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Samenvatting

Op 29 september 2015 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg (GS) het Meerjarenprogramma 
Bodem en Ondergrond 2016 – 2020 (MJP) vastgesteld. Deze kaderstelling was het gevolg van het op 
17 maart 2015 getekende “Convenant bodem en ondergrond 2016 – 2020”. In dit convenant zijn 
vervolgafspraken gemaakt over enerzijds de afrondende opgaven in het kader van de 
(gedecentraliseerde) bodemsaneringsoperatie en anderzijds over de beleidstransitie om te komen tot 
een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond. Het MJP wordt jaarlijks 
geconcretiseerd in een actieprogramma.
Genoemd convenant is in 2020 ten einde gekomen. Omdat de aanpak van historische, 
risicovormende bodem- en grondwaterverontreinigingen, van oudsher de basis voor meerjarige 
afspraken met het Rijk, landelijk nog niet geheel is afgerond (ook in Limburg resteren nog enkele 
saneringen), stelt het Rijk ook na 2020 nog middelen hiervoor beschikbaar. 

In februari 2021 is het MJP met 1 jaar verlengd vanwege het uitstel van de Omgevingswet. Omdat in 
mei 2021 en februari 2022 de invoering van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld (beoogde 
inwerkingtredingsdatum; 1 oktober 2022 of mogelijk 1 januari 2023) is het MJP wederom met een 
driekwart jaar (en mogelijk met een jaar) verlengd tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet
Door de uitgestelde Omgevingswet blijven GS van Limburg in 2022 ( 1 oktober 2022 of mogelijk 1 
januari 2023) nog bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (Wbb). De Wbb verdwijnt zodra de 
Omgevingswet in werking treedt.

In overeenstemming met het MJP voorziet dit actieprogramma in een terugblik op 2021 en een 
vooruitzicht op 2022; ook de uitwerking langs 2 programmalijnen is overeenkomstig het MJP.
Afronding van de spoedsaneringsaanpak (“doorpakken!”) en voorkomen van nieuwe verontreiniging 
via preventie staan centraal in de programmalijn bodemsanering en -beheer. Onder de programmalijn 
ondergrond zijn de meer integrale activiteiten met als sleutelbegrip “verbinden” beschreven. Hierin 
schuilt de ontwikkeling om te komen tot 3-dimensionale-ruimtelijke ordening (3D-ruimtelijke ordening), 
waarbij het gebruik van de boven- en ondergrond gelijktijdig en in samenhang wordt doordacht.

Algemene conclusie bij terugblik over 2021.
Algemene conclusie is dat het programma (MJP) zich in de afrondingsfase bevindt en dat de 
convenantsdoelstellingen en -afspraken met het Rijk (2016 – 2020) op het gebied van 
bodem(sanering) vrijwel -, en op het gebied van ondergrond geheel zijn gehaald. Nieuwe 
bedreigingen zoals zeer zorgwekkende stoffen vergen wel, meer dan voorheen, bijzondere aandacht.

In 2021 heeft de (waterbodem)sanering van de Kanjel en Gelei te Maastricht / Meerssen 
plaatsgevonden. De uitvoering van deze sanering, die in opdracht van de Provincie Limburg door het 
Waterschap Limburg wordt gecoördineerd / getrokken, is in december 2021 afgerond. Financiële 
afronding van dit project vindt plaats in 2022, waardoor de raming van € 1,5 miljoen wordt  
doorgeschoven naar 2022. 

Voor de reeds ontgraven verontreinigde grond van de saneringslocatie de Straat / Roermond is nog 
geen geschikte afzetlocatie gevonden. Het geraamde bedrag in 2021 (€ 0,9 miljoen) van dit project is 
daarmee nog niet uitgegeven. De verontreinigde grond blijkt vanwege de uitzonderlijke combinatie 
aan verontreinigingen (PCB’s, zware metalen en asbest), niet in Nederland gereinigd of gestort te 
kunnen worden. In 2022 zal GS apart geïnformeerd worden over de afronding van dit project.
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Ten aanzien van grondwaterverontreinigingen is aan de hand van vergelijking van kaders (Wbb en 
KRW) en (potentiële) verspreidingsrisico’s de opgave geanalyseerd. De restopgave van risicovolle 
bodemverontreinigingslocaties is zeer beperkt en het monitoringsprogramma is overzichtelijk.  

Binnen de programmalijn ondergrond is in 2021 het stimuleren van de 3D-ordening gecontinueerd 
waarbij gebruik is gemaakt van de reeds in 2020 ontwikkelde gebiedsgericht inspiratiedocumenten. 
Daarnaast is de advisering op grond van de Mijnbouwwet gecoördineerd en zijn provinciale belangen 
ingebracht. Met betrekking tot de BRO zijn bijdragen geleverd aan het vormgeven van de 
registratieobjecten mijnbouwwetvergunning en mijnbouwconstructie.  

Om de herverdeling van bodemtaken onder de Omgevingswet het hoofd te bieden is samen met de 
gemeenten, RUD Noord-Limburg en RUD Zuid-Limburg en het Waterschap Limburg gestart met 
project ‘warme overdracht en implementatie Omgevingswet-bodemtaken’. De uitvoering verloopt 
voortvarend en loopt nog door in 2022.

De feitelijke verantwoording over 2021 zal bij de Jaarrekening over dit jaar plaatsvinden.

Vooruitzicht 2022
In 2022 ligt het accent op het afronden van de bodemsaneringsoperatie en op het (samen met 
gemeenten, beide RUD’s en Waterschap Limburg) voorbereiden op de Omgevingswet. Er zijn nog 
enkele (sanerings)projecten die in 2022 worden afgerond. Daarnaast kennen reeds beheerste 
bodemsaneringslocaties een langere doorlooptijd. De getotaliseerde raming van activiteiten binnen de 
programmalijn bodemsanering en –beheer bedraagt € 1.730.000- en binnen de programmalijn 
ondergrond € 11.000,--.
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1. Inkadering en algemene conclusie bij terugblik 2021

Op 29 september 2015 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg (GS) het Meerjarenprogramma 
Bodem en Ondergrond 2016 – 2020 (MJP) vastgesteld. Deze kaderstelling was het gevolg van het op 
17 maart 2015 getekende “Convenant bodem en ondergrond 2016 – 2020”. In dit convenant zijn 
tussen Rijk, IPO, VNG, en Unie van Waterschappen (vervolg)afspraken gemaakt over 
bodem(sanering) en ondergrond. Concreet zijn hierbij accenten gelegd bij het enerzijds afronden van 
de spoedsaneringsoperatie met een geleidelijke overgang naar een beheerspoor; anderzijds op het 
ontwikkelen en toepassen van beleid en instrumentarium dat gericht is op de verdere inrichting van 
een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond, mede indachtig de 
naderende Omgevingswet.
Genoemd convenant is in 2020 ten einde gekomen. Omdat de aanpak van historische, 
risicovormende bodem- en grondwaterverontreinigingen, van oudsher de basis voor meerjarige 
afspraken met het Rijk, landelijk nog niet geheel is afgerond (ook in Limburg resteren nog enkele 
saneringen), stelt het Rijk ook na 2020 nog middelen hiervoor beschikbaar. 

In februari 2021 is het MJP met 1 jaar verlengd vanwege het uitstel van de Omgevingswet. Omdat in 
mei 2021 en februari 2022 de invoering van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld (beoogde 
inwerkingtredingsdatum; vooralsnog 1 oktober 2022 en mogelijk 1 januari 2023) is het MJP wederom 
met driekwart  jaar (en mogelijk met een jaar) verlengd tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
Door de uitgestelde Omgevingswet blijven GS van Limburg in 2022 (vooralsnog tot 1 oktober  2022 en 
mogelijk 1 januari 2023) nog bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (Wbb). De Wbb 
verdwijnt zodra de Omgevingswet in werking treedt.

Het bodembeleid is de laatste decennia gedecentraliseerd en heeft inmiddels een transitie ondergaan. 
Vertrekkend vanuit de wettelijke taken Wet bodembescherming hebben overheden afspraken 
gemaakt over een gewenste integratie van beleidsvelden: ondergrond, gebiedsgericht 
grondwaterbeheer en bodemsanering. Van sectoraal naar integraal. Met als hoofddoelstelling een 
duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond.

In het MJP zijn de convenants-afspraken kaderstellend vertaald naar opgaven die op de Provincie 
Limburg van toepassing zijn. Daarbij zijn 2 programmalijnen gehanteerd: Bodemsanering en –beheer 
enerzijds en ondergrond anderzijds. Tevens hebben GS bepaald dat deze opgaven in jaarlijkse 
actieprogramma’s worden geconcretiseerd. In het voorliggende actieprogramma voor 2022 zijn in 
overeenstemming met het MJP een terugblik op 2021 en een uitwerking langs genoemde 2 
programmalijnen voor 2022 opgenomen. De feitelijke verantwoording over 2021 zal bij de 
Jaarrekening over dit jaar plaatsvinden.

Algemene conclusie bij terugblik over 2021
Algemene conclusie is dat het programma (MJP) zich in de afrondingsfase bevindt en dat de 
convenantsdoelstellingen en -afspraken met het Rijk (2016 – 2020) op het gebied van 
bodem(sanering) vrijwel -, en op het gebied van ondergrond geheel zijn gehaald. Nieuwe 
bedreigingen zoals zeer zorgwekkende stoffen vergen wel, meer dan voorheen, bijzondere aandacht.

In 2021 heeft de (waterbodem)sanering van de Kanjel en Gelei te Maastricht / Meerssen 
plaatsgevonden. De uitvoering van deze sanering, die in opdracht van de Provincie Limburg door het 
Waterschap Limburg wordt gecoördineerd / getrokken, is in december 2021 afgerond. Financiële 
afronding van dit project vindt plaats in 2022, waardoor de raming van € 1,5 miljoen wordt  
doorgeschoven naar 2022. 
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Voor de reeds ontgraven verontreinigde grond van de saneringslocatie de Straat / Roermond is nog 
geen geschikte afzetlocatie gevonden. Het geraamde bedrag in 2021 (€ 0,9 miljoen) van dit project is 
daarmee nog niet uitgegeven. De verontreinigde grond blijkt vanwege de uitzonderlijke combinatie 
aan verontreinigingen (PCB’s, zware metalen en asbest), niet in Nederland gereinigd of gestort te 
kunnen worden. In 2022 zal GS apart geïnformeerd worden over de afronding van dit project.

Ten aanzien van grondwaterverontreinigingen is aan de hand van vergelijking van kaders (Wbb en 
KRW) en (potentiële) verspreidingsrisico’s de opgave geanalyseerd. De restopgave van risicovolle 
bodemverontreinigingslocaties is zeer beperkt en het monitoringsprogramma is overzichtelijk.  

Binnen de programmalijn ondergrond is in 2021 het stimuleren van de 3D-ordening gecontinueerd 
waarbij gebruik is gemaakt van de reeds in 2020 ontwikkelde gebiedsgericht inspiratiedocumenten. 
Daarnaast is de advisering op grond van de Mijnbouwwet gecoördineerd en zijn provinciale belangen 
ingebracht. Met betrekking tot de BRO zijn bijdragen geleverd aan het vormgeven van de 
registratieobjecten mijnbouwwetvergunning en mijnbouwconstructie.  

Om de herverdeling van bodemtaken onder de Omgevingswet het hoofd te bieden is samen met de 
gemeenten, RUD Noord-Limburg en RUD Zuid-Limburg en het Waterschap Limburg gestart met 
project ‘warme overdracht en implementatie Omgevingswet-bodemtaken’. De uitvoering verloopt 
voortvarend en loopt nog door in 2022.

De feitelijke verantwoording over 2021 zal bij de Jaarrekening over dit jaar plaatsvinden.
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2. Programmalijn Bodemsanering en –beheer: Doorpakken!

Binnen de hoofddoelstelling het duurzaam en efficiënt beheren en gebruiken van de bodem en 
ondergrond levert deze programmalijn een belangrijke voorwaardelijke bijdrage als het gaat om het 
bodem- en watersysteem. Kernpunten hierin zijn:
- het afronden van de spoedsaneringsoperatie;
- het organiseren van gebiedsgericht beheer van grondwaterverontreinigingen;
- het verminderen van nazorglasten;
- het voorkomen van negatieve effecten van nieuwe bedreigingen;
- het organiseren van kennis en informatiebeheer;
- het voorbereiden op de Omgevingswet;
- het monitoren van resultaten en het leveren van landelijke inbreng.

Het accent “doorpakken!” is aan deze programmalijn meegegeven om te benadrukken dat de vanaf 
2010 ingezette koers met vereende krachten dient te worden voortgezet. Gezien de convenants-
afspraken dient op onderdelen eveneens doorgepakt te worden om tijdig aan te kunnen sluiten bij de 
inpassing van nieuw bodembeleid in de Omgevingswet (inwerkingtreding op 1 juli 2022 voorzien). Via 
de planning en programmering is in de afgelopen 5 jaar, via de jaarlijkse monitoring (art. 17 
convenant) gebleken dat de doelstellingen haalbaar werden geacht.

Terugblik 2021: 
Voor de Provincie Limburg is bekend dat ten tijde van het opstellen van de MidTermReview-lijsten in 
2013 (deze vormen een markeerpunt in de nieuwe convenants-afspraken) de activiteiten vooral in een 
nog inventariserende fase verkeerden. De inventarisatieresultaten hebben maar beperkt tot 
bodemonderzoek geleid. 
Uit afstemming met gemeenten maar ook vanuit nieuwe informatie zijn soms verdachte locaties (via 
een zogenaamde veeglijst) alsnog toegevoegd aan de inventarisaties. Voor deze locaties geldt dat, 
indien sprake is van vervolgbodemonderzoek en/of sanering, deze weliswaar zo snel mogelijk, maar 
niet binnen de convenantsperiode beëindigd dienen te zijn. Waar derden/bedrijven hun aandeel 
dienen te leveren in het afronden van de spoedoperatie zijn deze benaderd. Bij de onderstaande 
activiteiten zijn de gerealiseerde resultaten ten opzichte van de beoogde resultaten weergegeven. In 
bijlage 2 zijn de in 2021 bereikte resultaten op projectniveau per activiteitenparagraaf weergegeven.

Vooruitzicht 2022:
In 2022 ligt het accent op het afronden van de bodemsaneringsoperatie en op het (samen met 
gemeenten) voorbereiden op de Omgevingswet. Er zijn nog enkele (sanerings)projecten die in 2022 
worden afgerond. Daarnaast kennen reeds beheerste bodemsaneringslocaties een langere 
doorlooptijd Onderstaande paragrafen A tot en met G corresponderen met het MJP. In bijlage 1 zijn 
de specifieke projecten per activiteitenparagraaf met voorgenomen resultaten en ramingen in 2022 
vermeld.
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A. Aanpak spoedlocaties

In 2022 staan binnen dit onderdeel enerzijds de afronding van bodemsaneringen centraal en 
anderzijds het beheersen van langlopende saneringslocaties (met name 
grondwaterverontreinigingslocaties).
Daar waar de overheid volgens de Wet bodembescherming als vangnet dient te fungeren (indien 
veroorzaker, eigenaar of anderszins niet kan worden aangesproken) zullen de noodzakelijke 
onderzoeks- en saneringsstappen door de Provincie gezet worden. Daar waar derden, waaronder 
bedrijven, een rol spelen worden deze actief benaderd en gestimuleerd.

Twee projecten verdienen in dit onderdeel bijzondere aandacht: afvoer van reeds ontgraven 
verontreinigde grond van de locatie Straat Roermond en de waterbodemsaneringslocatie Kanjel en 
Gelei in Meerssen en Maastricht.

Straat Roermond
Voor de reeds ontgraven verontreinigde grond van de saneringslocatie de Straat / Roermond is nog 
geen geschikte afzetlocatie gevonden. Het geraamde bedrag in 2021 (€ 0,9 miljoen) van dit project is 
daarmee nog niet uitgegeven. De verontreinigde grond blijkt vanwege de uitzonderlijke combinatie 
aan verontreinigingen (PCB’s, zware metalen en asbest), niet in Nederland gereinigd of gestort te 
kunnen worden. De intentie is om 2022 een aanbesteding te starten omtrent de afvoer van de 
verontreinigde grond. We schatten in dat de verwerkingskosten van verontreinigde grond tussen de 1 
à 2 mln zal liggen. In 2022 zullen GS apart geïnformeerd worden over de afronding van dit project.

Kanjel en Gelei
Bij de voorbereidingen op de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden van de waterlopen en 
vijvers behorend bij de beeksystemen Kanjel en Gelei in Meerssen en Maastricht is geconstateerd dat 
het aanwezige en vrijkomende slib sterk verontreinigd is. Het slib is dermate verontreinigd dat sprake 
is van een risico voor de ecologie. Provincie Limburg had de taak om in het kader van de Wet 
bodembescherming de sanering van het verontreinigd slib uit te voeren. In 2009 hebben 
Gedeputeerde Staten ingestemd met het saneringsplan. Omdat de sanering deel uitmaakt van de 
totale herinrichting, is uit efficiency overweging gekozen om de sanering te combineren met de totale 
herinrichtingswerkzaamheden. 

In 2012 hebben GS ingestemd met deze aanpak en met toepassing van artikel 15 van de 
Beleidsregels aanbesteding Provincie Limburg de opdracht voor de uitvoering van de 
waterbodemsanering van Kanjel en Gelei te verstrekken aan het Waterschap Limburg. Deze opdracht 
houdt in dat het Waterschap Limburg de aanbesteding van de totale werkzaamheden zal uitvoeren en 
dat de Provincie Limburg het destijds geraamd bedrag van €800.000,- ten behoeve van de 
saneringswerkzaamheden voor haar rekening neemt.

Zoals ook vermeld in het door GS vastgestelde Actieprogramma bodem en ondergrond 2021 bestond 
de periode 2012-2020 met name uit moeizaam verlopen afstemming/toestemming met/van 
landgoedeigenaren, moeizame vergunningsprocedures met veel zienswijze, de PFAS-problematiek 
met extra vertraging in onderzoeksstappen en praktische uitvoeringsaspecten. 
 
In 2019 heeft Provincie Limburg per mandaatbrief namens GS het Waterschap geïnformeerd en 
toegezegd dat op basis van een geactualiseerde berekening van de verontreinigingsomvang en de 
hiermee verband houdende (sanerings)kosten, het eerder geraamde budget wordt opgehoogd tot een 
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bedrag van €1.500.000,-. Sinds 2019 is deze toezegging opgenomen in de jaarlijkse 
Actieprogramma’s bodem en ondergrond. 

In april 2020 is conform gemaakte afspraak in 2012 de aanbesteding voor de herinrichtings- en 
saneringswerkzaamheden door het Waterschap gestart. De werkzaamheden hebben met name in 
2021 plaatsgevonden. Eind 2021 zijn de saneringswerkzaamheden afgerond. De totale 
saneringskosten (exclusief overige herinrichtingswerkzaamheden) bedragen €1.620.000,- en zijn 
daarmee hoger dan het berekende budget in 2019. De verhoging van €120.000,- is onder andere het 
gevolg van verhoogde afvoerkosten en extra bijmengingen (o.a. puin en ander bodemvreemd 
materiaal) in het af te voeren slib. 

Vanwege een eerder ingebrachte factuur en reeds betaalde factuur (€300.000,-) wordt een bedrag 
van €1.320.000,- in onderhavig Actieprogramma bodem en ondergrond 2022 opgenomen zodat 
voldaan kan worden aan de eerder gemaakte toezeggingen en de eindafrekening tussen Waterschap 
Limburg en Provincie Limburg kan plaatsvinden. 

 
Wegnemen c.q. beheersen van humane risico’s als gevolg van ernstige 
bodemverontreiniging
Beoogd resultaat 2021
Alle locaties met humane risico’s zullen gesaneerd dan wel beheerst zijn. Indien sanering meer tijd 
vergt dan is bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet het overgangsrecht hierop van 
toepassing.
Gerealiseerd 2021
Alle locaties met humane risico’s zijn gesaneerd dan wel beheerst; op 4 locaties is de sanering in 
uitvoering (waarvan er 3 door derden -niet zijnde de overheid- worden uitgevoerd). Omdat de 
Omgevingswet (in ieder geval) nog niet tot 1 juli 2022 in werking is getreden kunnen alle saneringen 
tot die tijd onder de Wbb worden uitgevoerd. 
Beoogd resultaat 2022
Alle locaties met humane risico’s zullen gesaneerd dan wel beheerst zijn. Er resteren 2 locaties 
(niet zijnde overheid) waarvan de sanering wordt gestart / in uitvoering is. Indien sanering meer tijd 
vergt dan is bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet het overgangsrecht hierop van 
toepassing.

Wegnemen c.q. beheersen van onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico’s als 
gevolg van bodemverontreiniging
Beoogd resultaat 2021
Sanering dan wel beheersen van alle onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico’s zal in 
uitvoering dan wel afgerond zijn. Indien het initiatief bij een schuldig eigenaar ligt zal het traject om 
te komen tot sanering/beheersen proactief worden bewaakt.
Gerealiseerd 2021
Sanering dan wel beheersen van alle onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico’s zijn in 
uitvoering; er resten nog 19 saneringslocaties (waarvan er 14 door derden -niet zijnde de overheid- 
worden uitgevoerd), merendeels via monitoringsmaatregelen. Indien het initiatief bij een schuldig 
eigenaar ligt is het traject om te komen tot sanering/beheersen opgepakt.
De locatie Kanjel en Gelei maakt ook onderdeel uit van het genoemde aantal 19. In 2021 is de 
locatie gesaneerd. Formele (financiële) afhandeling zal in 2022 plaatsvinden.  
Beoogd resultaat 2022
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Sanering dan wel beheersen van alle onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico’s zal in 
uitvoering dan wel afgerond zijn. Indien het initiatief bij een schuldig eigenaar ligt zal het traject om 
te komen tot sanering/beheersen proactief worden bewaakt.

Actief benaderen van derden/bedrijven waar inventarisatie-resultaten op van toepassing zijn

Beoogd resultaat 2021
Voortgang zal worden bewaakt daar waar sprake is van het komen tot noodzakelijke saneringen 
(spoedlocaties). Daarbij zijn bedrijven gestimuleerd om gebruik te maken van de bestaande 
bedrijvenregeling.
Gerealiseerd 2021
Derden/bedrijven zijn nogmaals benaderd en, waar van toepassing, geïnformeerd over de 
bedrijvenregeling; voortgang is bewaakt.
Beoogd resultaat 2022
Bedrijven die in 2020 en 2021 hebben aangegeven om mogelijk gebruik te maken van de 
subsidieregeling, zijn op een onafhankelijke wijze geïnformeerd, geadviseerd en eventueel begeleid 
om te komen tot een subsidieaanvraag in het kader van het Besluit financiële bepalingen 
bodemsanering bij de Provincie Limburg.

Nagaan of er, gerelateerd aan de Wet bodembescherming, gebieden zijn met diffuse 
bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane risico’s
Beoogd resultaat 2021
Aan de hand van afstemming met de GGD zijn conclusies getrokken over 
bodemonderzoeksresultaten Geuldal; in samenwerking met betrokken gemeente(n) zijn zo nodig 
gebruiksadviezen en beleid opgesteld. Indien noodzakelijk is bodemsanering gestart/uitgevoerd.
Aandacht is besteed aan eventuele loodproblematieken.
Gerealiseerd 2021
In opdracht van de Provincie Limburg heeft de GGD een onafhankelijk gezondheidskundige 
beoordeling uitgevoerd op de reeds beschikbare bodemverontreinigingsinformatie. De GGD heeft 
aanbevolen om gezondheidkundige risico-kaarten op te stellen, een herinventarisatie te doen naar 
het actuele bodemgebruik en een communicatietraject op te starten naar bestuurders en burgers 
waarin handelingsperspectieven geboden worden.  
Beoogd resultaat 2022
De aanbevelingen van de GGD zijn opgestart. Dit project is ook vanuit de landelijke SPUK-regeling 
2021 toegekend waarmee financiering van kosten naar verwachting is gedekt (€28.800,-) 

B. Gebiedsgericht beheer van grondwaterverontreiniging
Op basis van de inventarisaresultaten uit 2020 is in 2021 gestart met een integrale afweging vanuit de 
bestaande beleidskader bodem (Wbb) en water (KRW). In 2022 zal een beleidskader worden 
opgesteld met daarin beschreven de doelstellingen hoe om te gaan met bodem- en 
grondwaterverontreinigingen onder de Omgevingswet conform de Kaderrichtlijn Water (zie onderdeel 
E ‘Voorbereiding op Omgevingswet’).

In het verlengde van de activiteiten van het afgeronde Project Actief Bodembeheer de Kempen 
(ABdK) is na 5 jaar monitoring is gestart met evalueren van het grondwatermeetnet. In 2022 kan op 
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basis van de evaluatie worden beoordeeld of afronding van de monitoring aan de orde of dat 
monitoring voortgezet wordt. 

(gebiedsgerichte) Inventarisatie van grondwaterverontreinigingen

Beoogd resultaat 2021
Met gemeenten en Waterschap zullen monitoringsacties en potentiële gebiedsgerichte afspraken 
worden besproken, mede in relatie tot inwerkingtreding Omgevingswet.
Gerealiseerd 2021
In de BBL zijn de resultaten van het inventarisatietraject van historische 
grondwaterverontreinigingen binnen het Wbb-bevoegd gezag gebied van de provincie Limburg 
gedeeld.  Inventarisatieresultaten zijn nader geanalyseerd mede in afstemming met het 
Waterschap. Integrale afweging heeft plaatsgevonden vanuit de beleidskaders bodem en water 
(KRW). Er zijn geen KRW-grondwater-risicolocaties geconstateerd die van belang zijn voor het 
Provinciaal Waterprogramma. Afstemming met gemeenten wordt betrokken bij het proces van 
warme overdracht in het kader van de Omgevingswet-taken (krijgt vervolg onder E ‘Voorbereiding 
op Omgevingswet’).

Vaststellen en uitvoeren van het monitoringsplan de Kempen (als vervolg op project Actief 
Bodembeheer de Kempen)
Beoogd resultaat 2021
Eindevaluatie/beoordeling monitoringsronden 2016-2020 zal worden uitgevoerd in afstemming met 
de Provincie Noord-Brabant
Gerealiseerd 2021
De eindevaluatie/beoordeling is gestart
Beoogd resultaat 2022
De eindevaluatie/beoordeling is afgerond. Afhankelijk van eindevaluatie is eventueel aanvullende 
monitoring noodzakelijk.

C. Nieuwe bedreigingen
Landelijke ontwikkelingen rondom PFAS, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en lood zijn gevolgd. Over 
deze en andere nieuwe bedreigingen (nieuwe stoffen in bodem/grondwater) zal blijvend kennis 
worden ontwikkeld.

Landelijke ontwikkelingen (nieuwe stoffen) volgen

Beoogd resultaat 2021
Landelijke ontwikkelingen zijn gevolgd. Waar mogelijk/nodig zijn deze ontwikkelingen vertaald naar 
de situatie in Limburg.
Gerealiseerd 2021
Landelijke ontwikkelingen zijn gevolgd. 
Beoogd resultaat 2022
Landelijke ontwikkelingen zijn gevolgd. Waar mogelijk/nodig zijn deze ontwikkelingen vertaald naar 
de situatie in Limburg. 
Samen met landelijke partijen is gezocht naar de mogelijkheden om PFAS verdachte bodemlocaties 
in beeld te brengen.  
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D. Verminderen nazorglasten
In het convenant is afgesproken om (te onderzoeken om) nazorglasten c.q. nazorgmaatregelen, op 
een milieuhygiënisch verantwoorde wijze, te beëindigen of te verlagen/verminderen. De in Limburg 
gebleken nazorglasten (voor rekening van de overheid) zijn zeer beperkt vergeleken met andere 
Provincies. De conclusie is relevant om ook bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet geen 
onnodige nazorgactiviteiten te blijven uitvoeren.

Kaderstelling voorbereiden en inventarisatie uitvoeren nadat resultaten van landelijke 
onderzoek naar verminderen nazorglasten bekend zijn geworden
Beoogd resultaat 2021
De niet voor rekening van de overheid vallende nazorgactiviteiten worden vanuit het nieuwe 
provinciale bodeminformatiesysteem in 2021 (opnieuw) beoordeeld.
Gerealiseerd 2021
De voor rekening van de overheid voorkomende nazorg is beperkt tot 1 locatie en is beoordeeld.
Tevens is gestart met de inventarisatie van resterende nazorglocaties die niet voor rekening zijn 
van de overheid. Het inventarisatietraject maakt onderdeel uit van de voorbereidingsactiviteiten op 
de Omgevingswet en krijgt een vervolg in 2022.
Beoogd resultaat 2022
De niet voor rekening van de overheid vallende nazorgactiviteiten zijn vanuit het nieuwe provinciale 
bodeminformatiesysteem geïnventariseerd en beoordeeld.
De nazorgactiviteiten op de locatie “Kruisberg” zullen door de Provincie worden uitgevoerd.

E. Voorbereiden op Omgevingswet
Voorbereidingen zijn getroffen om een eventuele bevoegdheidsoverdracht met betrekking tot 
bodemtaken van Provincie naar alle gemeenten (de inwerkingtreding van de Omgevingswet is 
voorlopig uitgesteld naar 1 juli 2022) zo goed mogelijk te laten verlopen. In afstemming met 
gemeenten zullen, voortbordurend op de goede gezamenlijk verrichte inspanningen in de afgelopen 
jaren, gewenste stappen en instrumenten worden bepaald en uitgevoerd/gehanteerd (verwezen wordt 
naar 4. Communicatie). In dit traject, dat zowel landelijk als regionaal de werktitel “warme overdracht” 
heeft gekregen, wordt gewerkt aan vertrouwen en gezamenlijke doelstellingen en resultaten. 
In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 is gezamenlijk ambtelijk een projectplan (warme 
overdracht en implementatie Ow-bodemtaken) opgesteld.  Gekozen is om de warme overdracht en 
implementatie themagericht uit te werken. De onderscheiden thema’s (Kennis en Bodembeleid, 
Bodeminformatie, Bodemlocaties, Kennisnetwerken, Grondwater en Ondergrond-thema’s) zijn in de 
Uitvoeringsagenda (bijlage van projectplan) geconcretiseerd in acties. Het opstellen van gezamenlijke 
uitgangspunten voor bodembeleid (Ow-proof) behoort tot de actiepunten, in afstemming met de 
Beleidsgroep Bodembeheer Limburg (BBL). 

Voorbereidingen treffen om eventuele bevoegdheidsoverdracht naar gemeenten zo goed 
mogelijk te laten verlopen
Beoogd resultaat 2021
De met gemeenten opgebouwde en gestructureerde samenwerking zal worden voortgezet. Binnen 
het overdrachtstraject zullen, vanuit gezamenlijke wensen en behoeften, procesafspraken en 
inhoudelijke thema’s worden benoemd (via een projectplan). Bodembeleid (Ow-proof) is afgestemd.
Gerealiseerd 2021
De met gemeenten opgebouwde en gestructureerde samenwerking is voortgezet. Het projectplan 
‘warme overdracht en implementatie Omgevingswet (Ow) -bodemtaken’ is samen met de 
Limburgse gemeenten, RUD Noord-Limburg en RUD Zuid-Limburg en Waterschap Limburg 
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opgesteld en tijdens bestuurlijke bijeenkomsten (in Noord en in Zuid-Limburg) besproken. Gebleken 
is dat er bestuurlijk draagvlak is voor de werkwijze waarop we gezamenlijk de warme overdracht en 
implementatie van Ow bodemtaken tot stand willen brengen. De uitvoering van het project verloopt 
voortvarend. Wel wordt geconstateerd dat de uitvoering meer tijd vraagt dan aanvankelijk is 
gepland. De ambtelijke kerngroep, die de voortgang van het project bewaakt, is het erover eens dat 
kwaliteit voorop staat. Het ziet er vooralsnog naar uit dat de meest essentiële onderdelen van het 
projectplan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 oktober 2022 (of mogelijk 1 januari 
2023) gereed zijn en tijdig aan het bestuur kan worden voorgelegd.
Beoogd resultaat 2022
De met gemeenten opgebouwde en gestructureerde samenwerking zal worden voortgezet. De 
meest essentiële onderdelen van het project ‘warme overdracht en implementatie Omgevingswet 
(Ow) -bodemtaken’ zijn afgerond voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Bodembeleid 
(Ow-proof) is afgestemd. Voor de overige (nog niet afgeronde) acties worden heldere 
(proces)afspraken met gemeenten/ beide RUD’s / Waterschap Limburg gemaakt. 

Voorbereidingen treffen ten aanzien van bevoegdheidsoverdracht van (historische) 
grondwaterverontreinigingen van Wbb naar KRW
Beoogd resultaat 2022
In 2022 wordt een beleidskader grondwaterkwaliteit opgesteld met daarin beschreven de 
doelstellingen hoe om te gaan met bodem- en grondwaterverontreinigingen
onder de Omgevingswet conform de Kaderrichtlijn Water. Dit project maakt onderdeel uit van de 
voorbereidingen op de Omgevingswet.

F. Organiseren  kennis en informatiebeheer bodemsanering en -beheer
Kennis over bodem en ondergrond zal actief ontwikkeld en verspreid worden via bestaande regionale 
netwerken; deze netwerken zullen georganiseerd en gefaciliteerd worden.
Milieuhygiënische bodeminformatie zal adequaat beheerd en (digitaal) ontsloten worden.

Kennis over bodem en ondergrond actief ontwikkelen en verspreiden via bestaande 
regionale netwerken; daartoe deze netwerken organiseren en faciliteren
Beoogd resultaat 2021
Kennis over bodem en ondergrond zal verspreid worden via georganiseerde en gefaciliteerde 
regionale netwerken
Gerealiseerd 2021
In 2021 heeft er een overleg van de  ambtelijke Beleidsgroep Bodembeheer Limburg (BBL) 
plaatsgevonden die gericht was op de aanpak van (historische) grondwaterverontreinigingen in 
relatie tot de Kader Richtlijn Water (KRW)/ Omgevingsverordening. In 2022 wordt hier vervolg 
aangegeven. Daarnaast heeft  de Limburgse Werkgroep Bouwstoffen en Grondstromen (LWBG) in 
2021 periodiek overleg gevoerd en kennis/ informatie verspreid over het toepassen van bouwstoffen 
en grond. Kennis is voorts in het traject warme overdracht verspreid. De Provincie is bij deze 
kennisnetwerken vooral initiërend en faciliterend geweest.
Beoogd resultaat 2022
Kennis over bodem en ondergrond zal verspreid worden via georganiseerde en gefaciliteerde 
regionale netwerken.
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Bodeminformatiesysteem actualiseren en adequaat beheren

Beoogd resultaat 2021
Met het oog op de toekomstige bevoegdheidsoverdracht is het bodeminformatiebeheer regionaal 
afgestemd (Provincie, gemeenten en RUD’s) en is het nieuwe bodeminformatiebeheersysteem 
operationeel.
Gerealiseerd 2021
Een nieuw bodeminformatiesysteem is aangeschaft en geïmplementeerd. 
Beoogd resultaat 2022
In het traject naar warme overdracht van bodeminformatie (Omgevingswet), zal 
bodeminformatiebeheer blijvende aandacht krijgen. Het vormt een belangrijk onderdeel van de 
gemaakte afspraken binnen het project ‘warme overdracht en implementatie Ow-bodemtaken’ 
tussen gemeenten en provincie. 

G. Monitoring en landelijke inbreng
Het Rijk heeft jaarlijks behoefte aan een geactualiseerde planning van voorgenomen 
uitbetalingsmomenten van subsidie (bedrijvenregeling). Deze regeling wordt door de Provincie 
uitgevoerd; het Rijk bewaakt de financiële voortgang.
Om te kunnen blijven beoordelen of de Limburgse opgave wordt/is afgerond, is het adequaat beheren 
van de Limburgse gegevens noodzakelijk.
Voor diverse landelijke activiteiten zal in het kader van de ontwikkeling van nieuw bodembeleid in 
relatie tot de Omgevingswet, ambtelijke inbreng worden geleverd. Dit gebeurt om Limburgse belangen 
te dienen.

Geactualiseerde planning van voorgenomen uitbetalingsmomenten van subsidie 
(bedrijvenregeling) opstellen en indienen
Beoogd resultaat 2021
Planning zal worden ingediend.
Gerealiseerd 2021
Planning is bij het Rijk ingediend. 
Beoogd resultaat 2022
Planning is bij het Rijk ingediend.

Limburgse gegevens beheren ten behoeve van landelijke monitoring betreffende uitvoering 
convenant
Beoogd resultaat 2021
Limburgse gegevens omtrent voortgang spoedlocaties zijn adequaat beheerd.
Gerealiseerd 2021
Limburgse gegevens zijn adequaat beheerd en tijdig aan de landelijke uitvoeringsorganisatie van 
het convenant verstrekt. Daarbij zijn vooral het aantal risicolocaties in relatie tot het behalen van 
convenantsdoelstellingen bewaakt.
Beoogd resultaat 2022
Limburgse gegevens omtrent voortgang spoedlocaties zijn adequaat beheerd.
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Inbreng leveren aan landelijke activiteiten in het kader van beleidsontwikkeling bodem en 
ondergrond
Beoogd resultaat 2021
Inbreng is geleverd aan landelijke activiteiten.
Gerealiseerd 2021
Voor diverse landelijke activiteiten is, in het kader van het landelijk uitvoeringsprogramma en de 
ontwikkeling van nieuw bodembeleid in relatie tot de Omgevingswet, inbreng geleverd.
Beoogd resultaat 2022
Inbreng is geleverd aan landelijke activiteiten.
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3. Programmalijn Ondergrond: Verbinden!

“Een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van onze bodem en ondergrond levert een belangrijke 
bijdrage aan de gezondheid, het welzijn en de welvaart. De bodem en ondergrond scheppen binnen 
de natuurlijke grenzen van het bodem- en watersysteem mogelijkheden voor ruimtelijke 
gebiedsontwikkeling. Een goede afweging en afstemming tussen ondergrondse en bovengrondse 
activiteiten is daarbij van belang. Alleen door de kansen verstandig te benutten kunnen de diensten 
van het bodem- en watersysteem een cruciale bijdrage blijven leveren aan een circulaire economie.”

Deze, door GS in het meerjarenprogramma vastgestelde beleidsintentie, vormt de opmaat voor het 
(jaarlijks) concretiseren van deze programmalijn. De beleidstransitie (van sectoraal naar integraal) 
naar bovenstaande doelstelling heeft in de afgelopen 5 jaar binnen het convenant nadrukkelijk 
aandacht gekregen (zowel beleidsmatig als budgettair). Het meerjarenprogramma benoemt dan ook 
integrale opgaven die gezamenlijk met andere actoren (zowel intern als extern) tegemoet worden 
getreden.

Het meerjarenprogramma heeft de in het convenant genoemde kernpunten overgenomen:
- het duurzaam en efficiënt beheren en gebruiken van bodem en ondergrond;
- het organiseren van kennis en informatiebeheer;
- het monitoren van resultaten en het leveren van landelijke inbreng.

Vaststaat dat er behoefte bestaat aan samenhangend beleid voor de ondergrond. De in deze 
programmalijn ontwikkelde activiteiten hebben binnen deze kaderstellingen daarom merendeels een 
procesmatig karakter; verbinden staat immers vaak centraal bij het oppakken van integrale opgaven. 
 
Terugblik 2021: In de Provinciale Omgevingsvisie (POVI), die in het najaar van 2021 door PS is 
vastgesteld, is hoofdstuk 16 Bodem en Ondergrond de bestendige opvolger van hoofdstuk 8 in het 
POL2014. Daarnaast is in hoofdstuk 3 van de POVI als Limburgs principe opgenomen dat ‘we 
zorgvuldig omgaan met onze ruimte en voorraden; boven als ondergronds. Dit betekent  dat we bij 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen inzetten op duurzame ontwikkeling en zorgvuldig omgaan met onze 
fysieke ruimte en milieuruimte, zowel boven als ondergronds’. 
Daarmee is een belangrijke stap gezet in het transitie-denken: de ondergrond dient duurzaam 
inzetbaar te zijn, ook voor toekomstige generaties. Daarvoor is het van belang om de “derde 
dimensie” van de ruimtelijke ordening als volwaardige factor in al onze (eigen) activiteiten/ projecten 
mee te (gaan) nemen. Telkens is de vraag: welke bijdrage kan de ondergrond bieden aan 
maatschappelijke opgaven/functies (waarbij benutten en beschermen in balans zijn).

Vooruitzicht 2022: We blijven inzetten om bij ruimtelijke ontwikkelingen ondergrond en bovengrond  
met elkaar te verbinden. Dit doen we door in het begin van het planvormingsproces mee te denken en 
kansen van de ondergrond (ten behoeve van de maatschappelijke opgaven) in beeld te brengen  
Tevens willen we  actief samenwerken op het gebied van ondergrondaspecten in relatie tot de 
nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. Daarnaast vergen de wettelijke taken 
ingevolge de Mijnbouwwet (adviesbevoegdheid) en de Basisregistratie Ondergrond inmiddels 
structurele inzet en zijn als zodanig in de Programmabegroting 2022 opgenomen. 
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A. Duurzaam en efficiënt beheer en gebruik
De maatschappelijk opgaven geven aanleiding om verbindingen te leggen tussen thema’s met 
betrekking tot de verschillende gebruiksvormen van de ondergrond en ook tussen ondergronds en 
bovengronds ruimtegebruik, waarbij de boven- en ondergrond als één geheel worden beschouwd (3D-
ruimtelijke ordening). Naast bestaande, reeds in de Programmabegroting benoemde thema’s, dragen 
de volgende activiteiten (en het ontwikkelen van instrumenten daarbij) bij aan het bereiken van een 
duurzaam en efficiënt gebruik en beheer van bodem en ondergrond.   

3D-ruimtelijke ordening stimuleren

Beoogd resultaat 2021
Ter bereiking van afstemming van omgevingsvisies tussen Rijk, Provincie en gemeenten (NOVI-
POVI-GOVI) zullen de bijdragen van de ondergrond aan maatschappelijke opgaven worden 
gedeeld met stakeholders. Ter uitwerking van de gehouden pilots ondergrond (en ter stimulering 
van 3D-ruimtelijke ordening) zullen de lessen hieruit worden gedeeld met alle gemeenten.
Gerealiseerd 2021
Het voornemen was om de lessen uit de gehouden pilots (inspiratiedocumenten van Maasgouw, 
Echt-Susteren, Roerdalen, Maastricht en Venlo) met alle gemeenten te delen tijdens een fysieke 
themabijeenkomst. Dit kon vanwege de corona-crisis helaas niet doorgaan. De 
inspiratiedocumenten zijn wel gedeeld op de website: Expeditie Ruimte van de Provincie.  
Beoogd resultaat 2022
We blijven inzetten om bij ruimtelijke ontwikkelingen ondergrond en bovengrond  met elkaar te 
verbinden. Dit doen we door in het begin van het planvormingsproces mee te denken en kansen 
van de ondergrond (ten behoeve van de maatschappelijke opgaven) in beeld te brengen.  

3D-ruimtelijke ordening stimuleren via (gebiedsgericht) ontwikkelen van  
inspiratiedocumenten
Beoogd resultaat 2021
Ter uitwerking van de gehouden pilots ondergrond (en ter stimulering van 3D-ruimtelijke ordening) 
zullen de lessen hieruit worden gedeeld met alle gemeenten.
Gerealiseerd 2021
Het voornemen was om de lessen uit de gehouden pilots (inspiratiedocumenten van Maasgouw, 
Echt-Susteren, Roerdalen, Maastricht en Venlo) met alle gemeenten te delen tijdens een fysieke 
themabijeenkomst. Dit kon vanwege de corona-crisis helaas niet doorgaan. De 
inspiratiedocumenten zijn wel gedeeld op de website: Expeditie Ruimte van de Provincie. 

Coördineren van advisering in  Mijnbouwwetprocedures: inbrengen van provinciale 
belangen ten behoeve van een 3D-ruimtelijke ordening
Beoogd resultaat 2021
De advisering in Mijnbouwwetprocedures zal worden gecoördineerd: Provinciale belangen zullen 
ingebracht worden ten behoeve van een 3D-ruimtelijke ordening, waarbij advisering vanuit een 
bredere invalshoek op basis van de aangepaste Mijnbouwwet zal plaatsvinden. Bovendien zullen 
Waterschap en gemeenten, conform het gestelde in de Mijnbouwwet, bij de advisering worden 
betrokken.
Gerealiseerd 2021
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Coördinatie heeft plaatsgevonden en Provinciale belangen zijn ingebracht; waar van toepassing zijn 
Waterschap en gemeenten betrokken.
Beoogd resultaat 2022
De advisering in Mijnbouwwetprocedures zal worden gecoördineerd: Provinciale belangen zullen 
ingebracht worden ten behoeve van een 3D-ruimtelijke ordening, waarbij advisering vanuit een 
bredere invalshoek op basis van de Mijnbouwwet zal plaatsvinden. Het Waterschap en de 
gemeenten worden, conform het gestelde in de Mijnbouwwet, bij de advisering betrokken.

B. Organiseren  kennis en informatiebeheer ondergrond
Het actief ontwikkelen en verspreiden van kennis over bodem en ondergrond is van toegevoegde 
waarde voor het bereiken van de doelstelling. Daartoe zijn al bestaande regionale 
samenwerkingsvormen operationeel. Daarbij is het van belang om kwalitatieve en actuele 
ondergrondinformatie te ontwikkelen, te beheren en te ontsluiten. De eindgebruiker staat  hierbij 
centraal. De volgende activiteiten dragen daartoe bij:  

Actief kennisnetwerken organiseren, faciliteren en verbreden, teneinde kennis ondergrond te 
ontwikkelen en te delen
Beoogd resultaat 2021
Regionale kennisnetwerken zullen operationeel zijn en kennis hebben ontwikkeld en gedeeld. 
Interprovinciaal zal kennis worden ontwikkeld en gedeeld met het oog op het instrumentarium van 
de Omgevingswet (met name Omgevingsvisies).
Gerealiseerd 2021
Regionale kennis is gedeeld (o.a. via de website Expeditie Ruimte). De kennisnetwerken waren  
betrokken bij het opstellen van de provinciale Omgevingsvisie.
Beoogd resultaat 2022
Regionale kennisnetwerken zullen operationeel zijn en kennis hebben ontwikkeld en gedeeld. 

Ondergrondinformatie (waaronder data) ontsluiten via provinciale website

Beoogd resultaat 2021
Ondergrondinformatie zal via het Ondergrondportaal actueel worden gehouden.
Gerealiseerd 2021
Ondergrondinformatie is op de Provinciale website via de Atlas Limburg actueel gehouden.
Beoogd resultaat 2022
Ondergrondinformatie zal op de Provinciale website actueel worden gehouden.

Basisregistratie voor de ondergrond (de BRO) inhoudelijk en organisatorisch voorbereiden

Beoogd resultaat 2021
De in werking getreden BRO-onderdelen zullen worden geïmplementeerd.
Gerealiseerd 2021
De in werking getreden BRO-onderdelen zijn fasegewijs geïmplementeerd.
Beoogd resultaat 2022
De in werking getreden BRO-onderdelen zijn geïmplementeerd.
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C. Monitoring en landelijke inbreng
Ten behoeve van de uitvoering van de convenants-afspraken zijn gegevens bijgehouden zodat deze 
periodiek, volgens afspraak, geleverd konden worden. Omdat het convenant is geëindigd is deze actie 
niet meer nodig. Daarnaast is actief ambtelijke inbreng geleverd aan activiteiten en landelijke 
producten, zodat het belang van Limburg geborgd is. Te denken valt aan de ontwikkeling van 
beleidsproducten en instrumentarium (de ontwikkeling van ondergrondbeleid in het kader van de 
Omgevingswet-NOVI).

Actief inbreng leveren aan landelijke activiteiten in het kader van beleidsontwikkeling bodem 
en ondergrond
Beoogd resultaat 2021
Actieve inbreng zal worden geleverd aan landelijke activiteiten (aansluiting POVI met Programma 
bodem en ondergrond onder de NOVI).
Gerealiseerd 2021
Ambtelijke bijdragen zijn geleverd aan landelijke activiteiten bij de ontwikkeling van nieuw bodem- 
en ondergrondbeleid en aan kaders voor het stimuleren van geothermie. Het opstellen van 
programma bodem en Ondergrond is enigszins vertraagd en zal in 2022 worden ontwikkeld.
Beoogd resultaat 2022
Actieve inbreng zal worden geleverd aan landelijke activiteiten (aansluiting POVI met Programma 
bodem en ondergrond onder de NOVI).
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4. Communicatie.

Bij het behalen van de doelstellingen is het in de afgelopen jaren duidelijk geworden dat er 
gebalanceerd wordt tussen twee opgaven: enerzijds ligt er een hele concrete saneringsopgave, 
anderzijds een minder concrete opgave gericht op het verbreden van het bodembeleid (ook wel 
beleidstransitie genoemd). Enerzijds van saneren naar beheren en anderzijds van uitsluitend 
beschermen naar een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond waarbij benutten en 
beschermen in balans zijn. Het balanceren tussen beide opgaven verschuift steeds een beetje; naar 
mate de tijd vordert minder spoedlocaties en meer transitie.
De hierbij behorende verschillende overheidsrollen laten zich het beste kenmerken door onderstaande 
figuur (bron: Bodem in balans, NSOB 2015):

Programmalijn bodemsanering en –beheer.
Voor de bodemsaneringsopgave is bekend dat er prestaties gehaald dienen te worden binnen 
randvoorwaarden van procedures, budget en doorlooptijd. Daarbij speelt tevens een rol dat de 
bevoegdheid onder de Omgevingswet in 2022 (d.d. 1 oktober 2022 of mogelijk 1 januari 2023) 
gedeeltelijk zal overgaan naar de gemeenten (in gang gezette saneringen/nazorg vallen overigens 
onder het overgangsrecht en blijven bij de Provincie). Communicatief vereist dit een nauwere 
samenwerking met gemeenten, dat middels het project ‘warme overdracht en implementatie OW-
bodemtaken’ momenteel in volle gang is. Om de saneringsoperatie tot een goed einde te brengen en 
om de overgang naar de Omgevingswet soepel te laten verlopen is daarom vanaf 2016 intensiever 
met gemeenten en Waterschap samengewerkt. Zo hebben er in de afgelopen jaren goedbezochte 
themabijeenkomsten over Omgevingswet, Aanvullingswet en –besluit bodem en 
bodemsaneringsoperatie plaatsgevonden en hebben tal van overleggen plaatsgevonden. In de 
communicatie-aanpak zijn verschillende instrumenten toegepast: Limburg-brede themabijeenkomsten, 
kennisnetwerken (zoals de ambtelijke Beleidsgroep Bodembeheer Limburg, ambtelijke afstemming 
tussen Limburgse bevoegde gezagen Wbb), regionale overleggen, afstemming met individuele 
gemeenten (over concrete projecten). Met deze aanpak zal ook in 2022 met gemeenten en 
Waterschap intensief worden gecommuniceerd. De account van Rijkswaterstaat 
Leefomgeving/Bodem+ voor Limburg geeft hierbij deskundige ondersteuning. 
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Programmalijn ondergrond.
Bij de beleidstransitie is het zaak om de in gang gezette beweging te continueren / nog verder te 
versterken, waarbij stimuleren en faciliteren de boventoon zullen voeren om “de verbinding tussen 
beleidsthema’s” te realiseren. Ook hier geldt dat blijvend verbinding zal worden gezocht met partners 
in de samenleving, met name gemeenten, uitgaande van de 3D-ruimtelijke ordening.

5. Financiële borging

Bij de vaststelling van het MJP (d.d. 29-09-2015) hebben GS bepaald dat de vanaf 2016 te ontvangen 
Decentralisatie-uitkering Bodemsanering (DUB) jaarlijks wordt toegevoegd aan de gelijknamige 
reserve en hebben dit laten bekrachtigen door Provinciale Staten. Deze reserve is bedoeld om de 
kosten, verbonden aan de uitvoering van het convenant voor de periode 2016 - 2020, te dekken, aldus 
het GS-besluit. Het MJP is verlengd (vooralsnog tot de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2022) als 
gevolg van nog resterende activiteiten en als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. De geraamde kosten van dit actieprogramma kunnen derhalve hieruit (DUB-reserve) 
worden gedekt.

De stand van de reserve is per 31-12-2021: € 7.362.665,93

Geraamd budget 2022:
- Programmalijn bodemsanering en – beheer: €  1.730.000,-
- Programmalijn Ondergrond: €       11.000.-
Totaal 2022: €  1.741.000,-
- Primitieve begroting 2022 €          0,00
Totaal nog te dekken uit de reserve: €  1.741.000,-

Geprognotiseerde stand van reserve op 31-12-2022: € 5.621.665,93

Aanbevolen wordt om de reserve ook na 2022 in stand te houden ten behoeve van onder ander het 
project Straat (grondafvoer), langlopende saneringen (monitoringen) en onvoorziene projecten. 

Het ministerie van I&W heeft middels een tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem (SPUK 2021) 
een bedrag van €28.700,- toegekend aan het project communicatie een handelingsperspectieven 
diffuse loodverontreiniging in het Geuldal. De bestedingsperiode is van oktober 2021 tot en met 
oktober 2024. Verantwoording over deze SPUK vindt plaats via sisa (single information, single audit). 

6. Verantwoording

In het MJP is bepaald dat de jaarlijkse actieprogramma’s voorzien in een terugblik en een vooruitblik. 
Dit Actieprogramma bodem en ondergrond 2022 zal samen met het MJP 2016-2022 zal in het najaar 
van 2022 of in het voorjaar van 2023 (afhankelijk van de invoeringsdatum van de Omgevingswet)  
worden geëvalueerd. 
Bij de Jaarrekening 2022 zal verantwoording worden afgelegd aan Provinciale Staten in relatie tot het 
in 2022 toegekende budget. 



Bijlage 1

Naam project / activiteit Relatie met MJP Beoogd resultaat in 2022 Geraamd budget

Programmalijn bodemsanering en -beheer

A. AANPAK SPOEDLOCATIES €1.530.000

Wegnemen c.q. beheersen van humane risico’s a.g.v. ernstige 
bodemverontreiniging. A.1.3

Alle locaties met humane risico’s zijn gesaneerd dan wel beheerst. Er resteren 2 locaties (niet zijnde overheid) 
waarvan de sanering wordt gestart / in uitvoering is.
Bijzonder project:
- Straat Roermond (sanering is afgerond, verwerken saneringsgrond, opstarten aanbesteding) € 100.000

Wegnemen c.q. beheersen van onaanvaardbare 
verspreidings- of ecologische risico’s (spoed) als gevolg van 
bodemverontreiniging.

A.1.3

Sanering dan wel beheersen van alle onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico’s zal in uitvoering 
dan wel afgerond zijn. Indien het initiatief bij een schuldig eigenaar ligt zal het traject om te komen tot 
sanering/beheersen proactief worden bewaakt. Diverse projecten zijn in uitvoering, waaronder langlopende 
monitoringen: Geleen, Nederweert, Stein en Weert.
Bijzonder waterbodemproject:
- Sanering Kanjel en Gelei is afgerond; financiële afhandeling

€ 70.000

€ 1.320.000

Actief benaderen van derden/bedrijven waar inventarisatie-
resultaten op van toepassing zijn. A.5

Bedrijven die in 2020 en 2021 hebben aangegeven om mogelijk gebruik te maken van de subsidieregeling, 
zijn op een onafhankelijke wijze geïnformeerd, geadviseerd en eventueel begeleid om te komen tot een 
subsidieaanvraag in het kader van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering bij de Provincie Limburg.

€ 40.000

Nagaan of er gerelateerd aan de Wbb gebieden zijn met 
diffuse bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane 
risico’s.

A.9.1
A.9.2

Waar nodig zal voor gebieden in samenwerking met betrokken gemeente(n) gebruiksadviezen en beleid 
opgesteld worden. Concreet project Geuldal:
De aanbevelingen van de GGD zijn opgestart. Dit project is ook vanuit de landelijke SPUK-regeling 2021 
toegekend waarmee financiering van kosten naar verwachting is gedekt (€28.800,-)

Apart budget 
(SPUK 2021)

B. GEBIEDSGERICHT BEHEER VAN GRONDWATERVERONTREINIGING € 15.000

Vaststellen en uitvoeren van het monitoringsplan de Kempen 
(als vervolg op project Actief Bodembeheer de Kempen). B.2 Afhankelijk van eindevaluatie is eventueel aanvullende monitoring noodzakelijk. € 15.000

C. NIEUWE BEDREIGINGEN € 10.000

Landelijke ontwikkelingen (nieuwe stoffen) volgen en kennis 
ontwikkelen.

C.1.1
C.1.2

Landelijke ontwikkelingen zullen worden gevolgd en zo mogelijk/nodig vertaald worden naar de situatie in 
Limburg € 10.000

D. NAZORG € 60.000

Nazorglasten verminderen D

De nazorgactiviteiten op de locatie “Kruisberg” (Meerssen) zullen door de Provincie, na beoordeling van 
monitoringsresultaten, worden uitgevoerd.
De niet voor rekening van de overheid vallende nazorgactiviteiten worden vanuit het nieuwe provinciale 
bodeminformatiesysteem in 2022 (opnieuw) beoordeeld.

€ 60.000 

E. VOORBEREIDEN OP OMGEVINGSWET € 60.000

Voorbereidingen treffen om eventuele 
bevoegdheidsoverdracht naar gemeenten zo goed mogelijk te 
laten verlopen

E.1

De met gemeenten opgebouwde en gestructureerde samenwerking zal worden voortgezet. Binnen het 
overdrachtstraject zullen, vanuit gezamenlijke wensen en behoeften, procesafspraken en inhoudelijke thema’s 
worden benoemd (op basis van projectplan). Concrete projecten:
- Regionale overleggen met gemeenten zullen worden voortgezet
- met individuele gemeenten zullen warme overdrachtswensen worden besproken
- met de BBL zal nieuw bodembeleid/handreiking (Ow-proof) worden opgesteld

€ 40.000



Naam project / activiteit Relatie met MJP Beoogd resultaat in 2022 Geraamd budget

Voorbereidingen treffen ten aanzien van 
bevoegdheidsoverdracht van (historische) 
grondwaterverontreinigingen van Wbb naar KRW

E.1
In 2022 wordt een beleidskader grondwaterkwaliteit opgesteld met daarin beschreven de doelstellingen hoe 
om te gaan met bodem- en grondwaterverontreinigingen
onder de Omgevingswet conform de Kaderrichtlijn Water. 

€ 20.000

F. ORGANISEREN KENNIS EN INFORMATIEBEHEER BODEMSANERING EN -BEHEER € 20.000

Kennis over bodem en ondergrond actief ontwikkelen en 
verspreiden via bestaande regionale netwerken (organiseren 
en faciliteren).

F.1 Kennis over bodem en ondergrond zal verspreid worden via georganiseerde en gefaciliteerde regionale 
netwerken (LWBG, BBL e.a.). € 10.000

Bodeminformatiesysteem adequaat beheren en overgang data 
naar gemeenten mogelijk maken. F.6

Het beheer van het bodeminformatiesysteem zal adequaat worden uitgevoerd. 
Met het oog op de toekomstige bevoegdheidsoverdracht zal een regionale afstemming van 
bodeminformatiebeheer (Provincie, gemeenten en RUD’s) plaatsvinden.

€ 10.000

G. MONITORING EN LANDELIJKE INBRENG € 5.000

Geactualiseerde planning van voorgenomen 
uitbetalingsmomenten van subsidie (bedrijvenregeling) 
opstellen en indienen

G.1 Planning is bij het Rijk ingediend. n.v.t.

Inbreng leveren aan landelijke activiteiten in het kader van 
beleidsontwikkeling bodem en ondergrond. G.3 Inbreng zal worden geleverd aan landelijke activiteiten. Concreet:

- IPO-BOdemOntwikkelGroep (o.a. strategische beleidsafstemming met I&W en VNG). € 5.000

OVERIG € 30.000

GGD-advisering Bij diverse projecten zal de GGD adviseren over risicobeoordelingen. € 10.000

Onvoorzien alle € 20.000

SUBTOTAAL Programmalijn bodemsanering en -beheer € 1.730.000



Naam project / activiteit Relatie met MJP Beoogd resultaat in 2022 Geraamd budget

Programmalijn ondergrond

A. Duurzaam en efficiënt beheer en gebruik € 0

3D-ruimtelijke ordening stimuleren A.1 en A.2
We blijven inzetten om bij ruimtelijke ontwikkelingen ondergrond en bovengrond met elkaar te verbinden. Dit 
doen we door in het begin van het planvormingsproces mee te denken en kansen van de ondergrond (ten 
behoeve van de maatschappelijke opgaven) in beeld te brengen.  

n.v.t.

Coördineren van advisering in Mijnbouwwetprocedures: 
inbrengen van provinciale belangen ten behoeve van een 3D-
ruimtelijke ordening

A.1 en A.2

De advisering in Mijnbouwwetprocedures zal worden gecoördineerd: Provinciale belangen zullen ingebracht 
worden ten behoeve van een 3D-ruimtelijke ordening, waarbij advisering vanuit een bredere invalshoek op 
basis van de Mijnbouwwet zal plaatsvinden. Het Waterschap en de gemeenten worden, conform het gestelde 
in de Mijnbouwwet, bij de advisering betrokken.

n.v.t.

B. Organiseren kennis en informatiebeheer ondergrond € 5.000

Actief kennisnetwerken organiseren, faciliteren en verbreden, 
teneinde kennis ondergrond te ontwikkelen en te delen B.1

Regionale kennisnetwerken zullen operationeel zijn en kennis hebben ontwikkeld en gedeeld. Interprovinciaal 
zal kennis worden ontwikkeld en gedeeld met het oog op het instrumentarium van de Omgevingswet (met 
name Omgevingsvisies).

€ 5.000

Ondergrondinformatie (waaronder data) ontsluiten via 
provinciale website B.4 Ondergrondinformatie zal via de Provinciale website actueel worden gehouden. n.v.t.

Basisregistratie voor de ondergrond (de BRO) inhoudelijk en 
organisatorisch voorbereiden B.4 De in werking getreden BRO-onderdelen zullen worden geïmplementeerd; bijdrage zal geleverd worden aan 

het vormgeven van nieuwe (wettelijke) registratie-objecten pm

C. Monitoring en landelijke inbreng € 1.000

Actief inbreng leveren aan landelijke activiteiten in het kader 
van beleidsontwikkeling bodem en ondergrond C.2 Actieve inbreng zal worden geleverd aan landelijke activiteiten € 1.000

OVERIG € 5.000

Onvoorzien alle  € 5.000

SUBTOTAAL Programmalijn ondergrond € 11.000

TOTAAL Programmalijn bodemsanering en -beheer  & Programmalijn ondergrond € 1.741.000



Bijlage 2

Naam project / activiteit Relatie 
met MJP Resultaat in 2021 Geraamd budget Realisatie

Programmalijn bodemsanering en -beheer

A. Aanpak spoedlocaties € 2.615.000,- € 595.910,-

Wegnemen c.q. beheersen van humane risico’s als gevolg van 
ernstige bodemverontreiniging A.1.3

Alle locaties met humane risico’s zijn gesaneerd dan wel beheerst. Benoemde projecten in 2021:
- Swalmerstraat Roermond: locatie is gesaneerd
- Straat Roermond: sanering is afgerond. Verwerken van saneringsgrond dient nog plaats te vinden
- Geuldal: GGD heeft gezondheidskundige beoordeling uitgevoerd. Vervolg in 2022

Er resteren 2 locaties (niet zijnde overheid) waarvan de sanering wordt gestart / in uitvoering is.

€  20.000,-
€ 900.000,-
€ 10.000,-

€ 125.617,-
€ 68.655,-
€ 5.338,-

Verkenning nieuw aangemelde potentiële spoedlocaties met 
onaanvaardbare risico’s.

A.1.1
A.1.2 Er zijn geen nieuwe meldingen binnengekomen die geleid hebben tot bodemonderzoek. € 20.000,- € 0,-

Wegnemen c.q. beheersen van onaanvaardbare 
verspreidings- of ecologische risico’s (spoed) als gevolg van 
bodemverontreiniging

A.1.3

Vrijwel alle locaties met onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico’s zijn gesaneerd dan wel 
beheerst. Merendeels lag/ligt het initiatief bij een particulier/bedrijf (onder de wettelijke term schuldig 
eigenaar). Enkele projecten zijn nog in uitvoering: Geleen, Meerssen, Nederweert, Stein en Weert.

Bij het concrete project “Sanering Kanjel en Gelei” is de sanering in 2021 gestart en afgerond. 

€ 85.000,-

€ 1.500.000-,

€ 75.600,-

€ 300.000,-

Actief benaderen van derden/bedrijven waar inventarisatie-
resultaten op van toepassing zijn

A.5
Er is gestart met het benaderen van bedrijven die mogelijk gebruik willen maken van de bestaande 
bedrijvenregeling (van het Rijk). Voortgang is bewaakt daar waar sprake is van het komen tot 
noodzakelijke saneringen. Mede als gevolg van corona is dit project vertraagd (bedrijfsbezoeken 
waren niet mogelijk). In 2022 krijgt het project een vervolg.

€ 60.000,- €20.700,-

Nagaan of er gerelateerd aan de Wbb gebieden zijn met 
diffuse bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane 
risico’s

A.9.1
A.9.2

In opdracht van de Provincie Limburg heeft de GGD een onafhankelijk gezondheidskundige 
beoordeling uitgevoerd op de reeds beschikbare bodemverontreinigingsinformatie. De GGD heeft 
aanbevolen om gezondheidkundige risico-kaarten op te stellen, een herinventarisatie te doen naar het 
actuele bodemgebruik en een communicatietraject op te starten naar bestuurders en burgers waarin 
handelingsperspectieven geboden worden.  

€ 20.000,- € 0,-

B. Gebiedsgericht beheer van grondwaterverontreiniging € 35.000,- € 24.200,-

Hoofdlijnen van gebiedsgericht beheer van 
grondwaterverontreinigingen vaststellen. B.1.4

In de BBL zijn de resultaten van het inventarisatietraject van historische grondwaterverontreinigingen 
binnen het Wbb-bevoegd gezag gebied van de provincie Limburg gedeeld. Inventarisatieresultaten 
zijn nader geanalyseerd mede in afstemming met het Waterschap. Integrale afweging heeft 
plaatsgevonden vanuit de beleidskaders bodem en water (KRW). 

€ 20.000,- € 17.500,-

Vaststellen en uitvoeren van het monitoringsplan de Kempen 
(als vervolg op project Actief Bodembeheer de Kempen) B.2 De eindevaluatie/beoordeling van de monitoringsronden is gestart. € 15.000,- € 6.700,-

C. Nieuwe bedreigingen € 10.000,- € 8.000,-

Landelijke ontwikkelingen (nieuwe stoffen) volgen en kennis 
ontwikkelen

C.1.1 
C.1.2

Landelijke ontwikkelingen zijn gevolgd. 
Voorbereiding ten behoeve van SPUK-aanvraag 2021 zijn uitgevoerd (PFAS) € 10.000,- € 8.000,-

D. Verminderen nazorglasten €0,-

Nazorglasten verminderen

D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4

Gestart is met de inventarisatie van resterende nazorglocaties die niet voor rekening zijn van de 
overheid. Het inventarisatietraject maakt onderdeel uit van de voorbereidingsactiviteiten op de 
Omgevingswet en krijgt een vervolg in 2022.

pm € 0,-

E. Voorbereiden op Omgevingswet € 50.000,- € 16.387,-



Naam project / activiteit Relatie 
met MJP Resultaat in 2021 Geraamd budget Realisatie

Voorbereidingen treffen om eventuele 
bevoegdheidsoverdracht naar gemeenten zo goed mogelijk te 
laten verlopen

E.1

De met gemeenten opgebouwde en gestructureerde samenwerking is voortgezet. Het projectplan 
‘warme overdracht en implementatie Omgevingswet (Ow) -bodemtaken’ is samen met de Limburgse 
gemeenten, RUD Noord-Limburg en RUD Zuid-Limburg en Waterschap Limburg opgesteld en tijdens 
bestuurlijke bijeenkomsten (in Noord en in Zuid-Limburg) besproken. De uitvoering van het project 
verloopt voortvarend. 

Twee projecten zijn opgestart en in uitvoering: Limburgs bodembeleid en grondwaterbeleid (KRW) 
onder de Omgevingswet

€ 50.000,- € 16.387,-

F. Organiseren kennis en informatiebeheer bodemsanering en -beheer € 60.000,- € 27.600,-

Kennis over bodem en ondergrond actief ontwikkelen en 
verspreiden via bestaande regionale netwerken (organiseren 
en faciliteren)

F.1 Kennis over bodem en ondergrond is vanwege corona-omstandigheden vooral - digitaal verspreid via 
georganiseerde en gefaciliteerde regionale netwerken (LWBG, BBL e.a.). € 10.000,- € 9.500,-

Bodeminformatiesysteem adequaat beheren F.6
Voorbereidingen zijn vervolgd om het bodeminformatiesysteem vanuit een andere leverancier te 
betrekken in aansluiting op een nieuw vergunningensysteem. Een nieuw bodeminformatiesysteem is 
aangeschaft en geïmplementeerd. 

€ 50.000,- € 18.100,-

G. Monitoring en landelijke inbreng € 5.000,- € 5.283,-

Geactualiseerde planning van voorgenomen 
uitbetalingsmomenten van subsidie (bedrijvenregeling) 
opstellen en indienen

G.1 Planning is bij het Rijk ingediend. n.v.t. € 0,-

Limburgse gegevens beheren ten behoeve van landelijke 
monitoring betreffende uitvoering convenant G.2

Limburgse gegevens zijn beheerd en aan de landelijke uitvoeringsorganisatie van het convenant 
verstrekt. Daarbij zijn vooral het aantal risicolocaties in relatie tot het behalen van 
convenantsdoelstellingen bewaakt. 

n.v.t. € 0,-

Inbreng leveren aan landelijke activiteiten in het kader van 
beleidsontwikkeling bodem en ondergrond G.3

Inbreng is geleverd aan landelijke activiteiten. Concreet:
- IPO-BOdemOntwikkelGroep: vanuit deze groep heeft strategische beleidsafstemming 
plaatsgevonden met I&W (bijv. bij de beleidsdoorlichting voor de Tweede Kamer).

€ 5.000,- € 5.283,-

OVERIG € 20.000,- € 0,-

Onvoorzien alle € 20.000,- € 0,-

SUBTOTAAL Programmalijn bodemsanering en –beheer € 2.815.000,- € 677.380,-



Naam project / activiteit Relatie 
met MJP Resultaat in 2021 Geraamd budget Realisatie

Programmalijn ondergrond

A. Duurzaam en efficiënt beheer en gebruik € 10.000,- € 0,-

3D-ruimtelijke ordening stimuleren A.1
A.2

Het voornemen was om de lessen uit de gehouden pilots (inspiratiedocumenten van Maasgouw, Echt-
Susteren, Roerdalen, Maastricht en Venlo) met alle gemeenten te delen tijdens een fysieke 
themabijeenkomst. Dit kon vanwege de corona-crisis helaas niet doorgaan. De inspiratiedocumenten 
zijn wel gedeeld op de website: Expeditie Ruimte van de Provincie.  

€ 10.000,- € 0,-

Coördineren van advisering in Mijnbouwwetprocedures: 
inbrengen van provinciale belangen ten behoeve van een 3D-
ruimtelijke ordening

A.1
A.2 De advisering in Mijnbouwwetprocedures is gecoördineerd. n.v.t. € 0,-

B. Organiseren kennis en informatiebeheer ondergrond € 5.000,- € 0,-

Actief regionale kennisnetwerken organiseren, faciliteren en 
verbreden, teneinde kennis ondergrond te ontwikkelen en te 
delen

B.1
Regionale kennis is - vanwege corona-omstandigheden vooral digitaal - gedeeld (o.a. via de website 
Expeditie Ruimte). De kennisnetwerken waren betrokken bij het opstellen van de provinciale 
Omgevingsvisie.

€ 5.000,- € 0,-

Ondergrondinformatie (waaronder data) ontsluiten via 
provinciale website B.4 Ondergrondinformatie is via de provinciale website actueel gehouden. € 0,- € 0,-

Basisregistratie voor de ondergrond (de BRO) inhoudelijk en 
organisatorisch voorbereiden B.4 De in werking getreden BRO-onderdelen zijn operationeel. Data zijn via bronhoudersportaal 

aangeleverd. € 0,- € 0,-

C. Monitoring en landelijke inbreng € 0,- € 0,-

Actief inbreng leveren aan landelijke activiteiten in het kader 
van beleidsontwikkeling bodem en ondergrond C.2 Ambtelijke bijdragen zijn geleverd aan landelijke activiteiten bij de ontwikkeling van nieuw bodem- en 

ondergrondbeleid en aan kaders voor het stimuleren van geothermie. n.v.t. € 0,-

OVERIG € 5.000,- € 0,-

Onvoorzien alle € 20.000,- € 0,-

SUBTOTAAL Programmalijn ondergrond € 20.000,- € 0,-

TOTAAL Programmalijn bodemsanering en -beheer  & Programmalijn ondergrond € 2.835.000,- € 677.380,-

Beëindigde transitoria na vaststelling jaarrekening 2020 € 18.781,-

Exploitatieresultaat 2021 (raming 2021 - realisatie 2021 + beëindigde transitoria 2020) € 2.176.401,-


