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Geachte mevrouw Pennarts-Pouw, 

Hartelijk dank voor uw brief van 28 maart 2019 (zie bijlage). In deze brief geeft u namens 
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht een reactie op ons schrijven van 4 maart 
2019 over diffuus lood in de bodem in gemeente De Ronde Venen. Allereerst geeft u aan 
dat in het overleg van 24 januari jl. is 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. U geeft ook aan de gemeente te ondersteunen bij een aan het Rijk 
geadresseerd verzoek om (extra) budget voor die aanpak. Een dergelijk verzoek dient dan 
wel te zijn gebaseerd op realistische aannames en uitgangspunten. Verder stelt u dat de 
provincie Utrecht, "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." Waarna u concludeert: "Uw brief beschouw ik daarom als 
een bevestiging van onze eerdere afspraken." 

Wij hebben in de Taskforce aangeven dat uw brief aanleiding geeft voor een bestuurlijke 
reactie. Met name de observatie dat het bevoegd gezag aangeeft dat ze genoeg gedaan 
heeft deelt gemeente De Ronde Venen nadrukkelijk niet. 

In reactie op uw brief merken wij in dat licht het volgende op: 

a) U refereert aan eerder gemaakte afspraken. Eerdere afspraken waren dat gemeente 
en provincie samen optrekken in de Taskforce om het streven 'minder dan 3 IQ 
punten verlies gemeente breed te realiseren. Alle partijen nemen daarmee 
verantwoordelijkheid voor het realiseren daarvan. Verder heeft de provincie 
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effectieve en duurzame oplossing om inwoners in staat te stellen maatregelen te 
treffen. Onderdeel hiervan kan een gezamenlijk verzoek aan het Rijk zijn. 

Tot slot: De juridische adviezen en de rapportages stapelen zich inmiddels op, en maken in 
toenemende mate de volgende zaken duidelijk: Sinds het rapport van het RIVM in 2015 
hebben we een duidelijk beeld over de effecten van lood in de grond. De Ronde Venen heeft 
een uitzonderlijke positie gezien de hoge waarden die ver boven het landelijk gemiddelde 
liggen. Het bevoegd gezag heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om actief de zaken ter 
hand te nemen. Wij zijn uiteraard bereid om de provincie hierbij te ondersteunen. 

We delen een grote verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van onze provincie en 
gezondheid van onze inwoners. In ons contact is inmiddels meermalen aangegeven dat de 
provinciale statenverkiezingen afgelopen maart, en de invoering van de Omgevingswet in 
2019 geen reden mogen zijn om nu pas op de plaats te maken. Uiteraard zijn wij bereid om 
bovenstaande punten in een bestuurlijk overleg te komen toelichten. Een afschrift van deze 
brief is gezonden aan Provinciale Staten, de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en 
Water en het Ministerie van Infrastructuur en Water. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, 

Lilian Schreurs 	 Maarten Divendal 
secretaris 	 burgemeester 

BIJLAGE(N) 
- Brief provincie 28 maart 
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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. lk 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. lnmiddels 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 gebiedt, 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 pian 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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