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Onderwerp Statenbrief:  De stand van zaken van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

Geachte dames en heren,

Inleiding
Het Groene Hart en andere veengebieden kampen met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van 
veengrond door ontwatering en droogte. De bodemdaling heeft grote impact vanwege de CO2 uitstoot vanuit het 
veen in het landelijk gebied en door de kosten die met name in het stedelijk gebied in de miljarden lopen. Er zijn 
daarom nieuwe invalshoeken nodig voor onder andere het wegenonderhoud, de agrarische sector, de 
waterhuishouding en de fundering van woningen. Dat is waarom de provincie Utrecht samen met 7  partners in 
het Groene Hart  en het Rijk de komende drie jaar met de regiodeal Bodemdaling Groene Hart willen werken. De 
totale investering bedraagt circa € 20 mln.

In december 2018 heeft u de visie bodemdaling vastgesteld. Deze regiodeal Bodemdaling Groene Hart draagt op 
een goede manier bij aan de invulling van deze visie.

Aanleiding
Gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden, de provincies Zuid-Holland en Utrecht, de
hoogheemraadschappen van Rijnland, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard dienden eind 
augustus 2018 vanuit het Groene Hart een Regio Deal over bodemdaling in bij het Rijk. 
In november 2018 maakte de Rijksoverheid bekend dat zij het voorstel accepteerde met een voorlopige 
toezegging van € 10 miljoen.

Essentie / samenvatting:
Rijk en Regio werkten dit voorjaar samen aan de uitwerking van het voorstel. De Regio stelde parallel aan dit 
proces een voorlopige projectenlijst samen (zie bijlage) om de benodigde cofinanciering vanuit de Regio tijdig te 
formaliseren. De ingediende projecten kenmerken zich door een goede mix tussen de stedelijke en landelijk 
onderwerpen, maar ook tussen kennisontwikkeling en de vertaling hiervan naar concrete tools voor inwoners, 
ondernemers en bedrijven om zelf aan de slag te gaan. 

Inmiddels hebben Rijk en Regio afstemming bereikt over doel en ambitie van de Regio Deal, welke strategische 
en operationele doelen hierbij horen en hoe ze die willen gaan monitoren. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over 
de governance en de middelen. 

De Regio Deal bodemdaling Groene Hart onderscheidt zich positief ten opzichte van de overige deals op de 
punten van samenwerking tussen Rijk en Regio, het tempo én de mate van concreetheid van de uitwerking van 
de projecten. Na al het voorwerk kunnen Rijk en Regio binnenkort in goede harmonie samen aan de slag met de 
uitvoering van de projecten en pilots. Dat is een mooi resultaat waar we als regio trots op mogen zijn.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Een leefbare, duurzame en betaalbare leefomgeving in het veengebied van het Groene Hart.

Financiële consequenties
Rijk en Regio ondertekenen samen de Regio Deal. Onderdeel van deze Regio Deal is de bestuursovereenkomst 
tussen het ministerie van LNV en de provincie Zuid-Holland waarin geregeld wordt op welke wijze de middelen 
van het Rijk (€ 10 miljoen) worden overgemaakt aan de kasbeheerder van de regio, provincie Zuid-Holland. 



Aanvullend is er nog een bestuursovereenkomst die regelt op welke wijze de Provincie Zuid-Holland de middelen 
doorzet naar de projecten in de Regio. Deze overeenkomst wordt dan ook door de acht regionale partners 
ondertekend.

De totale bijdrage aan cofinanciering van projecten vanuit de provincie Utrecht bedraagt € 0,572 mln. Deze zijn 
afkomstig uit programma 3 Bodem, Water en Milieu: Agenda Vitaal Platteland.

Vervolgprocedure/voortgang
De inzet is steeds geweest om de Regio Deal bodemdaling Groene Hart voor het zomerreces van 2019 te 
ondertekenen. Het Rijk wil voor de overheveling van de middelen van Rijk naar Regio het instrument 
Decentralisatie-uitkering toepassen. De Algemene Rekenkamer kwam echter medio mei met een kritische noot  
op het gebruik van dit instrument bij de Regio Dealsi. Binnen de ministeries van Financiën en Binnenlandse 
Zaken wordt nu druk gewerkt aan een oplossing voor deze technische discussie, zodat de Regio Deals geen 
vertraging oplopen. 

Een ander issue dat hierin speelt is de verrekening van BTW (Rijksbijdrage is inclusief BTW, overige bijdragen is 
exclusief BTW). Het effect hiervan op de begroting wordt momenteel onderzocht. 

vervolg
Voor de uitvoering van het programma is een uitvoeringsplan en communicatieplan in ontwikkeling. Onderdeel 
hiervan is dat er met regelmaat een nieuwsbrief over de voortgang van de Regio Deals verschijnt. Deze zal ook 
naar Statenleden worden gestuurd.

Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten 
Kennisnemen van deze brief. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,



i Het Rijk wil de middelen via een decentralisatie-uitkering naar de Regio’s overmaken. De Algemene Rekenkamer (ARK) heeft onlangs 
in een adviesrapport vraagtekens gezet bij het gebruik van dit instrument. De Regio Deals gaan uit van partnerschap tussen Rijk en 
Regio. De huidige wetgeving en financieel-juridische instrumenten zijn hier nog niet op ingericht. Volgens de ARK mag het Rijk geen 
afspraken verbinden aan een decentralisatie-uitkering, terwijl dit voor een Regio Deal wel gewenst is.


