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ONDERWERP

Motie Bevoegd gezag en toemaakdek

Aan de fracties van de Provinciale Staten,

Op donderdag 21 februari heeft de gemeenteraad het college van de gemeente De Ronde Venen 
opdracht gegeven de motie Bevoegd gezag en toemaakdek onder uw aandacht te brengen. De bodem 
van een groot deel van de gemeente De Ronde Venen bestaat uit het zogenaamde toemaakdek dat van 
oudsher verontreinigd blijkt te zijn met stoffen lood, koper en zink. Deze stoffen zitten verspreid in de 
bodem. We weten inmiddels vanuit het dossier Diffuus lood dat de verwachte loodwaarden in de grond 
van onze gemeente uitzonderlijk hoog zijn. Dit brengt bij blootstelling gezondheidsrisico's met zich mee 
voor jonge kinderen. Met deze brief vragen wij uw aandacht voor deze urgente kwestie.

De provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland hebben vanuit hun verantwoordelijkheid als 
bevoegd gezag het voortouw genomen. Zij hebben onder meer de verwachte bodemvervuiling in de 
provincies in kaart gebracht en een juridisch advies opgesteld. Deze documenten volgen op het RIVM- 
rapport Diffuse loodverontreiniging in de bodem (2016), en het aanvullende advies van de GGD. 
Gezamenlijk stellen deze rapporten dat de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan lood bij jonge 
kinderen tot 6 jaar groter zijn dan voorheen werd aangenomen. De grenswaarde (van 390mgZkg) die de 
GGD stelt, wordt voor De Ronde Venen op plekken met het dubbele overschreden. De provincie heeft al 
stappen gezet door een toolkit communicatie te ontwikkelen en er loopt op dit moment een onderzoek 
naar speelplekken. Echter: RIVM en GGD stellen nadrukkelijk dat bij loodgehalten boven 800 mg/kg 
communicatie met inwoners en het geven van gebruiksadviezen niet voldoende zijn.

De hoge waarden in de bodem zijn weliswaar historisch verklaarbaar, de onderzoeken van RIVM en 
GGD, en de documenten van de drie provincies tonen de noodzaak aan dat de provincie Utrecht en de 
gemeente De Ronde Venen zo snel mogelijk afspraken maken over de sanering van de grond en de 
bijbehorende kosten. (Ingenieurs- en adviesbureau Tauw schat de kostenpost voor het saneren indicatief 
op C 56 tot 167 miljoen).
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De provincie, maar ook het Rijk hebben verschillende financiële regelingen die hiervoor zouden kunnen 
worden gebruikt. Graag brengen wij die mogelijkheden met de provincie in kaart. Het juridisch advies 
spoort ons daartoe nadrukkelijk aan: Als bij het bevoegd gezag een vermoeden bestaat van ernstige 
bodemverontreiniging, is zij uit eigen beweging verplicht om een besluit daarover te nemen. Het spreekt 
voor zich dat dit in de gebieden met meer dan 800 mg/kg het geval is.

Dit voor de gemeente De Ronde Venen belangrijke dossier Diffuus lood heeft onze wethouder Milieu Kiki 
Hagen via een bestuurlijk overleg onder de aandacht gebracht van gedeputeerde Mariëtte Pennarts. In 
dat gesprek is de unieke situatie van de gemeente De Ronde Venen in dit dossier erkend en is 
toegezegd dat de provincie hierin samen gaat optrekken met de gemeente. Met deze toezegging zijn wij 
uiteraard blij.

We delen als overheden een grote verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van de omgeving en de 
gezondheid van onze inwoners: Rijk, provincie en gemeente. Onze raad is zich hiervan bewust en 
benadrukt de urgentie en het belang dat de provincie, vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid op het 
gebied van bodemtaken, een voortrekkersrol neemt. De aankomende verkiezingen in maart, en de 
invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 mogen geen reden zijn voor de provincie om op dit 
moment een pas op de plaats te maken en op die manier de financiële verantwoordelijkheid bij de 
gemeente en particulieren neer te leggen. De motie zien wij dan ook als ondersteuning van de koers die 
wij hebben ingezet.

van de gemeente De Ronde Venen,

Maarten Divendal 
burgemeester

Met vrieRdfelijke groet, 
burge/fíęester/en wethouders

oes ván Maars: 
SGtí-secretaris
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BIJLAGE ONDERWERP dffuus lood in de bodem en 

toemaakdek 

Geacht college, 

Met uw brief van 4 maart 2019 heeft u de motie van de gemeenteraad over bevoegd gezag en toemaakdek 
onder de aandacht van Provinciale Staten gebracht, met een afschrift aan onder andere Gedeputeerde Staten. 
In uw brief gaat u verder in op de situatie met betrekking tot diffuus lood in de bodem binnen uw gemeente. 
Hieronder reageer ik op uw brief. 

Op 27 november en 24 januari jl. hebben wethouder Hagen en ik elkaar gesproken over diffuus lood en de 
aanpak daarvan in de gemeente De Ronde Venen. Ik heb toen aangegeven, dat de provincie met die 
gemeenten, waar diffuus lood een aandachtspunt is (dus ook met de gemeente De Ronde Venen), en met de 
andere betrokken partijen als GGD en de omgevingsdiensten op ambtelijk niveau al geruime tijd samenwerken 
in dit dossier. Daarbij zijn onder meer de aandachtsgebieden in beeld gebracht, is een communicatielijn (met 
toolkit) ontwikkeld en wordt samengewerkt aan de totstandkoming van een handelingskader. Inmiddels is als 
een van de acties uit het overleg van 24 januari jl. een Taskforce geformeerd, waarin - naast de provincie 
Utrecht en de gemeente De Ronde Venen - ook de GGD Regio Utrecht en de omgevingsdiensten ODRU en 
RUD-Utrecht samenwerken aan een specifiek op De Ronde Venen gerichte aanpak. 

Het hiervoor genoemde handelingskader sluit aan op hetgeen wij samen met de provincies Noord-Holland en 
Zuid-Holland opstellen. Dit vormt feitelijk een voortzetting van al eerder vastgesteld beleid voor het toemaakdek 
in bebouwd gebied1, met dien verstande dat de actiewaarden zijn aangepast naar aanleiding van de recente 
studie van het RIVM en de adviezen van de GGD. Dit betekent, dat in veel gevallen niet actief hoeft te worden 
gesaneerd en dat kan worden volstaan met het opvolgen van gebruiksadviezen. Ruimtelijke dynamiek in de 
toekomst kan alsnog een aanleiding vormen voor maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit. 

Met name in het overleg van 24 januari jl. hebben wij afgesproken om de reeds ingeslagen weg voort te zetten 
en als gemeente en provincie samen op te trekken om te komen tot een gedragen plan van aanpak. Bovendien 
heb ik me bereid verklaard de gemeente te ondersteunen bij een eventueel aan het Rijk geadresseerd verzoek 
om (extra) budget voor die aanpak. 

1 Beleidskader bodembeheer toemaakdek bebouwd gebied Gemeente De Ronde Venen, juni 2006. 
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Een dergelijk verzoek dient dan wel te zijn gebaseerd op realistische aannames en uitgangspunten. De in uw 
brief genoemde indicatieve kostenpost van 56 tot 167 miljoen Euro voldoet daar naar mijn mening niet aan. In 
de berekening worden onder meer kengetallen gehanteerd uit de landelijke MKBA, die niet zonder meer zijn te 
gebruiken in de specifieke situatie van een veenweidegebied, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een 
schone leeflaag van 1 meter over relatief grote oppervlakten. 

Overigens kunnen gemeenten en particulieren onder voorwaarden gebruik maken van de bestaande provinciale 
Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering. 

Het bovenstaande overziend, concludeer ik dat wij als bevoegd gezag Wet bodembescherming onze wettelijke 
verantwoordelijkheid met betrekking tot het dossier diffuus lood hebben genomen, uitvoering hebben gegeven 
aan de afspraken in het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 en de gemeente De Ronde Venen - 
zoveel als binnen onze mogelijkheden en bevoegdheden ligt - ondersteunen bij de totstandkoming van een 
aanpak van de gevolgen van diffuus lood in de bodem. Uw brief beschouw ik daarom als een bevestiging van 
onze eerdere afspraken. 

Ten aanzien van hetgeen in de motie wordt geconstateerd over het toemaakdekgebied in de gemeente De 
Ronde Venen merk ik nog op, dat bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 de 
gemeente bevoegd gezag wordt voor de bodemtaken. Deze wet legt de verantwoordelijkheid voor de 
bodemkwaliteit (en de eventuele nadelige gevolgen daarvan) primair bij de eigenaar. Volgens mijn informatie 
zal het Rijk in de eerste helft van 2020 de omvang en verdeling van het benodigde budget voor onder meer de 
gemeentelijke bodemtaken na 2020 vaststellen. Het is raadzaam om tijdig hierover in overleg te treden. Zoals ik 
hiervoor al heb aangegeven, ben ik bereid de gemeente daarbij te ondersteunen. 

Een afschrift van deze brief is gezonden aan Provinciale Staten, de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en 
Water en het Ministerie van Infrastructuur en Water. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Stat 
Namens hen 

Mevr 
Gedeputeerde Bestuur, Cultuur, Europa, Milieu, Recreatie, Bodem en Water 

2 


	20190307_Brief motie Toemaakdek en diffuus lood_PS.PDF
	20190221 motie gem.raad DRV over Bevoegd_Gezag_en_Toemaakdek.pdf
	20190328 brief GS aan BenW DRV over diffuus lood en toemaakdek.pdf

