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Geacht College,
Met het installeren van projectbureau 'Diffuus Lood De Ronde Venen' en de verantwoordelijke stuurgroep breekt er
een nieuwe fase aan in een project waarin wij al diverse jaren gezamenlijk optrekken.
Door het goede voorbereidende werk van de Taskforce, waarin zowel provincie als gemeente vertegenwoordigd
waren, ligt er nu een plan waarmee we de problematiek van diffuus lood in De Ronde Venen kunnen aanpakken.
Ook is er van Rijkswege een budget van € 2.886.993,00 beschikbaar gesteld waarmee de uitvoering definitief van
start kan gaan. Ook dit jaar heeft de provincie een aanvullend budget bij het Ministerie van I&W van 4,3 miljoen
euro aangevraagd om de aanpak te financieren.
Het projectbureau is gestart met het onderzoeken van de particuliere tuinen op het toemaakdek binnen uw gemeente. Waar dit noodzakelijk is worden in nauw overleg met de bewoners maatregelen genomen. De komende
jaren wordt hier door het projectbureau uitgebreid over gecommuniceerd.
De afgelopen jaren van voorbereiding kenmerkten zich door een groeiend vertrouwen in de samenwerking om te
komen tot deze aanpak. Waar wij in de beginfase menige discussie voerden, vertrouwen wij er nu op dat met het
ingaan van deze nieuwe fase onze samenwerking verder kan worden verstevigd en dat wij er gezamenlijk in slagen
uw gemeente een stukje veiliger en gezonder te maken.
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Laten we ook benadrukken dat dit een mooi voorbeeld is hoe samenwerkende overheden tegenslagen kunnen
overwinnen en samen de transitie naar de Omgevingswet mede vorm kunnen geven.
Hoogachtend,
Namens de Gedeputeerde Staten van Utrecht,

drs. W.R.C. (Mirjam) Sterk,
Gedeputeerde Landbouw, Natuur, Bodem, Water, Stikstof, Sport en Bestuur

2 van 2

