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Motie Bevoegd gezag en toemaakdek 
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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 390mg/kg) 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. (lngenieurs- en adviesbureau Tauw schat de kostenpost voor het saneren indicatief 
op E 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. 

Met vrie 5-èlijke groet, 
burg eëster,in wpttiouders van de gemeente De Ronde Venen, 
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