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Voortgangsrapportage “De bodem in beweging”
Voorstel:

1. De voortgangsrapportage “De bodem in beweging” met de ontwikkelingen binnen het bodembeleid
vast te stellen.
2. Het standpunt in te nemen dat de gemeente Amersfoort de winning van schaliegas vooralsnog als
onwenselijk beschouwd.

AANLEIDING
Met de nota “De bodem in beweging” hebben wij de veranderingen beschreven die zijn doorgevoerd in het
bodembeleid als gevolg van het Convenant Bodem, dat op 10 juli 2009 door het Rijk, provincies, gemeenten
en waterschappen is ondertekend. Het convenant beoogde niet alleen een versnelling in de aanpak van
locaties die spoedig moeten worden gesaneerd, maar er wordt aan de deelnemende partijen ook nadrukkelijk
gevraagd om breder naar de ondergrond te kijken als een samenhangend systeem dat kansen en
mogelijkheden biedt voor maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van energie, grondstoffen,
waterbeheer, klimaat en biodiversiteit. Daarmee is een duidelijke link gelegd tussen bodem en ruimtelijke
ontwikkelingen boven en onder de grond. Tevens zijn de verantwoordelijkheden voor het bodembeleid
verschoven van het Rijk naar de provincies en gemeenten. In dit voorstel wordt beschreven welke
consequenties dat heeft gehad voor Amersfoort, welke keuzes we daarin hebben gemaakt en welke
werkzaamheden daarvoor de komende jaren nog uitgevoerd moeten worden.

VERANDERINGEN BODEMBELEID
De komende jaren zal voor het bodembeleid in Amersfoort verder gebruik worden gemaakt van de
mogelijkheden die het Convenant Bodem biedt om de aanpak van grondwaterverontreinigingen te versnellen
of te extensiveren. Doordat aanpak van bron en pluim mogen worden losgeknipt, kan de gemeente betere
afspraken maken met eigenaren van verontreinigingen (kern) en het gebied dat wordt beïnvloed door de
verontreiniging (pluim). Voor 8 gebiedskernen in Amersfoort kan dit leiden tot afbouw van de nazorg en/of
een vermindering van de monitoringsinspanning door de gemeente vanaf 2015.
De aanpak voor het deel van de verontreinigingen waarvoor wij als gemeente verantwoordelijk zijn en
waarbij geen urgentie is, wordt afgestemd op ontwikkelingen en indien nodig worden (tijdelijke)
beveiligingsmaatregelen genomen.
De 3 voormalige stortplaatsen zijn in het landelijk uitgevoerde project “Nazorg voormalige stortplaatsen”
(Navos) onderzocht en voor elke locatie is beschreven welke nazorgmaatregelen periodiek gewenst zijn. De
periodieke monitoring zal per locatie worden voortgezet in een lagere frequentie en worden vastgelegd in
een beschikking.
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Voor een aantal locaties voert de gemeente nazorg/monitoring (Bleekerseiland) uit of sanerende
maatregelen (Centraal Stadsgebied). Voor deze locaties vindt een herijking plaats en worden de
(na)zorgprogramma’s aangepast in lijn met de nieuwe mogelijkheden die er zijn om de beheerkosten te
verminderen.
In de periode tot 2015 zal een gebiedsgerichte aanpak verder worden uitgewerkt en onderdeel worden van
het Amersfoorts milieubeleid, waarbij Waterschap Vallei en Veluwe een belangrijke partner vormt.
Voor het gebied rondom het grondwaterbeschermingsgebied Amersfoortse Berg worden de gemaakte
gebiedsafspraken uitgevoerd met de betrokken partners. Voor het grondwaterbeschermingsgebied
Amersfoort Koedijkerweg wordt samen met de Provincie Utrecht gewerkt aan een gebiedsdossier.
Een actueel onderwerp is de maatschappelijke discussie over de winning van schaliegas. Het rijk werkt aan
een structuurvisie voor de ondergrond (STRONG) waarvan schaliegas een onderdeel is. Het kabinet laat de
risico’s van schaliegas onderzoeken, omdat de winning van schaliegas omstreden is vanwege de mogelijke
milieugevolgen en er nog veel onduidelijk is. Schaliegas valt onder de mijnbouwwet, het ministerie van
Economische Zaken is bevoegd om opsporingsvergunningen te verlenen. De provincie heeft een adviesrol,
waarbij het advies betrekking moet hebben op de omgevingsbelangen. Bij omgevingsvergunningen op
grond van de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) worden ook veiligheidseisen en
milieurisico’s meegewogen. In dit traject kan de gemeente besluiten om niet een “verklaring van geen
bezwaar” af te geven. De rol van de gemeente is daarmee beperkt.
In de maatschappelijke discussie rondom schaliegas is de conclusie van de gemeente dat de winning van
schaliegas in strijd is met de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen om CO2 neutraal te zijn in 2030,
omdat schaliegas een fossiele brandstof is en de transitie naar vernieuwbare energiebronnen vertraagd. Op
grond van deze conclusie en de maatschappelijke onzekerheden omtrent de risico’s van de winning van
schaliegas, is het standpunt van de gemeente Amersfoort dat de gemeente Amersfoort de winning van
schaliegas vooralsnog als onwenselijk beschouwd.
Het sturen van het grondverzet binnen de gemeente gebeurt op basis van de bestaande
bodemkwalititeitskaart en bodembeheerplan. Met de nieuwe “Nota Bodembeheer gemeente Amersfoort”
wordt het beleid rondom het grondverzet geactualiseerd en aangepast aan de huidige wet- en regelgeving en
wordt ook gebruik gemaakt van de kenmerken en eigenschappen die de bodem in Amersfoort biedt. In deze
nota zijn vernieuwde bodemkwaliteitskaarten en functieklassenkaarten opgenomen. De “Nota bodembeheer
gemeente Amersfoort” wordt in een separaat voorstel ter besluitvorming aangeboden aan het college en de
raad.
Als bijlage is de voortgangsrapportage “De bodem in beweging” bijgevoegd met daarin opgenomen een
beschrijving van de opgaven en de mogelijkheden en een overzicht van de financiële dekking tot en met
2014.

BEOOGD EFFECT
Met de nota “De bodem in beweging” en de uitwerking van het Convenant Bodem in Amersfoort liggen de
opgaven voor ons college vast. Daarbij wordt inzicht gegeven in welke stappen zijn gezet vanaf 2010, waar
we nu staan halverwege de looptijd van het Convenant bodem en welke stappen nog worden gezet
gedurende de rest van deze periode.

ARGUMENTEN
1.1 Door toepassing van de mogelijkheden van het Convenant Bodem worden belemmeringen in de
ruimtelijke planvorming door de aanwezigheid van bodemverontreiniging verminderd.
1.2 De kosten voor de uitvoering van bodemsanering kunnen worden verminderd en zijn beter
beheersbaar.
1.3 Samenwerking en afspraken met partners zoals het Waterschap Vallei en Veluwe en de Provincie
vanuit een gebiedsgerichte aanpak leidt tot betere resultaten.

KANTTEKENINGEN
Er zijn geen kanttekeningen

DUURZAAMHEID
Met de nota “Bodem in beweging” geeft de gemeente zodanig invulling aan het bodembeleid, dat de
gebiedseigen kenmerken en eigenschappen van de bodem als systeem het uitgangspunt zijn. Knelpunten
voor ontwikkelingen worden versneld aangepakt, kansen voor een bijdrage van de ondergrond aan de
ontwikkeling van de stad worden in beeld gebracht om ze op een duurzame wijze te kunnen benutten.
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FINANCIËN
De kosten voor het bodemprogramma worden gedekt uit de middelen voor “Uitvoering bodembescherming
en stedelijke vernieuwing”. Voor de periode van 2009-2014 is in totaal een budget van € 9,3 miljoen
beschikbaar, waarvan € 5,8 miljoen voor bodem. Uit het budget van € 5,8 miljoen worden kosten gedekt
zoals apparaatskosten en kosten voor nazorg, monitoring en informatiebeheer. Voor de kosten, waar wel
een wettelijke verplichting aan zit zoals de aanpak van spoedlocaties, is een beperkt budget beschikbaar.
Met het resterende budget worden bodemsaneringen gefinancierd die gekoppeld zijn aan de dynamiek van
de stad. Voor de periode tot en met 2012 is van het beschikbare budget een bedrag van € 2,3 miljoen
daadwerkelijk besteed, waarvan € 0,9 miljoen voor bodem.
De middelen die het Rijk beschikbaar stelt zijn vanaf 2010 toegevoegd aan het gemeentefonds. Vanaf 2015
zal de financiële bijdrage van het Rijk voor de uitvoering van het bodembeleid van gemeenten veranderen.
Hoe de financiering vanaf 2015 wordt, is op dit moment nog niet duidelijk.

COMMUNICATIE
De gegevens over de ondergrond worden verdergaand gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld voor burgers en
andere belanghebbenden. De gemeente Amersfoort wil deze informatie in lijn met de landelijke
ontwikkelingen beter ontsluiten om in te kunnen spelen op de toenemende wens en behoefte van burgers en
bedrijven om meer en beter inzicht te krijgen in de kwaliteit en de mogelijkheden van hun leefomgeving.
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INLEIDING

Op 10 juli 2009 ondertekenden Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het convenant bodem om
een versnelling te realiseren in de aanpak van locaties die spoedig moeten worden gesaneerd. In het
convenant, dat betrekking heeft op de periode 2009-2015, is een duidelijke link gelegd tussen sanering,
duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling boven en onder de grond. Het toenemende gebruik van de
ondergrond vraagt enige regulering om duurzaam bodemgebruik te bevorderen en een ‘wild west’ situatie
in de ondergrond te voorkomen.
Een tweede belangrijk onderdeel van het convenant bodem is dat de verantwoordelijkheden voor het
bodembeleid verschuiven van het Rijk naar de provincies en gemeenten. Dit heeft tot doel de bestuurlijke
drukte te verminderen, de bestuurskracht te vergroten en de financiële verhoudingen duidelijk te maken.
Provincies en gemeenten zullen dus invulling moeten gaan geven aan deregulering van de ondergrond en
de koppeling met bovengrondse ruimtelijke ordening.
Het convenant bodem erkent dat bovenstaande punten een verbreding en verdieping van het huidige
bodembeleid vereisen. Hierbij staan een aantal zaken centraal, zoals het verwerven van kennis over de
risico’s van het gebruik van de ondergrond, het benutten van kansen die de ondergrond biedt en het
optimaliseren van de samenhang en samenwerking tussen de verschillende beleidsdoelen. Om dit te
realiseren hebben de convenantpartners een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin acties zijn opgenomen
over de aanpak van spoedlocaties, wet en regelgeving en kennisontwikkeling.
In deze nota is de Amersfoortse situatie en de voortgang in het licht van het convenant geformuleerd en zijn
voor Amersfoort specifieke wensen en ambities beschreven op het tijdstip halverwege de looptijd van het
Convenant.
1.1 DOEL VAN DEZE NOTA
Het doel van deze nota Bodem is het vastleggen van Amersfoortse keuzes voor het bodembeleid van de
stad met het Convenant bodem als uitgangspunt en de visie en ambities aangeven van de gemeente
Amersfoort ten aanzien van de afstemming van het gebruik van de ondergrond.
1.2 WERKWIJZE EN LEESWIJZER
Om onder- en bovengrondse belangen op elkaar af te kunnen stemmen is inzicht in het ondergrondse
systeem en de uitgangspunten voor de bovengrond van belang. Hiervoor is de lagenbenadering, die in de
Amersfoortse structuurvisie en in vrijwel ieder document over ondergronds ruimtegebruik wordt gebruikt,
als uitgangspunt genomen. In deze benadering wordt onderscheid gemaakt in drie lagen: de
ondergrondlaag, de netwerklaag en de occupatielaag. In hoofdstuk 2 worden achtereenvolgens de
occupatie-, netwerk- en ondergrondlaag kort besproken. Vanuit de lagenbenadering zijn de belangrijkste
opgaven en kansen beschreven en verder uitgewerkt
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2

AMERSFOORT – GELAAGD
2.1

DE OCCUPATIELAAG

De occupatielaag wordt gevormd door de bovengrondse functies en komt voort uit de
ontstaansgeschiedenis van de stad en het menselijk gebruik, zoals verstedelijking, gebouwen, agrarisch
gebruik. Veranderingen in deze laag voltrekken zich veelal binnen één generatie. De hoofdlijnen voor de
huidige en toekomstige ontwikkeling van de stad worden vastgelegd in de structuurvisie. In de
occupatielaag zijn rode functies (woon- en werkfuncties), groene functies en blauwe functies te
onderscheiden.
Ontstaan
Amersfoort is met ruim 750 jaar een oude stad die is ontstaan op het overgangsgebied van de Utrechtse
Heuvelrug naar de Eemvallei. Kenmerkend zijn de Amersfoort ligging op de grens van drie verschillende
landschappen: de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei en de Eempolder. De bodemopbouw in hoog
gelegen gedeelten van Amersfoort is door de geologische geschiedenis anders dan de bodemopbouw in
lager gelegen gedeelten.
Rode functie
Ruimte voor wonen is een van de belangrijkste functies in de occupatielaag. De gemeente beschrijft in de
woonvisie hoe zij daar in de periode 2011-2020 invulling aan geeft. Er is, naast de uitbreidingen in de vorm
van nieuwbouw in Vathorst ook stadvernieuwing in de bestaande stad bij projecten als het CSG en
Amersfoort Vernieuwt.
Het aanbod aan bedrijventerreinen kent een vergelijkbare ontwikkeling als de woningbouw en bestaat uit
oudere bedrijfsterreinen zoals de Isselt en relatief nieuwe terreinen zoals de Hoef en recenter, Calveen,
Vathorst en de Wieken Vinkenhoef met elk een eigen dynamiek. Het buitengebied is relatief klein met
agrarische functies in Hoogland West en in Stoutenburg.
Groene functies
De groene ruimte wordt voor een belangrijk deel ingenomen door het stedelijk groen met parken als
Schothorst, Randenbroek, Waterwingebied en Klein Zwitserland. Aan de zuidkant van Amersfoort liggen
de bossen en heidevelden van de Utrechtse Heuvelrug, het noorden is een overgang naar het open
landschap van de Eempolders.
De ecologische hoofdstructuur komt vanuit de Heuvelrug tot in de stad, de beken, het Valleikanaal, de
grachten en de Eem vormen het natte deel met een natuurfunctie.
Blauwe functies
Het watersysteem is het samenhangende geheel van grond- en oppervlaktewater. De ligging op de overgang
van Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug naar de Eemvallei maakt het systeem bijzonder. Grondwater
afkomstig van de Heuvelrug en de Veluwe kwelt op in Amersfoort en zorgt voor aanvoer van (schoon)
water. Afvoer vindt plaats door waterlopen, beken, grachten en uiteindelijk de Eem.
Ontwikkelingen in Amersfoort
De ruimtelijke agenda van Amersfoort is gericht op een duurzame en meer geleidelijke ontwikkeling
waarbij drie ruimtelijke ontwikkelingsrichtingen (intensiveren, mengen van functies en het verbinden)
gecombineerd worden met de ruimtelijke opgaven (leefklimaat, bereikbaarheid en kenniseconomie) uit de
Structuurvisie van Amersfoort. Duurzaam, klimaatbestendig, Cradle to Cradle, CO2 neutraal en beleving
zijn sleutelwoorden die deze ontwikkeling mede markeren.
2.2 DE NETWERKLAAG
De netwerklaag verbindt de occupatie- en de ondergrondlaag en wordt gevormd door de eerste meters
beneden het maaiveld. Kabel- en leidingensystemen voor elektriciteit, gas, water, CAI, riolering, telefonie,
glasvezel, stadsverwarming en riolering zijn in deze laag dominant aanwezig.
Archeologische artefacten zijn in deze laag aan te treffen als een positieve kwaliteit, in explosieven en
grondverontreinigingen kunnen de negatieve kwaliteiten schuilen.
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Beheer
Het beheer van de netwerklaag is over veel partijen verdeeld. Veelal zijn nieuwe functies eenvoudig en
zonder problemen in de ondergrond verwerkt omdat het niet zo druk was. De ruimtedruk is echter
toegenomen en het gebruik vraagt steeds meer afstemming. Parkeren, afvalinzameling, waterberging zijn
functies waarvoor in de binnenstad bovengronds beperkt ruimte beschikbaar is en die daarom naar deze
laag worden verplaatst. Goed beheer van de netwerklaag vraagt om inzicht in de veelheid aan thema’s die
in deze laag spelen: waterberging, wortelstelsels, ondergronds bouwen, bronbemalingen verontreinigingen
etc.
Bodemverontreinigingen
Historische activiteiten hebben ertoe geleid dat de bovenste meters van de ondergrond verontreinigd zijn
geraakt. Vaak zijn dit diffuse verontreinigingen als gevolg van het eeuwenlange gebruik, soms bronlocaties
van puntverontreinigingen die het gevolg zijn van het industrieel gebruik of bedrijven. Op een aantal
plaatsen is door deze verontreinigingen ook het grondwater verontreinigd met als gevolg omvangrijke
verontreinigingpluimen.
2.3 DE ONDERGRONDLAAG
Waar de netwerklaag eindigt, enkele meters onder het maaiveld, zonder een duidelijke scheidslijn, daar
begint de ondergrondlaag. In deze laag worden watervoerende pakketten afgewisseld met geheel of
gedeeltelijk doorlaatbare kleilagen waardoor de dynamiek van de verticale en horizontale
grondwaterstroming wordt bepaald. Deze laag wordt gebruikt voor drinkwaterwinning, er wordt water
gebruikt voor energiewinning of als proceswater. In de diepere ondergrond zijn oude geologische
afzettingen terug te vinden met mogelijkheden voor delfstoffen en ontwikkelingen als geothermie en het
gebruik van schaliegas.
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VAN BODEM NAAR ONDERGRONDBELEID: OPGAVEN EN KANSEN

Het bodembeleid komt in een ander fase, het gaat zich meer richten op de waarde van de bodem voor brede
maatschappelijke opgaven en gebiedsontwikkeling. Veel verontreinigingen zijn inmiddels gesaneerd of
komen na 2015 onder controle. De ondergrond speelt een rol in de mogelijke gebruiksfuncties van een
gebied: als factor in ruimtelijke kwaliteit en als element in waardecreatie. Vanuit die rol zijn er kansen voor
meebewegen met de dynamiek van andere sectoren. Uit de beschrijving van de ondergrond en de daarmee
samenhangende dynamiek volgen de belangrijkste opgaven en kansen. 4 Thema’s zijn uitgewerkt:
3.1 GRONDWATERVERONTREINIGINGSPLUIMEN
Opgave
Een groot deel van het grondwater is verontreinigd door historische activiteiten. In een aantal gevallen zijn
deze pluimen zodanig groot van omvang dat ze niet meer als een afzonderlijk geval kunnen worden gezien
of dat ze over een zodanig groot gebied zijn verspreid dat sanering niet meer mogelijk is en langdurige
nazorg of beheersmaatregelen nodig zijn.
In Amersfoort zijn dergelijke verontreinigingen te vinden langs de beken, het stadscentrum en de Eem. Het
watersysteem werkt drainerend voor deze verontreinigingen en de Eemkleilaag voorkomt verticaal dat
verontreinigingen zich naar de diepte verspreiden.
Overlappende verontreinigingspluimen
De exacte omvang van verontreinigingen is vaak niet bekend. De risico’s voor mensen zijn er niet of
nauwelijks. Het huidige beleid is gebaseerd op de Wet Bodembescherming, waarbij het doel is gebruik van
de bodem herstellen, verspreiding van eventuele restverontreiniging zo veel mogelijk tegengaan en nazorg
zo veel mogelijk moet beperken. De huidige praktijk leidt ertoe dat de huidige gevalsgerichte benadering
bij dit soort verontreinigingen veelal leidt tot hoge saneringskosten en langdurige en/of eeuwigdurende
nazorg. Veroorzakers zijn zelden te traceren, eigenaren zijn vaak niet te stimuleren of te dwingen om tot
aanpak over te gaan waardoor de verantwoordelijkheid voor de sanering van deze gevallen bij de gemeente
komt te liggen.
Dit betekent dat dit soort verontreinigingen nog tientallen jaren in de bodem aanwezig zullen zijn waardoor
deze verontreinigingen zich verder verspreiden, met beperkingen voor sommige boven- en ondergrondse
functies, extra kosten en vertraging (aanvullende procedures zijn noodzakelijk) en soms een verbod op
toepassing van gewenste functies.
Ruimtelijke ontwikkelingen
Grondwaterverontreinigingen leiden ertoe dat ontwikkelingen vertragingen oplopen of stagneren. Voor
projectontwikkelaars is sanering van het diepe grondwater vaak te complex, te duur en te langdurig. Ook
kan een gewenste ontwikkeling naburige belangen en ontwikkelingen beïnvloeden bijvoorbeeld door het
aantrekken van verontreiniging bij een bronbemaling of het beïnvloeden van een WKO systeem doordat
deze dicht op elkaar zitten (CSG).
WKO en grondwateronttrekkingen
Binnen Amersfoort is WKO een onderdeel om de klimaatambities te realiseren.
Grondwaterverontreinigingen leiden ertoe dat niet altijd maximaal gebruik kan worden gemaakt van de
mogelijkheden van de ondergrond. In Amersfoort speelt dit, vanwege de natuurlijke scheiding van de
Eemkleilaag, vrijwel nergens.
Een uitzondering is de grondwaterwinning op de Berg door Vitens. (zie ook kader MCW) De
mogelijkheden voor de ontwikkeling van de ziekenhuislocatie Lichtenberg, de aanpak van de
verontreiniging van de MCW Leusden en de drinkwaterbelangen zijn hier conflicterende belangen.
Bij de waterwinning Amersfoort-Koedijkerweg vormt een deel van het bedrijventerrein WiekenVinkenhoef een beperking voor de WKO.

Kansen
Het speerpunt van het “Convenant bodem” is de mogelijkheid om te kiezen voor een ander vorm van
aanpak van spoedlocaties voor 2015, het mogelijk maken van een gebiedsgerichte aanpak en een
verbreding van het thema bodem.
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Gebiedsgerichte aanpak
Binnen de huidige Wbb is het niet mogelijk om de aanpak van de bron los te knippen van de pluim en is het
niet mogelijk om verontreinigingen te verplaatsen. Deze belemmeringen worden weggenomen:
- de aanpak van de bron wordt losgeknipt van de aanpak van de pluim. De eigenaar van de
bron blijft verantwoordelijk voor de sanering van de kern, de pluim wordt opgepakt door
de gebiedsbeheerder (veelal de gemeente of de provincie)
-

verspreiding binnen een beheergebied is toegestaan (zolang grenzen niet worden
overschreden). Verspreiding als gevolg van bouwactiviteiten, bronbemalingen en WKO
binnen zekere grenzen mag plaatsvinden.

Saneringen
De locaties waarvoor de gemeente direct of indirect verantwoording draagt, kunnen via een gebiedsgerichte
aanpak heroverwogen worden. De huidige verwachting is dat het om 8 gebiedskernen gaat rond het
centrum van Amersfoort, waarbij de aanpak leidt tot een afbouw van de nazorg en/of een vermindering van
de monitoringsinspanning.

Overzicht VOCl verontreinigingen rondom het stadscentrum

Ruimtelijke ontwikkelingen
Het ontkoppelen van de aanpak van de bron en de pluim maakt het ontwikkelen van verontreinigde locaties
aantrekkelijker. De ontwikkelende partij is verantwoordelijk voor de bronaanpak en de aanpak van het
verontreinigd grondwater kan worden overgedragen aan een voorziening of organisatie. Amersfoort heeft
hier ervaring mee opgedaan bij de ontwikkeling van het CSG.
3.2 WKO EN GEOTHERMIE
Opgave
De ondergrond van Amersfoort is uitermate geschikt voor WKO, zowel voor open systemen als voor
gesloten systemen. Open systemen zijn geschikt voor utiliteitsbouw en grotere aantallen woningen,
gesloten systemen zijn met name geschikt voor individuele woningen. Door het strenger worden van de
EPC(energie prestatiecoëfficiënt) norm neemt de rol van WKO toe en is de verwachting dat er de komende
jaren een toename zal zijn van het aantal ondergrondse energiesystemen. Het maximaal en op verantwoorde
wijze gebruik maken van deze potentie betekent een belangrijke bijdrage aan de energie en
klimaatdoelstellingen van de Amersfoort.
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Kansen
Capaciteit
In en rondom het centrum van Amersfoort is het aantal WKO’s zo talrijk dat deze systemen elkaar kunnen
beïnvloeden met rendementsverlies als gevolg. Het inpassen van nieuwe WKO’s wordt daardoor steeds
lastiger. De huidige regulering is gebaseerd op het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt” en
levert niet altijd een optimale benutting van de ruimte. Vergunningen worden verleend door de provincie.
Voor een aantal gebieden heeft de gemeente een masterplan opgesteld waarbij er een vooraf vastgelegde
voorkeur is voor het inpassen van WKO in nieuw te ontwikkelen gebieden. Met dit nieuwe
sturingsinstrument wordt op dit moment ervaring opgedaan.
In de gebieden buiten het CSG en de gebieden waarvoor een masterplan is opgesteld, is in Amersfoort
voldoende potentieel aanwezig en worden geen problemen verwacht bij toekomstige ontwikkelingen.
Verontreinigingen
De toepassing van WKO kan worden beperkt door de aanwezigheid van verontreiniging in het grondwater
maar kan ook worden gebruikt voor een gecombineerde aanpak van bodemverontreiniging. Dit speelt met
name in het gebied rondom het grondwaterbeschermingsgebied de Berg, waar de aanpak van de
bodemverontreiniging mogelijk gecombineerd kan worden met de ontwikkelingen rondom DHV, het
voormalige Sinaï centrum en de Lichtenberg.
Thermische balans
Door slim combineren kunnen schaalvoordelen behaald worden. Bedrijven hebben vaak een tekort aan
koude en woningen een tekort aan warmte. Of vanuit een thermische onbalans kan warmte of koude uit
oppervlaktewater worden gehaald, of een combinatie met andere plannen (afkoppelen neerslag, winning
drinkwater, verbeteren waterkwaliteit)
Kosten/baten
Het economisch voordeel is de drijvende kracht achter WKO. De extra investering kan binnen enkele jaren
worden terugverdiend door lagere kosten voor energie en koeling.
Dit werkt alleen als het financiële voordeel ook bij de gebruiker of de eigenaar terecht komt. De
meerkosten van open en gesloten systemen en de baten van de energiebesparing liggen echter vaak bij
verschillende partijen.
Een Duurzaam Dienstenbedrijf kan worden opgericht als middel om de investering- en exploitatiekosten te
verbinden. Dat kan door een voorinvestering te doen en deze via de exploitatie terug te verdienen. Een
duurzaam dienstenbedrijf kan een aan de gemeente gelieerde instelling zijn, maar ook een particulier
bedrijf of een woningbouwcorporatie.
Geothermie
Uit een eerste verkenning blijkt dat er ook voor Amersfoort mogelijkheden zijn voor geothermie. Er is op
dit moment nog te weinig bekend over de ondergrond om een succesvol project mogelijk te maken. Op
termijn kan de gehele gemeente Amersfoort met deze techniek een 100% transitie naar duurzame energie
maken voor zowel warmte als elektriciteit. Daarnaast dient bij geothermie gezocht te worden naar een groot
afzetgebied om de beschikbare warmte nuttig te kunnen inzetten. Door het koppelen van nieuwe
warmtenetten met bestaande netten kan deze techniek op termijn een rol van betekenis gaan spelen.
Schaliegas
In de diepere ondergrond zijn ook mogelijkheden voor de winning van schaliegas. Schaliegas is aardgas dat
wordt gewonnen uit schalie. Om dit gas te winnen, zijn destructieve technieken zoals fractureren (breken)
noodzakelijk. Deze techniek van hydraulisch fractureren wordt pas kort op grote schaal gebruikt en de
techniek is omstreden.

3.3 WATERBEHEER
Opgave
Amersfoort wil nieuwe woon- en werklocaties ontwikkelen in de bestaande stad. Deels wordt dit
gerealiseerd in het gebied langs de Eem (Kop van Isselt, CSG). In deze gebieden is ruimte nodig voor
waterberging, tenzij deze elders kan worden gerealiseerd.
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De grondwaterkwaliteit is van nature goed doordat het water afkomstig is van de Utrechtse Heuvelrug en
de Gelderse Vallei. Door uitspoeling van diffuse meststoffen uit (voormalige) landbouwgebieden, in de
stad door uitspoeling van gebruikte materialen en door bodemverontreiniging neemt deze kwaliteit af.
Kansen
De kansen doen zich voor door water als medeordenend principe in de ruimtelijke ordening te zien, de
voorkeursvolgorde “vasthouden, bergen en afvoeren” te hanteren en de robuustheid te vergroten. Het
watersysteem heeft een zelfreinigend vermogen en kan zorgen voor vermindering
van
bodemverontreiniging. Uit afvalwater kunnen grondstoffen en energie worden gewonnen. De
samenwerking met het waterschap als beheerde van kwaliteit en kwantiteit is cruciaal om de
gemeenschappelijke belangen en doelen te bereiken.
3.4 NETWERKLAAG
Opgave
Het beheer van de netwerklaag zodanig dat aan alle functies ruimte wordt geboden vergt afstemming.
Bereikbaarheid van kabels en leidingen wordt gewaarborgd door ligging in de openbare ruimte. Meerdere
partijen zijn verantwoordelijk voor ondergrondse infrastructuur en bij werkzaamheden spelen aspecten als
archeologie, grondverontreiniging of niet gesprongen explosieven een rol. Dat kost geld en leidt tot
ongewenste neveneffecten. Nieuwe ontwikkelingen zoals ondergronds parkeren, ondergrondse
afvalverwerking, nieuwe locale warmtenetten, veranderende grondwaterstanden maken een optimalisatie
noodzakelijk.
Kansen
Het afstemmen van belangen van groene functies en blauwe functies om knelpunten te voorkomen, het
beheer te optimaliseren en positieve kwaliteiten te benadrukken.
Optimalisatie
Inzicht in de alle kabel- en leidingen systemen in de netwerklaag is de basis voor de optimalisatieslag
waarbij de gemeente een proactieve rol heeft. Informatie over ondergrondse netwerken en
bodemverontreiniging, waterstanden en waterkwaliteit wordt gedeeld en via plaatselijke (geoVisia) of
landelijke informatie systemen zoals DINO, BRO beschikbaar gesteld.

Afstemming met bovengrond-ecosysteemdiensten
De ondergrond vervult tal van functies die waardevol zijn voor de mens en voor onze omgeving. In de
ondergrond gaat het veelal om andersoortige functies dan bovengronds. Het zijn functies die veel meer
eigen zijn aan het strategisch karakter van de bodem. Deze functies worden ook wel ecosysteemdiensten
genoemd.

Groene

Blauwe

Bodem

Productie biomassa
(bodemorga- nismen en
gewasproductie)

Voorraad zoet water (drink,
koel- en proceswater)

Voorraad grondstoffen

Ecologische diversiteit en
reservoir biodiversiteit

Klimaatadaptatie/waterbergend
vermogen

Opslag, filter en omzettings-functie
van voedingsstoffen en water

Klimaatadaptatie

Opslagfunctie
energie/warmte/koude

Basis voor menselijke activiteiten
(stabiele bodem)
Aardkundige/natuur/cultuurhistorische
waarden

Kwaliteit leefomgeving

Kwaliteit leefomgeving

Efficiënt ruimtegebruik

Functies van de ondergrond langs de groene, blauwe en gele diensten;ecosysteemdiensten
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Deze zijn binnen de gemeente veelal sectoraal benaderd. Door te kiezen voor een benadering waarbij de
natuurlijke structuur leidend is, kan een betere benutting van de waarde van ecosysteemdiensten worden
gevonden. Door slim combineren kan waardecreatie ontstaan. Bij nieuwe ontwikkelingen zijn kansen om
nieuwe knelpunten te voorkomen en kwaliteiten te benutten. Collectieve duurzame energiesystemen
kunnen gecombineerd worden met de aanleg van groenstructuren. Groenstroken kunnen ruimte bieden voor
afkoppeling en infiltratie. Wegen kunnen gebruikt worden voor ondergrondse waterberging.
Door een goede afstemming tussen groen, blauw en bodem op het niveau van structuurvisie,
bestemmingsplan en projectniveau kan winst worden bereikt.
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4

WAT GAAN WE DOEN?

4.1 BODEMSANERING
Bodemsanering-aanpak huidige werkvoorraad en spoedlocaties
Bij de aanpak van de bodemverontreiniging ligt de focus op het in beeld brengen van de spoedlocaties
conform de landelijke afspraken. De aanpak voor het deel van de werkvoorraad waarvoor de gemeente
verantwoording draagt en waarbij geen urgentie is, wordt afgestemd op ontwikkelingen en indien nodig
worden (tijdelijke) beveiligingsmaatregelen genomen.
Voor vangnetgevallen kunnen met eigenaren afspraken worden gemaakt over de aanpak en de
verantwoording van verontreinigingen en worden risico’s die toevallen aan de gemeente gedekt uit de door
het rijk beschikbaar gestelde middelen of uit eigen middelen.
Aanpak Navos
De gemeente Amersfoort kent 3 voormalige stortplaatsen waar op basis van vergunningen afval is gestort.
De 3 voormalige stortplaatsen zijn in het landelijk uitgevoerde project “Nazorg voormalige stortplaatsen”
(Navos) onderzocht en voor elke stortlocatie is beschreven welke nazorgmaatregelen periodiek gewenst
zijn. De periodieke monitoring zal per locatie worden voortgezet in een lagere frequentie en worden
vastgelegd in een nieuwe beschikking.
Nazorg/monitoring/Saneringen
Voor een aantal locaties voert de gemeente nazorg/monitoring (Bleekerseiland) uit of sanerende
maatregelen (CSG). Voor deze locaties vindt een herijking plaats en worden de (na)zorgprogramma’s
aangepast in lijn met de nieuwe mogelijkheden die er zijn om de beheerskosten te verminderen.
Gebiedsgerichte benadering voor 8 verontreinigingskernen
Door inzicht in de verspreiding van verontreiniging via het grondwater naar het oppervlaktewater en de
effecten van natuurlijke afbraak, van sanering en van de interactie met grondwateronttrekkingen en
WKO’s, kan in een gebiedsgerichte benadering het oppervlaktewatersysteem van Amersfoort meer
betrokken worden bij de aanpak van grondwaterverontreiniging. Dat gebeurt op 2 manieren: er moet
worden voorkomen dat het oppervlaktewatersysteem en waterbodems onnodig worden belast met
verontreinigingen, én er kan gebruik worden gemaakt van de capaciteit van datzelfde systeem om
verontreinigingen op een natuurlijke wijze af te breken.
De gemeente Amersfoort zal zich inspannen om te komen tot een mogelijkheid van afkoop van
aansprakelijkheid voor de sanering van de verontreiniging in het diepere grondwater in combinatie met een
lokale, regionale of landelijke specifieke financiële voorziening en de verantwoordelijkheid voor de
sanering van het diepere grondwater op zich nemen. Deze inspanning zal ook betrekking hebben op het
voorkomen van privaatrechtelijke schade bij derden en het onder voorwaarden geven van een vrijwaring
daarvoor.
In de periode tot 2015 zal een gebiedsgerichte aanpak verder worden uitgewerkt en onderdeel worden van
het Amersfoorts milieubeleid, waarbij het Waterschap Vallei en Eem een belangrijke partner vormt.
Voor het gebied rondom het grondwaterbeschermingsgebieden Amersfoort Berg worden de gemaakte
gebiedsafspraken uitgevoerd met de betrokken partners. Voor het grondwaterbeschermingsgebied
Amersfoort Koedijkerweg wordt samen met de Provincie gewerkt aan een gebiedsdossier.

4.2 BODEMENERGIE
Warmte-Koude opslag
Binnen Amersfoort zijn reeds meer dan 26 grote koude-/warmteopslagsystemen operationeel. Omdat de
Amersfoortse bodem ook uitermate geschikt is voor de toepassing van WKO’s, is de verwachting dat het
gebruik de komende jaren alleen nog maar zal toenemen. Om de negatieve effecten zoveel mogelijk te
voorkomen wordt de kansenkaart en het masterplan Bodemenergie gebruikt om nieuwe systemen optimaal
te ordenen in overleg met de Provincie Utrecht. Vanaf juni 2013 krijgt de gemeente ook het beheer over de
invulling van gesloten systemen. Nieuwe technieken zoals warmte uit oppervlaktewater, riothermie en
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warmte uit de afvalwaterketen in combinatie met WKO zullen worden betrokken bij het verder
ontwikkelen van deze techniek.
Geothermie
Op dit moment is geothermie voor Amersfoort geen reële optie omdat er bovengronds nog onvoldoende
potentieel is om een rendabel project te realiseren. Omdat toekomstige ontwikkelingen leiden tot het
goedkoper worden van deze techniek, blijft dit voor de toekomst interessant. Daarbij speelt de vraag of de
bodem bij een nadere analyse voldoende geschikt is en of er voldoende warmtenetten beschikbaar zijn of in
de toekomst beschikbaar komen om deze techniek rendabel te laten zijn. Ook onderzoeken naar schaliegas
die mogelijk de komende jaren worden uitgevoerd, kunnen nuttige informatie opleveren, eventueel
aangevuld met eigen onderzoeken.
Schaliegas
Over de winning van schaliegas is veel discussie en in enkele landen is het verboden (bv. Frankrijk). De
discussie speelt niet alleen op EU niveau, maar ook op nationaal niveau bij de vorming van de
Structuurvisie Ondergrond van het rijk (STRONG) en zelfs op regionaal niveau. Op dit moment is
grootschalige winning van schaliegas in Nederland nog niet aan de orde en wordt onderzoek uitgevoerd
naar de wenselijkheid van het gebruik van schaliegas. Ten aanzien van de argumenten voor of tegen
schaliegas is de conclusie van de gemeente Amersfoort dat de argumenten tegen schaliegaswinning op dit
moment zwaarder wegen dan de argumenten voor schaliegaswinning en dat de gemeente Amersfoort zich
uitspreekt tegen de winning van schaliegas, omdat schaliegas een fossiele brandstof is en
schaliegaswinning in strijd is met de gemeentelijke doelstelling om CO2 neutraal te zijn in 2030. Op grond
van deze conclusie en de maatschappelijke onzekerheden omtrent de risico’s van de winning van
schaliegas, is het standpunt van de gemeente Amersfoort dat de gemeente Amersfoort de winning van
schaliegas vooralsnog als onwenselijk beschouwd.

4.3 OVERIGE PROJECTEN EN PROGRAMMA’S
Bodemkwaliteitskaart
De huidige bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan zijn in 2002 vastgesteld en geldig tot juli 2013.
Het sturen van het grondverzet binnen de gemeente op basis van de bodemkwaliteitskaart bespaart kosten,
zorgt voor meer hergebruik van grond en een gestage verbetering van de bodemkwaliteit. De
bodemkwaliteitskaarten worden conform het besluit bodemkwaliteit geactualiseerd en door het college en
de raad opnieuw vastgesteld vóór 1 juli 2013.
Informatieverstrekking
De bestaande informatievoorziening is verouderd en zal verdergaand worden gedigitaliseerd om een betere,
snellere en completere informatievoorziening te geven, in lijn met het “nieuwe werken”. Ook de vorming
van de RUD’s en het uitbesteden van taken aan de RUD maakt het delen van (digitale) informatie
noodzakelijk.
Concreet betekent dit digitalisering van archieven, aansluiten bij gemeentelijke ontwikkelingen gericht op
informatieverstrekking zoals GeoVisia en het delen van de beschikbare informatie met landelijk netwerken
zoals Bodemloket en de BRO (Basis Registratie Ondergrond) en DINO (Data informatie Nederlandse
Ondergrond).
SKB-project “de Natuurlijke alliantie” en “Proeftuin Amersfoort”
De gemeente Amersfoort heeft uitvoeringsprogramma’s voor water, bodem, biodiversiteit en het
programma duurzame ontwikkeling. De thema’s uit deze programma’s die een relatie hebben met de
ondergrond zijn gecombineerd in een gezamenlijk projectvoorstel met het Waterschap Vallei en Eem
voorgedragen aan het SKB. Door de projecten gezamenlijk uit te voeren, is een budget van € 100.000,beschikbaar gesteld.
Binnen het project is het doel om bodem, water en groen in een gecombineerde uitwerking onderdeel te
laten zijn van het ruimtelijk ordeningsproces. Daarbij is de waardebepaling van ecosysteemdiensten een
onderdeel om te komen tot waardecreatie en een andere kosten/batenverdeling bij de ruimtelijke
ontwikkeling.
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Een tweede voorstel waarbij als uitvloeisel van de structuurvisie de kosten en baten worden uitgewerkt
voor een gebied, is door het ministerie van I&M gehonoreerd met € 25.000,-.
Met deze projecten worden de waarden ecosysteemdiensten uitgewerkt als onderdeel van een gezamenlijke
aanpak en ingezet binnen de gemeentelijke organisatie. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de
programma onderdelen die samen met de bodemprojecten deel uitmaken van het SKB- project.
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5

CONCLUSIES

In deze nota is aangegeven welke onderdelen spelen in de ondergrond van Amersfoort, welke relaties er
zijn met de occupatielaag en netwerklaag, wat knelpunten zijn, maar ook de kansen die er zijn.
•

Bij de aanpak van de bodemverontreiniging wordt gekozen voor het versneld aanpakken van
spoedlocaties, de werkvoorraad wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkelingen.
Voor omvangrijke verontreinigingen wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor een
gebiedsgerichte beheer van verontreinigingen.

•

Door groen en blauw te koppelen aan bodem zijn er meer mogelijkheden om de ondergrond
duurzaam te benutten en te beheren in de vorm van ecosysteemdiensten.

Met de gecombineerd uitvoering van de projecten uit de diverse gemeentelijke programma’s (zie bijlage)
kan een volgende stap naar een bewust duurzaam gebruik van de ondergrond worden gezet en een positieve
bijdrage leveren aan economie en leefomgeving.
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BIJLAGE 1: PROGRAMMA EN FINANCIËEL OVERZICHT
1. A. Financieel overzicht bodem 2010 (Onderdeel van het Investeringsfonds Stedelijke
Vernieuwing).

Reserve uitvoering bodembescherming en stedelijke vernieuwing begroting 2011 t/m 2014
(bedragen x € 1.000)
realisatie planning
totaal
t/m 2009

2010

t/m 2010

2011

begroting
2012

totaal
2013

2014

t/m 2014

Beschikbaar voor
bodembudget tm
2014

Voeding
DU bodemsanering
DU ISV-3 2010 *
DU ISV-3 2011-2014*
Vrijval rijksbijdragenWbb tm 2009

0
0
0

402
1.096
0
1.758

402
1.096
0
1.758

402
0
1.303
0

402
0
1.056
0

402
0
1.081
0

402
0
991
0

2.010
1.096
4.431
1.758

2.010
400
1.620
1.758

Totaal voeding

0

3.256

3.256

1.705

1.458

1.483

1.393

9.295

5.788

244
601
404
89
210
210

244
601
404
89
0
210
210

244
711
404
89
150
210
400

244
461
404
89
50
210
400

244
411
404
89
0
210
400

244
364
404
89
0
210
400

1.220
2.548
2.020
445
200
1.050
1.810

1.220
2.548
2.020
0
0
0
0

9.293

5.788

Besteding/uitvoering
Apparaatskosten
Bodembescherming landelijk gebied
Bodembescherming stedelijk gebied
Duurzame leefomgeving geluid
Duurzame leefomgeving klimaat
Centrumontwikkelingen
Amersfoort Vernieuwt
Totaal besteding

0

1.758

1.758

2.208

1.858

1.758

1.711

Saldo ultimo jaar

0

1.498

1.498

995

595

320

2

* Een deel van de bodemsaneringsbudgetten is toegevoegd aan het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.
Dit bedrag is in totaal € 2.020.000,- voor de periode 2010-2014
Kosten uitvoering programma bodemnota

Realisatie

Kosten
1.220.000

1. Apparaatskosten
2. Afhandeling claim OGV
Sanering Middelhoefseweg
Masterplan Warmtek oude opslag
Kansenk aart Warmte Koude opslag
Participatie in project "Meer met bodemenergie"
Bodemk waliteitsk aart en bodembeheerplan

314.000
50.000
15.000
15.000
30.000

3. Convenant bodem
3.1 Spoedlocaties
Onderzoek
Humaan
Ecologisch
Verspreiding

300.000
Niet van toepassing
100.000
300.000
300.000
150.000
300.000

Kamp wasserij
Danielsson/Warner Jenk inson
Bleek erseiland
Van Goudoeverstraat
Utrechtsestraat 47

Leusderweg 204-208 (Roelofsen)
Langestraat 80-84
Hacek a/Chromiumweg 7 (Uraniumweg 7)
3.2 Gebiedsgericht beleid
3.3 Ondergrond
3.4 Kennisprogramma

3.5
3.6
3.7
3.8

100.000
100.000
100.000
350.000

Digitalisering en
ontsluiten Bodemarchief
Wet en regelgeving
Financiering
uitvoering convenant
Midterm review

50.000

4. Nazorglocaties

Actief I
Actief II
Teut Bredesteeg

5. NAVOS stortplaatsen

Hoge Klei
Bunschoterstraat (Carpool)
Coelhorst

300.000
150.000
10.000
50.000
30.000
30.000

8. Particulierenregeling bodemsanering
7. Handhaving Wbb en Besluit bodemkwaliteit
8. Extra werkzaamheden
Service Bureau Gemeenten
9. Knelpunten landelijk/stedelijk gebied
10. Taakstelling bezuiniging

100.000
100.000
525.000
257.000
443.000

Totaal

€ 5.789.000
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PM

PM
PM
PM
PM
PM

1.

B. Verloop van de reserve “Uitvoering bodembescherming en Stedelijke vernieuwing”
tot 2013

In de tabel hieronder wordt het verloop van de reserve weergegeven. De reserve wordt gevoed met de
Decentralisatie- en Specifieke Uitkeringen (DU en SU) Bodemsanering (vanaf 2010) en ISV-3 (vanaf
2011) t/m 2014. De bestedingen zijn ontleend aan de uitvoeringsprogramma’s op het gebied van
bodemsanering en stedelijke vernieuwing.
(Bedragen x € 1.000,-)

Realisatie t/m Begroot 2012
2011

Realisatie
2012

Realisatie
t/m 2012

DU Bodemsanering
SU ISV-3 2010

393
1.096

395
0

391
0

784
1.096

DU ISV-3 2011-2014

1.303

1.056

1.056

2.359

Vrijval rijksbijdragen Wbb t / m 2009
Totaal voeding

1.725
4.517

0
1.451

0
1.447

1.725
5.964

Apparaatskosten bodem
Bodembescherming landelijk gebied
Bezuiniging bodem, geluid en klimaat
Duurzame leefomgeving: bodem
stedelijk gebied
Duurzame leefomgeving: geluid
Duurzame leefomgeving: klimaat

244
104
48

244
305
156
404

244
96
156
22

488
200
156
70

32

89
50

0
0

0
32

Centrumontwikkelingen
Bezuiniging Centrumontwikkelingen
Amersfoort vernieuwt
Bezuiniging AV
Totaal besteding

210

1.038

177
33
338
62
1.858

28
33
624
62
1.265

238
33
1.024
62
2.303

Saldo ultimo jaar

3.479

400

15

3.661

2. Relatie met andere programma’s van de gemeente en Waterschap met betrekking tot het
thema ondergrond (tevens uit te voeren onderdelen SKB project “de natuurlijke alliantie”):

Projecten
Programma/plan
Waterplan
Biodiversiteits Actie
Plan
Uitvoeringsprogramma
Samen Duurzaam

Waterschap Vallei en
Eem

Programmaonderdeel

Klimaatverandering: onderzoek gevolgen op wijkniveau
Onderzoek naar mogelijkheden voor Riothermie
Natuur op braakliggende terreinen
Ecosysteemdiensten
Vergroening en natuur bouw en oevers
Visie duurzame warmte
Duurzame restwarmte Isselt
Duurzame ruimtelijke structuurvisie
Mogelijkheden voor stadslandbouw en volkstuinen
Waterwingebied Convenant
Samenwerking op het gebied van waterbeheer
Extra kansen voor groen: hittestress & waterretentie
Hydrocity: combinatieonderzoek naar gegevens over
ondergrond, watersysteem en neerslag
Duurzaam bouwen in het Hogekwartier
Systeemanalyse Water Amersfoort: Ecoscans,
oppervlaktewater, grondwater
Ontwikkeling Lange termijn Visie
Actieprogramma Water en ruimte

16

BAP 27 en 30
2.10
2.12

7

BIJLAGE 2 : PROFIEL AMERSFOORT

Aantal geregistreerde locaties*

1339

Waarvan gesaneerd/afgerond

989

Werkvoorraad**

350

Nazorg voormaliges stortplaatsen (door gemeente Amersfoort)

3

Nazorg/ monitoring (door gemeente Amersfoort)

5

Uitvoering sanering (gemeente Amersfoort)

2

Overige (verantwoording derden + vangnetgevallen)***

342

Omvang Historisch bodembestand

6084

Aantal geregistreerde rapporten

4221

Convenant bodem
Aantal spoedlocaties humaan

0

Aantal spoedlocaties verspreiding ( onderzoek vóór 2015)

In onderzoek

Aantal spoedlocaties ecologie (onderzoek vóór 2015)

In onderzoek

* Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties zijn locaties waar in het verleden een vorm van verontreiniging is
aangetroffen en die zijn opgenomen in het Bodeminformatiesysteem Globis.

** Werkvoorraad
Het deel van de geregistreerde locaties waar een vorm van bodemverontreiniging is
vastgesteld en waar sanerende maatregelen genomen moeten worden of maatregelen om de
verontreiniging te isoleren, beheersen of controleren.

*** Vangnetgevallen
Onder vangnetgevallen worden die locaties (gevallen van ernstige bodemverontreiniging)
gerekend waarvoor geen verantwoordelijke partij meer is aan te wijzen. Dit betekent dat het
bevoegd gezag Wbb, via het bodemsaneringsprogramma, de aanpak ter hand neemt en
financiert.
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