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D66 1 a. Constaterende dat de chemische en biologische 
doelen voor waterlichamen nog bij lange na niet 
gehaald worden, vraagt mijn fractie zich af of het 
mogelijk is om voor het Utrechtse grondgebied 
een verdergaand verbod op te nemen voor de 
meest vervuilende stoffen (bijvoorbeeld in 
bemesting, gewasbescherming en 
plaagbestrijding). Wat zou er kunnen?

b. In ieder geval is het gewenst om als provincie zelf 
hierin het goede voorbeeld te geven bij het eigen 
bermbeheer. In hoeverre is daar nog verbetering 
mogelijk? 

Ad a.
Het toelaten en reguleren van gewasbeschermingsmiddelen is 
landelijk belegd. Aanvullende strengere normen in provinciale 
regelingen leidt tot ongewenste rechtsongelijkheid (level playing 
field). In de Stuurgroep Water is in januari 2021 door de koepels 
en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgesproken 
om in 2023/2024 een Tussenevaluatie te doen. Op basis daarvan 
wordt bepaald of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de 
doelen van de KRW te bereiken.

Ad b.
Bij het onderhoud van wegen en de daarbij behorende bermen 
(verharding en groen) wordt geen gebruik gemaakt van 
chemische bestrijdingsmiddelen. Alleen voor de preventieve 
bestrijding van eikenprocessierupsen wordt 1 keer per jaar 
gebruik gemaakt van het biologische middel Xentari. De inzet 
hiervan hebben wij vorig jaar gehalveerd en er wordt op basis van 
de evaluatie bekeken of verdere vermindering van de inzet 
mogelijk is.

2 Bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet 
verschuift het bevoegd gezag vanuit de Wet 
bodembescherming. Op blz.46 staat toegelicht dat 
daarbij mogelijk een omgekeerde overdracht zou 
kunnen plaatsvinden van het bevoegd gezag op het 
grondwater vanuit de gemeenten Utrecht en 
Amersfoort naar de provincie. Mijn fractie is een groot 
voorstander van het in één hand houden van het 
bevoegd gezag voor de  grondwaterkwaliteit in het 
hele provinciale grondgebied. Een eenduidige 

Momenteel zijn wij ambtelijk in overleg met de gemeenten Utrecht 
en Amersfoort over een omgekeerde overdracht van bevoegd 
gezag ten aanzien van grondwater in deze gemeenten. Zoals het 
zich laat aanzien is dat vooralsnog niet wenselijk en mogelijk.
Ten aanzien van de gemeente Utrecht geldt voor een groot deel 
van de gemeente een gebiedsgerichte aanpak. Deze 
gebiedsgerichte aanpak is omvangrijk en integraal, en raakt direct 
gemeentelijke taken zoals ruimtelijke ordening en gebruik van de 
openbare ruimte. De gebiedsgerichte aanpak blijft daarnaast door 
het overgangsrecht van de Wet Bodembescherming nog 5 jaar 
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aanpak is beter en nodig. Is het college bereid om 
zich maximaal in te spannen deze omgekeerde 
overdracht?

gelden en gemeente Utrecht blijft hiervoor wettelijk bevoegd 
gezag. 
Gemeenten Amersfoort en Utrecht hebben de afgelopen 
decennia vele grondwatersaneringen beoordeeld en de dossiers 
met onderzoeken en saneringsplannen zouden moeten worden 
overgedragen aan de Provincie. Dit zijn omvangrijke dossiers. 
Bovendien blijven deze gemeenten ook de komende 5 jaar nog 
rechtstreeks apparaatskosten ontvangen voor het uitvoeren van 
hun VTH-taken voor hun eigen grondgebied.
Beide gemeenten zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen 
van het Bodem- en waterprogramma, het opstellen van 
uitvoeringsbeleid ten aanzien van verontreinigingen in het 
grondwater en de regels in de provinciale 
Omgevingsverordening. Over de feitelijke aanpak bij een 
grondwaterverontreiniging is er dus consensus. Deze zullen nog 
in samenwerkingsafspraken wordt bekrachtigd. 
Verder vervult de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, die nu al 
de taken voor Amersfoort uitvoert en mogelijk ook straks voor de 
gemeente Utrecht, een belangrijke rol in een uniforme aanpak 
van grondwaterverontreinigingen.
De komende jaren zal de daadwerkelijke samenwerking tussen 
gemeenten, waterschappen en Provincie worden vormgegeven 
en geëvalueerd. Daar waar wenselijk kan die nog worden 
aangepast.
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