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Onderwerp Statenbrief: 
Verlenging Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant in 2021 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Via het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 is vanaf 2016 aan de uitwerking 
van het landelijke ‘Convenant bodem en ondergrond 2016-2020’ gewerkt. Tot de doorlopende werkzaamheden 
van het PUB behoren onder andere: 
▪ Uitvoering bodemsaneringen spoedlocaties (locaties met risico’s voor mens, plant, dier of verspreiding); 
▪ Monitoring voortgang aanpak spoedlocaties en rapportage aan het Rijk; 
▪ Gebiedsgericht grondwaterbeheer (o.a. in Woerden); 
▪ Subsidieverlening of cofinanciering voor saneringen door gemeenten, bedrijven of particulieren; 
▪ Warme overdracht van taken richting gemeenten in aanloop naar de Omgevingswet; 
▪ Diffuse verontreinigingen, zoals lood in historische ophooglagen (toemaakdek); 
▪ Nieuwe bedreigingen, zoals PFAS; 
▪ Bodeminformatiebeheer. 
 
Het programma loopt formeel eind 2020, analoog aan het bodemconvenant en gelijktijdig met de geplande 
inwerkingtreding van de Omgevingswet, ten einde. Inmiddels is bekend geworden dat de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet met een jaar (tot 1 januari 2022) is uitgesteld en dat de Wet bodembescherming derhalve nog een 
jaar van kracht blijft. Het programma is geheel Rijks gefinancierd. Op dit moment is er nog geen zicht op welke 
bijdrage het Rijk voor de periode 2021-2025 aan de provincies beschikbaar gaat stellen. 
 
Voorgeschiedenis 
Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 is op 1 maart 2016 door ons 
vastgesteld. Het programma biedt een overzicht van onze activiteiten ten aanzien van bodem en ondergrond voor 
de periode 2016 tot en met 2020. In deze periode is aan de uitwerking van het landelijke ‘Convenant bodem en 
ondergrond 2016-2020’ gewerkt. Dit convenant was een opvolger van het eerste bodemconvenant dat een 
looptijd had van 2010-2015. Ten behoeve van die periode is indertijd het Provinciale Uitvoeringsprogramma 
Convenant bodem (PUC) vastgesteld en uitgevoerd. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 is een volledig rijks gefinancierd 
programma. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de taken grotendeels over naar gemeenten 
maar wij behouden ook een aantal wettelijke taken (o.a. ten aanzien van grondwater). De inwerkingtreding van de 
Omgevingswet is echter uitgesteld tot 1 januari 2022 en daarom loopt de Wet bodembescherming nog een jaar 



 
  

door. In de landelijke koepels vindt momenteel overleg plaats over de verdeling van de financiële middelen voor 
de bodemopgave voor de periode van 2021 t/m 2025. Hierover is echter nog geen overeenstemming bereikt. Het 
is duidelijk dat onze werkzaamheden in 2021 doorlopen: het betreft een aantal omvangrijke langjarige 
saneringen, de afronding van de spoedlocaties (locaties met onaanvaardbare risico’s), de uitvoering van de 
subsidieregelingen voor gemeenten en particulieren en de bevoegd gezag rol (door de RUD Utrecht). Om 
duidelijkheid te krijgen over de dekking van de formatieve en materiële middelen voor deze werkzaamheden in de 
begroting van 2021 hebben wij een besluit genomen over de verlenging en de wijze van financiering van het PUB 
in 2021. Om de financiering van deze werkzaamheden in 2021 te dekken wordt het programma met een jaar 
verlengd en wordt hiervoor de bestaande reserve voor bodemsanering van € 3,62 miljoen aangewend. Begin 
2021 zal hier een nieuwe programmabegroting voor worden opgesteld. Aan het einde van 2021 zullen wij het 
bestaande programma evalueren en met een voorstel komen voor een nieuw programma inclusief een financiële 
onderbouwing. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Bodemverontreinigingen zijn ongewenst, vooral daar waar de verontreiniging onaanvaardbare risico’s met zich 
meebrengt voor mens, plant, dier of verspreiding. Het is belangrijk dat lopende saneringen en werkzaamheden 
kunnen worden afgerond. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen gemeenten een deel van de taken 
op bodemgebied op zich nemen. Tot die tijd blijven wij het bevoegde gezag in het kader van de Wet 
bodembescherming. Om het risico op gevoelige locaties zo klein mogelijk te houden is het daarom belangrijk dat 
de werkzaamheden op bodemgebied in 2021 doorlopen tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en dat 
daarvoor voldoende financiële mogelijkheden beschikbaar zijn. 
 
Financiële consequenties 
Conform ons besluit van 1 maart 2016 bestond het beschikbare budget voor het PUB voor de periode 2016 t/m 
2020 uit de volgende posten: 
Decentralisatie uitkering Bodem (DUB) van het Rijk € 8,81 mln. 
Restant DUB 2010-2015 € 1,69 mln. 
Restant ISV3 € 1,25 mln. 
Restant Uitvoeringsverordening gemeenten (bestuurlijk vastgelegd) € 1,70 mln. 
Restant Uitvoeringsverordening particulieren (bestuurlijk vastgelegd) € 0,27 mln. + 
Totaal € 13,72 mln. 
 
Van deze bijdrage wordt € 420.000,- per jaar voor 5,1 fte aan de formatie afgedragen. Het resterend bedrag 
betreft kosten voor de uitvoering. Daarnaast is er een bedrag toegekend van € 2.848.478,- voor de periode 2016-
2020 voor de apparaatskosten die via de algemene uitkering in het Provinciefonds worden gestort. Bij uitblijven 
van vergoeding door het Rijk van de apparaatskosten in 2021 ontstaat een tekort van € 569.000,- (ter dekking 
van de bevoegd gezag taken van de RUD). 
 
Voor het beschikbare budget van het DUB is, binnen programma 3, beleidsdoel 3.3 het bodem- en 
grondwatersysteem is schoon en robuust, (structureel) een kasritme aangehouden van € 2,74 mln. per jaar. Dit 
betreft kostenplaats 600088 en WBS 2670. Tot eind 2020 is de verwachting dat er in totaal € 10,10 mln. aan 
budget is uitgegeven. Er resteert derhalve een bedrag van € 3,62 mln. Wij gaan dit bedrag inzetten voor de 
verlenging van de werkzaamheden van het PUB in 2021 en ter (gedeeltelijke) dekking van de 
dienstverleningsovereenkomst aan de RUD voor bevoegd gezag werkzaamheden (€ 569.000,-). Eind 2021 zal 
dan een evaluatie van het programma 2016-2021 plaatsvinden met een voorstel voor aanwending van de op dat 
moment niet bestede middelen. 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Via ons besluit worden de werkzaamheden van het PUB 2016-2020 met een jaar verlengd. Begin 2021 zal er 
voor dat jaar een programmabegroting worden opgesteld. Eind 2021 zal dan een evaluatie van het programma 
plaatsvinden over de periode 2016-2021. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van ons besluit de werkzaamheden van het PUB 2016-2020 met een jaar te verlengen en 
hiervoor de bestaande bodemreserve van € 3,62 mln. in te zetten. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


