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: Bodemdaling, Heel Zuid-Holland Zakt
: 8 november 2017

:7045
: Begroting 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag
behandeling van bovenvermeld agendapunt;

I

november 2017 ter

Constaterende dat:
o driekwart van onze provincie een slechte of niet optimale draagkrachtige grond heeft (' slappe
bodem' ) en deze onder invloed van bovenbelasting verder in elkaar wordt gedrukt en zal
dalen;
o de effecten van bodemdaling doorwerken op diverse terreinen van provinciaal belang
(waterkwaliteit, waterveiligheid en wateroverlast; natuur; infrastructuur; Ruimtelijke Ordening
en klimaatadaptatie),

Overwegende dat:
¡ in het coalitieprogramma het college uitspreekt ambitie te hebben op dit dossier en het als
opgave benoemd heeft,
. er een Programma Bodemdaling 2016-2019 ligt waarbij de aanpak vooralsnog beperkt lijkt tot
kennis ontwikkeling ("zichtbaar en bespreekbaar"),
r hierin slechts een bedrag van 265.000 euro is gereserveerd,
. er hoge kosten zijn verbonden aan het herstel van funderingen en infrastructuur door
bodemdaling,
. er een voortgangsrapportage van het Werkprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 ligt,

o

waarin het woord bodemdaling slechts eenmaal voorkomt,
in de Begroting 2018 niet zichtbaar is of en zo jawat wordt ingezet voor dit onderuverp,

Verzoekt het college:

o

uiterlijk bijde voorjaarsnota 2018 PS een rapportage te zenden over:
1. wat Zuid-Holland nú doet op het gebied van bodemdaling;
2. wat Zuid-Holland gaat doen in de toekomst op het gebied van bodemdaling, en
3. of (eventuele) extra middelen hiervoor nodig zijn.

en gaan over tot de orde van de dag!

Anneke Wijbenga, D66
Ria Oosterop - Van
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