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Inleiding 
Ter uitvoering van het amendement van Provinciale Staten, ihkv het Streekplan dat is vastgesteld op 
13 december 2004, gericht op het opstellen van een bodemkaart ter beoordeling van een verbod in 
bestemmingsplannen op het scheuren en ploegen van veenbodems is een europees 
aanbestedingstraject ingezet. Conform het Projectplan Bodemkaart (zie bijlage) zal een nieuwe 
gedetailleerde bodemkaart inclusief grondwatertrappenkaart een goed instrument opleveren waarmee 
de provincie inzake belangrijke onderwerpen als de problematiek rond de bodemdaling in 
veengebieden, de uitvoering van concrete gebiedsprojecten (zoals het plan De Venen) en het nemen 
van peilbesluiten (in relatie tot verdrogingsbestrijding) haar verantwoordelijkheid kan nemen.  
De leverancier die op basis van vooraf geformuleerde criteria uit het aanbestedingstraject naar voren is 
gekomen als de voorkeursleverancier kan een bodemkaart inclusief grondwatertrappenkaart maken 
voor € 869.800,-. Voor het laten opstellen van de bodemkaart is € 670.000,- beschikbaar. Dit betekent 
dat er een tekort is van € 199.800,- om tot opdrachtverlening te kunnen overgaan. Het voorstel is om 
het financieringstekort te dekken uit de reserve verdrogingsbestrijding.  
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 18 september 2006 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 15 augustus 2006, dienst Water en Milieu / sector MWA, 
nummer 2006WEM002899i.

Overwegende;       
dat een actueel kaartbeeld van de bodemtypen en grondwatertrappen voor de veengebieden van de 
provincie Utrecht essentieel is voor het bedenken van maatregelen verdrogingsbestrijding 
 
Besluiten: 
Het financieringstekort ter grootte van € 199.800,- , blijkend uit het europese aanbestedingstraject, 
voor het realiseren van een bodemkaart inclusief grondwatertrappenkaart voor de veengebieden van 
Utrecht, als bedoeld in amendement 29 Streekplan 13 december 2004 te dekken uit de reserve 
verdogingsbestrijding. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Provinciewet 
 
Beoogd effect 
Het oplossen van het financieringstekort betekent dat er tot daadwerkelijke contractvorming en 
opdrachtverlening kan worden overgegaan met de voorkeursleverancier. De voorkeursleverancier is na 
een zorgvuldig uitgevoerde europese aanbestedingsprocedure als beste partij naar voren gekomen voor 
het opstellen van een nieuwe bodemkaart inclusief grondwatertrappenkaart voor de veengebieden van 
Utrecht. In deze procedure zijn vooraf de criteria vastgesteld waaraan de op te stellen bodemkaart 
inclusief grondwatertrappenkaart zou moeten voldoen.  
 
Argumenten 
De nieuwe bodemkaart geeft een actueel kaartbeeld van de veenbodems in de provincie met een 
nauwkeurigere schaal dan de huidige bodemkaart. Met deze nieuwe bodemkaart krijgt de provincie 
inzicht in de locaties waar bodembewerkingen (ploegen en scheuren), bodemdaling door oxidatie van 
veen tot gevolg heeft, zodat gericht en onderbouwd beleid kan worden gevoerd op het voorkomen en 
beperken van bodemdaling. Door een bodemkaart inclusief grondwatertrappenkaart te laten maken 
komt er, conform Projectplan Bodemkaart, een zeer geschikt instrument beschikbaar voor de 
beoordeling van peilbesluiten en de uitvoering van concrete gebiedsprojecten. Een actueel beeld van 
de bodemtypen en grondwatertrappen is essentieel voor het bedenken van maatregelen voor 
verdrogingsbestrijding en maakt het gerechtvaardigd het tekort op de begroting te dekken vanuit de 
reserve verdrogingsbestrijding.   
 
Kanttekeningen 
Als er geen dekking gevonden wordt voor het financieringstekort voor het laten opstellen van een 
nieuwe bodemkaart incl. grondwatertrappenkaart kan Amendement 29 van het Streekplan niet worden 
uitgevoerd conform het Projectplan Bodemkaart. Voor de uitvoering van het amendement moet dan 
een nieuw projectplan worden opgesteld. Tevens moet er dan een nieuwe procedure europese 
aanbesteding worden doorlopen met alle consequenties van dien voor het tijdig beschikbaar komen 
van de bodemkaart inclusief grondwatertrappenkaart. 
 
Financiën 
Conform het Projectplan Bodemkaart is er voor het laten maken van een bodemkaart € 670.000,- 
beschikbaar uit het stimuleringsbudget 2005. 
De voorkeursleverancier kan een nieuwe bodemkaart incl. grondwatertrappenkaart opstellen voor € 
869.800,-.  Gezien de bruikbaarheid van de bodem- incl. grondwatertrappenkaart voor de 
verdrogingsbestrijding en de beoordeling van peilbesluiten en watergebiedsplannen in relatie tot 
verdrogingsbestrijding is het voorstel aan PS om het financieringstekort ter grootte van € 199.800,- in 
zijn geheel te dekken uit de reserve verdrogingsbestrijding. 
 
Juridisch 
Er kan pas tot contractvorming met en opdrachtverlening aan de voorkeursleverancier in het kader van 
de lopende europese aanbestedingsprocedure worden overgegaan indien het totale budget beschikbaar 
is voor het laten maken van een nieuwe bodem- incl. grondwatertrappenkaart. 
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Europa 
n.v.t.  
 
Mandaat 
De directeur van de dienst Ruimte en Groen, de heer Paris, is op grond van het door uw college 
geaccordeerde Projectplan Bodemkaart de opdrachtgever voor de bodem- incl. 
grondwatertrappenkaart. 
 
Realisatie 
Wanneer de financiering nog deze zomer rond is kan er in augustus/september tot opdrachtverlening 
worden overgegaan en is er geen vertraging ten opzichte van de planning in het Projectplan 
Bodemkaart. 
Dat wil zeggen dat de nieuwe bodemkaart incl. grondwatertrappenkaart voor het veengebied van de 
provincie Utrecht gereed is in het najaar van 2007. 
 
Communicatie 
n.v.t. 
 
Bijlagen 
Projectplan Bodemkaart 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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