
College van Gedeputeerde Staten
statenbrief

Aan Provinciale Staten

DATUM NUMMER PS Voegt de griffie toe

DOMEIN LLO COMMISSIE RGW
STELLER A.J. de Jong / M.H. Simhoffer TELEFOONNUMMER 0644158808 / 0620498236
DOCUMENTUM 
NUMMER

8219458D PORTEFEUILLEHOUDER

Onderwerp Statenbrief:
Voortgang aanpak spoedlocaties bodemsanering 2020 

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie.

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Het belangrijkste onderwerp van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 is de 
voortgang van de spoedlocaties. De voortgang in het afgelopen jaar is als volgt:
-  Het totaal aantal spoedlocaties is gelijk gebleven (42 spoedlocaties);
-  Er bevinden zich geen spoedlocaties meer in de onderzoeksfase;
-  Vier spoedlocaties bevinden zich in de planfase;
-  Het aantal spoedlocaties waar een sanering in uitvoering is, is stabiel gebleven, namelijk 38. 
Er is op geen van de spoedlocaties sprake meer van risico's voor de mens (humane risico's). 

Inleiding 
Hierbij informeren wij u over de voortgang van de aanpak van de spoedlocaties. Spoedlocaties zijn locaties waar 
als gevolg van de aanwezigheid van bodemverontreiniging sprake is van risico’s voor mens en/of milieu. De 
aanpak van de spoedlocaties is één van de belangrijkste onderwerpen van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 
Bodemconvenant (PUB) 2016-2020. 

Toelichting
In maart 2015 is het Convenant Bodem ondertekend door Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Hierin zijn 
afspraken gemaakt welke doelen de vier partijen met elkaar eind 2020 willen bereiken op het gebied van Bodem 
en Ondergrond. Het Convenant Bodem markeert de transitie van het saneren onder de Wet bodembescherming 
(Wbb) naar het beheren van bodem en ondergrond onder de Omgevingswet. Het saneringsspoor onder de Wbb 
wordt afgerond, doordat de spoedlocaties voor 1 januari 2021 moeten zijn aangepakt. Hierbij moeten in ieder 
geval de risico’s beheerst zijn. Vanwege het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft de 
Wbb in ieder geval tot 1 januari 2022 van kracht.

Op 1 maart 2016 is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016 t/m 2020 (PUB) door ons 
vastgesteld. In het PUB staat beschreven welke werkzaamheden wij, voortkomend uit het bestuurlijke Convenant 
Bodem, gaan uitvoeren. Inmiddels is duidelijk dat vanwege het uitstellen van de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet de werkzaamheden van het PUB verlengd worden tot 1 januari 2022. Eén van de belangrijkste 
onderwerpen van het PUB is de voortgang van de spoedlocaties. Voor de aanpak van de spoedlocaties zijn in het 
Convenant Bodem en het PUB 3 ambitieuze doelstellingen gedefinieerd:
-  Eind 2016 is voor alle spoedlocaties een beschikking ernst en spoedeisendheid, als bedoeld in de Wbb,
   genomen of is met voldoende onderzoeksgegevens aangetoond dat er geen sprake is van risico’s;
-  Eind 2016 zijn de humane risico’s (risico’s voor de mens) gesaneerd en/of minimaal beheerst;
-  Eind 2020 zijn de ecologische en/of verspreidingsrisico’s gesaneerd en/of minimaal beheerst.
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Financiële consequenties
Aan de voortgang van de aanpak van de spoedlocaties zijn geen consequenties voor de financiële middelen 
verbonden. De financiering van de aanpak is conform de begroting van het PUB. 

Vervolgprocedure / voortgang
Wij constateren in lijn met het landelijk beeld dat er een stagnatie in de voortgang van de spoedlocaties lijkt op te 
treden. De complexe, langdurige saneringen resteren en er zijn enkele spoedlocaties bijgekomen. De 
spoedlocaties staan weergegeven op bijgevoegde lijst. Er zijn in de afgelopen periode 3 spoedlocaties afgevallen. 
Locaties vallen af als spoedlocatie wanneer met bodemonderzoeksgegevens in voldoende mate is aangetoond 
dat er geen sprake is van risico’s of wanneer de bodem is gesaneerd en het bevoegde gezag Wbb heeft 
ingestemd met de uitgevoerde sanering. Er zijn tevens 3 nieuwe spoedlocaties op de lijst bijgekomen. Dit betreft 
1 nieuwe spoedlocatie in Cothen waarbij uit onderzoek blijkt dat er onaanvaardbare risico’s aanwezig zijn en 2 
spoedlocaties, die eerder leken afgerond, maar waar toch nog aanvullende maatregelen nodig bleken. In één 
geval betrof dit een locatie waarbij de RUD niet heeft ingestemd met het saneringsresultaat en in het andere 
geval heeft een belanghebbende op het besluit van de instemming met het saneringsresultaat een bezwaar 
ingediend, waarna het besluit is vernietigd.

Op de 38 locaties die in uitvoering zijn, zijn de risico’s beheerst. Voor de resterende 4 spoedlocaties waar de 
sanering zich in de planfase bevindt, zal de sanering binnen enkele jaren starten. Ook daar worden dan de 
risico’s beheerst. Dit betreft de volgende locaties:
 Leusderheide schietbaan, Leusden;
 Vml. oefenplaats brandweer vliegbasis Soesterberg;
 Ketelweg, Veenendaal;
 Ossenwaard 2A, 2B, 2C, Cothen.

Wij zijn op dit moment nog verantwoordelijk voor sanering op 8 spoedlocaties (zie bijlage). De 
verantwoordelijkheid voor uitvoering van bodemonderzoek en/of -sanering op de overige spoedlocaties ligt bij 
derden. Wel zijn wij om verschillende redenen bij een aantal van deze spoedlocaties nauw betrokken bij de 
uitvoering. Het betreffen hier complexe locaties waar wij onze kennis en expertise inbrengen.

Zoals het afgelopen jaar is gebleken, kan niet worden uitgesloten dat er in de toekomst nog nieuwe spoedlocaties 
aan het licht komen. Indien er een nieuwe spoedlocatie aan het licht komt, zullen we in samenwerking met de 
RUD Utrecht adequaat handelen en streven we ernaar om ook op deze locaties de risico’s zo spoedig als 
mogelijk is beheerst te hebben.

De geboekte voortang in de afgelopen jaren laat zien dat onze aanpak werkt. Wij gaan daarom in 2021 op 
dezelfde wijze door in het aanpakken van de spoedlocaties en de overige onderwerpen van het 
uitvoeringsprogramma Bodem.
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