utrecht heeft vooralsnog voldoende budget om de doelen uit het convenant waarvoor zij 
verantwoordelijk is te bereiken. Er wordt daarom in deze 1

e
 tranche geen verzoek ingediend voor extra budget 



 

  

voor het Provinciale Uitvoeringsprogramma Bodemsanering. Indien op termijn blijkt dat toch aanvullend budget 
nodig is, kan een beroep gedaan worden op extra budget dat in 2018 beschikbaar wordt gesteld voor de 2

e
 

tranche 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De provincie Utrecht voert de afspraken uit, zoals gemaakt in de Stuurgroep Ondergrond, Bodem en Grondwater. 
Indien extra budget beschikbaar wordt gesteld door het Rijk, draagt dit bij aan de realisatie van de aanpak van de 
waterbodemverontreiniging op de locatie ’t Slijk te Maarssen. 
 
Financiële consequenties 

Eventueel door het ministerie van I en M toegekende aanvullende financiële middelen worden als Decentralisatie 
Uitkering Bodem (DUB) via het provinciefonds aan de Bevoegde overheden Wbb uitgekeerd. GS kunnen een 
eventuele bijdrage als subsidie verstrekken aan AGV. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De aanvraag is ingediend bij de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Een landelijke commissie zal 
besluiten over de verdeling van het aanvullend budget onder de ingediende aanvragen. Eventueel aan provincie 
Utrecht toegekend aanvullend budget zal als subsidie worden verstrekt aan AGV. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


