
 
 
 
Schone bodem nog niet in zicht. 
Provincie Frsylân gaat meer sturend en dwingend optreden bij ernstig 
verontreinigde locaties met gezondheidsrisico’s. 
 
Assen – 23 februari 2012 
 
De provincie slaagt er meestal niet in om bij ernstig verontreinigde locaties met 
gezondheidsrisico’s snel maatregelen te nemen om de risico’s weg te nemen of te 
beheersen. Maatregelen worden pas uitgevoerd als de eigenaar van de betreffende 
locatie daar zelf direct belang bij heeft. Gelet op dit gegeven en het feit dat de 
provincie nog geen volledig beeld heeft van de nog resterende locaties waarbij 
sprake is van humane risico’s, is een schone bodem in Fryslân nog niet in zicht. Dit 
concludeert de Noordelijke Rekenkamer in het rapport ‘Schone bodem in zicht?’. 
 
Provincie verantwoordelijk aanpak spoedlocaties 
In 2009 hebben de betrokken overheden een convenant ondertekend waarin als 
doel is gesteld dat uiterlijk in 2015 bij alle nog resterende ernstig verontreinigde 
locaties met gezondheidsrisico’s, de zogenoemde humane spoedlocaties, 
maatregelen zijn genomen. In Fryslân is het provinciebestuur, met uitzondering van 
het gebied van de gemeente Leeuwarden, hiervoor verantwoordelijk. Om kosten te 
besparen heeft de wetgever eind jaren negentig ervoor gekozen om het saneren van 
verontreinigde bodems steeds meer aan particuliere (markt)partijen over te laten. 
Marktpartijen kunnen tot saneren overgaan op een tijdstip dat goed aansluit bij 
andere bedrijfsactiviteiten, zoals verbouw, nieuwbouw of herinrichting van het 
terrein. De wetgever heeft echter een duidelijke uitzondering gemaakt voor locaties 
waarbij sprake is van risico’s voor de mens of het milieu. Bij deze locaties dienen de 
risico’s voorop te staan en moeten zo spoedig mogelijk maatregelen worden 
genomen. 
 
Aanpak humane spoedlocaties in het verleden 
De Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de provincie Frsylân in het verleden 
erin is geslaagd om bij humane spoedlocaties snel maatregelen te nemen. Uit het 
onderzoek blijkt dat bij locaties waar inmiddels de humane risico’s zijn wegenomen 
dan wel beheerst, het gemiddeld 11 jaar heeft geduurd voordat er maatregelen 
werden genomen. In de praktijk blijkt het saneren van ernstig verontreinigde 
bodems een moeizaam proces: eigenaren die niet willen meewerken, faillissementen 
en omvangrijke onderzoeken zijn factoren die een voortvarende aanpak in de weg 
staan. De provincie slaagt er meestal niet in om het saneringsproces weer op gang 
te brengen als een eigenaar zelf geen direct belang heeft. Van beschikbare 
subsidieregelingen om de sanering deels te financieren wordt weinig gebruik 
gemaakt. Ook heeft het provinciebestuur tot nu toe geen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om een onderzoeks- en/of saneringsbevel op te leggen. 
 
Zicht op resterende humane spoedlocaties? 
Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt verder dat de provincie zich wel steeds 
meer richt op het in beeld brengen en saneren van de resterende spoedlocaties, 
maar het tempo waarin dit gebeurt baart zorgen. Op de provinciale, humane 
spoedlijst van 18 oktober 2011 zijn 11 landlocaties en daarnaast nog 11 
waterbodemlocaties opgenomen. Van de meeste locaties die op deze lijst staan is al 



geruime tijd bekend dat er mogelijk humane risico’s aanwezig zijn. Het gaat om 
lang lopende gevallen waarvan meer dan de helft nog steeds in de onderzoeksfase 
verkeert. De provincie sluit niet uit dat hier nog nieuwe locaties bij kunnen komen. 
De Rekenkamer concludeert dat, mede doordat verschillende factoren een 
voortvarende aanpak in de weg staan, er weinig garanties zijn dat uiterlijk in 2015 
alle resterende humane spoedlocaties zijn aangepakt. De Rekenkamer heeft in haar 
rapport verschillende aanbevelingen opgenomen om het bodemsaneringsproces 
effectiever te laten verlopen, zodat de provincie sneller zicht krijgt op een schone 
bodem. 
 
Vergelijking drie noordelijke provincies 
De Rekenkamer heeft in de provincies Drenthe en Groningen een vergelijkbaar 
onderzoek uitgevoerd. Drenthe heeft, in tegenstelling tot Fryslân en Groningen, bij 
alle humane spoedlocaties het onderzoek afgerond en heeft daarmee een volledig 
overzicht van de locaties waar de komende jaren nog maatregelen nodig zijn. 
Verder blijkt uit de vergelijking dat Provinciale Staten van Groningen en Drenthe 
beter geïnformeerd worden over de uitvoering dan die van Fryslân en hierdoor beter 
in staat zijn hun controlerende rol te vervullen. 
 
Reactie provincie Fryslân en nawoord Rekenkamer 
Gedeputeerde Staten onderschrijven grotendeels de conclusies van het rapport en 
zijn voornemens alle aanbevelingen over te nemen. De deelconclusie dat de 
provincie nog geen volledig beeld heeft van de resterende humane spoedlocaties 
wordt niet gedeeld. De lijst van 18 oktober 2011 wordt door Gedeputeerde Staten 
beschouwd als de definitieve, volledige lijst. 
 
De Rekenkamer merkt op dat de provincie bij een ‘volledig beeld’ een ander 
uitgangspunt hanteert dan de Rekenkamer. Het voornemen van GS om in 2012 een 
uitvoeringsprogramma voor de resterende humane spoedlocaties op te stellen en 
om actief gebruik te gaan maken van het beschikbare instrumentarium is volgens de 
Rekenkamer een goede eerste stap voor een doeltreffende aanpak. 
 

 
De Noordelijke Rekenkamer is op 1 januari 2005 opgericht in het kader van het 
dualisme. De missie van de Noordelijke Rekenkamer is om met onafhankelijke 
onderzoeken Provinciale Staten te ondersteunen in hun kaderstellende en 
controlerende rol. In haar onderzoeken staan doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid centraal. 

 
Noot voor de redactie: 
Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport ‘Een schone 
bodem in zicht? Provincie Fryslân’ kan u contact opnemen met de Noordelijke 
Rekenkamer: 0592 – 304790. Het rapport en dit persbericht zijn te downloaden van 
onze website www.noordelijkerekenkamer.nl. Daar treft u ook meer informatie aan 
over het doel en de werkwijze van de Noordelijke Rekenkamer. 


