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Onderwerp : Ter informatie de Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2017-2020

Geachte Statenleden,

Hierbij sturen wij u ter kennisgeving de Friese Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond
201 7-2020. De uitvoeringsagenda is een provinciale uitwerking van het Convenant Bodem
en Ondergrond 2016-2020, ondertekend op 17 maart 2015 door Rijk, IPO, VNG en UvW.

In het convenant zijn afspraken opgenomen omtrent het realiseren van een duurzaam en
effectief beheer van de bodem en ondergrond. Deze afspraken hebben enerzijds betrekking
op de afronding van de spoedlocaties met verspreiding- en/of ecologische risico’s (bodem
sanering) en het realiseren van een beheerfase voor bodemverontreinigingen (van saneren
naar beheren). Anderzijds zijn afspraken opgenomen inzake de transitie waarbij bodem en
ondergrond integraal onderdeel uitmaken van andere beleidsvelden en maatschappelijke
thema’s.

De vertaling van de doelen uit het convenant heeft geleid tot de realisatie van een Friese
Uitvoeringsagenda voor Bodem en Ondergrond 2017-2020. In de uitwerking van de doelen
voor de ondergrond is daarbij rekening gehouden met de besluiten van PS in relatie tot on
dergrondse opslagdoeleincien in de bodem.

-1/2- Onskenmerk; 01401459
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Het convenant Bodem en Ondergrond 201 6-2020 is de opvolger van het Convenant Bodem
ontwikkelingsbeleid en aanpak (humane) spoedlocaties 2010-201 5. De provincie Fryslân
heeft conform deze doelstellingen de aanpak van humane spoedlocaties succesvol afge
rond.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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A.J. n Berg, secretaris
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1. Achtergronden en beleidskader  
 

1.1 Inleiding 
Op 17 maart 2015 is het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 door het Rijk, 
provincies, gemeenten en waterschappen ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd over 
de wijze waarop de aanpak van de bodemverontreinigingslocaties met onaanvaardbare risico's 
(spoedlocaties) rond 2020 wordt afgerond. Daarnaast zijn afspraken opgenomen over de wijze 
waarop de overgang wordt gemaakt naar een fase waarin de focus ligt op duurzaam en 
efficiënt beheer, waarin bodem en ondergrond integraal onderdeel worden van de 
ruimtelijke ordening en het omgevingsbeleid. Aan het Convenant zijn Rijksmiddelen voor deze 
opgaven gekoppeld. De uitvoeringsagenda is een uitwerking van het Convenant Bodem en Ondergrond 
waaraan provincies zich hebben gecommitteerd maar houdt rekening met de besluiten die vanuit PS zijn 
gemaakt in relatie tot het thema “opslag in de ondergrond”.   
 
Het beleidsterrein bodem en ondergrond is sinds het eind van de jaren 90 geëvolueerd van een op zich staand 
beleidsthema naar een thema dat vooral wordt bezien in relatie met andere beleidsthema’s. Ook wordt bodem 
als onderlegger gezien voor natuur en landbouw. Daarnaast is bodem gekoppeld aan diverse maatschappelijke 
opgaven in relatie tot de energietransitie en klimaatadaptatie.  
 

1.2 Doelstelling  
Met deze agenda presenteert de provincie een plan voor de uitwerking van het Convenant bodem en 
ondergrond 2016 - 2020 (verder te noemen: bodemconvenant). De hoofddoelstelling van dit bodemconvenant 
is het realiseren van een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van onze bodem en ondergrond. Dit biedt 
een belangrijke bijdrage aan de gezondheid, het welzijn en de welvaart.  
 
Het convenant is het vervolg op het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedsanering

1
. Dit 

convenant is onder meer de basis geweest voor de aanpak van de humane spoedlocaties in de provincie
2
 in de 

afgelopen jaren. Het convenant 2016-2020 richt zich op een afbouw van de spoedoperatie door het aanpakken 
van de locatie met risico’s voor verspreiding en/of ecologie. Daarnaast bevat het convenant afspraken over de  
transitie naar de beheerfase van bodemverontreiniging (van saneren naar beheren).  
 
De agenda is tot stand gekomen na overleg en samenwerking met onze partners gemeenten en Wetterskip 
Fryslân. Daarnaast is samengewerkt met de FUMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1
 Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2009/08/01/convenant-

bodemontwikkelingsbeleid-en-aanpak-spoedlocaties  
2
 Zie onder meer het Meerjarenprogramma bodemsanering 2010 – 2014 uit 2010, het projectenplan 

Projectenplan humane spoedlocaties provinsje Fryslân; Deel I: Plan de Campagne en ook het rapport van de 
Noordelijke Rekenkamer uit 2015 waarin wordt teruggekeken op de resultaten van de aanpak van humane 
spoedlocaties (Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2009/08/01/convenant-bodemontwikkelingsbeleid-en-aanpak-spoedlocaties
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2009/08/01/convenant-bodemontwikkelingsbeleid-en-aanpak-spoedlocaties
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj2fjD-6nOAhUJIsAKHQIVBu4QFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.fryslan.frl%2F4169%2F3-oktober-2012-statencommissie-lan%2C-loft-wetter%2Ffiles%2F3c.%2520%2520bijlage%25201%2520-%2520plan%2520de%2520campagne%2520deel%25201%5B1%5D.pdf&usg=AFQjCNE1CIYIWlrZDV7sHz5AOq3iEpjh7g&bvm=bv.128617741,d.ZGg
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj2fjD-6nOAhUJIsAKHQIVBu4QFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.fryslan.frl%2F4169%2F3-oktober-2012-statencommissie-lan%2C-loft-wetter%2Ffiles%2F3c.%2520%2520bijlage%25201%2520-%2520plan%2520de%2520campagne%2520deel%25201%5B1%5D.pdf&usg=AFQjCNE1CIYIWlrZDV7sHz5AOq3iEpjh7g&bvm=bv.128617741,d.ZGg
http://www.fryslan.frl/16887/3-februari-2016-steatemerk/files/03.c-nrk%20rapport%20terugblik%20bedrijventerreinen%20en%20bodemsanering.pdf
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Beleidsmatig perspectief

3
. 

Bodem en ondergrond hebben 
betrekking op de ruimte beneden het 
maaiveld. Dit vormt één samenhangend 
systeem van bodemmateriaal, gesteente, 
(grond)water en organismen. Een 
systeem dat begint beneden het 
maaiveld en doorloopt tot de diepe 
ondergrond. Het kenmerkt zich door 
groot aantal (stof)kringlopen, langzame 
uitwisselingsprocessen en voorraden aan 
(delf)stoffen. Het systeem is van vitaal 
belang en waarde voor de maatschappij 
en levert een groot aantal diensten,  
functies en baten voor de economie en 
maatschappij.  
 
De begrippen bodem en ondergrond zijn niet scherp gedefinieerd en worden vaak door elkaar gebruikt. 
Milieukundigen en bodemkundigen spreken van bodem, bodemleven, bodemprocessen en bodemsanering. De 
aandacht gaat met name uit naar de biotische en chemische aspecten van de bodem. Technici praten over 
grond, grondwerkzaamheden en ondergronds bouwen. De aandacht voor de bodem is vooral gericht op de 
fysische eigenschappen. Ook bij mijnbouwactiviteiten denkt men eerder aan de term ondergrond dan aan 
bodem.  
 
In deze notitie worden de termen bodem en ondergrond naast elkaar gebruikt. Daarbij gaat het bij bodem 
meestal om de bovenste meters van de aardkorst, waarin zich bodemvormende processen afspelen. 
Ondergrond heeft betrekking op alles wat zich beneden maaiveld bevindt. Waar nodig wordt onderscheid 
gemaakt tussen de ondiepe en de diepe ondergrond. 
 
Het beleidsterrein bodem is volop in beweging. Het is en wordt steeds noodzakelijker om nieuwe 
ontwikkelingen vanuit driedimensionaal perspectief te beoordelen. Boven en ondergrond vormen daarin één 
geheel.  
 
Van oudsher is de bodem belangrijk als bron van voedsel, grondstoffen en fossiele energie (en daarnaast als 
plek om afval te bergen). De laatste jaren zijn daar voor de bodem en ondergrond essentiële rollen bijgekomen 
in het klimaatvraagstuk, het duurzaam beheer van (grond)water en natuur, ondergronds bouwen en  stedelijke 
infrastructuur.  
 
De bodem en ondergrond zijn cruciaal voor een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving, nu en in de toekomst. 
De bodem en ondergrond scheppen mogelijkheden voor ruimtelijke gebiedsontwikkeling. Een goede afweging 
en afstemming tussen ondergrondse en bovengrondse activiteiten is daarbij van belang. 
 
Bodem en ondergrond bieden ook economische kansen die maatschappelijke en financiële baten kunnen 
opleveren. Gedacht kan worden aan schoon drinkwater, een goed leidingennet, ondergrondse garages, 
warmte-koudeopslag (wko), winning van aardwarmte maar ook aan kansen die nog in ontwikkeling zijn zoals 
winning van bijv. schaliegas of opslag van CO2 en afvalwater etc. Eén van de uitgangspunten is dat gebruik van 
de ondergrond een bijdrage levert aan een circulaire economie.  
 
 
 

                                                                 
3
 Zie ook: Beleidsdocument behorende bij het convenant bodem en ondergrond 2016 - 2020. 

http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/91744/beleidsdocument_duurzaam_en_efficient_beheer_en_gebruik_van_bodem_en_ondergrond_maart_2015.pdf
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1.3 Samenhang STRONG en Omgevingsvisie  
 
Op het terrein van bodem en ondergrond zijn nog een tweetal andere ontwikkellijnen van belang.  
 

 
STRONG 
Allereerst werkt het Rijk op dit moment aan de totstandkoming van de structuurvisie ondergrond (STRONG). In 
deze structuurvisie werkt het Rijk (in samenwerking met provincies en gemeenten) aan afspraken over 
activiteiten in de bodem op landelijk schaalniveau (bijv. drinkwaterwinning uit grondwater en mijnbouw in de 
diepe ondergrond). De structuurvisie

4
 heeft tot doel om ervoor te zorgen dat: 

 er in de toekomst voldoende mogelijkheden zijn voor de winning van grondwater voor de 
drinkwatervoorziening; 

 er voldoende ruimte wordt geboden voor toekomstige mijnbouwactiviteiten, mede gericht op de transitie 
naar een duurzame energievoorziening en het realiseren van de klimaatdoelen; 

 de hiervoor noodzakelijke belangenafweging en besluitvorming plaatsvindt in goede samenwerking tussen 
alle overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, met oog voor de veiligheid en belangen 
van de burgers (omgevingsmanagement) 

 
 
Omgevingsvisie 
Vanuit het perspectief dat bovengrondse en ondergrondse ontwikkelingen in samenhang worden bekeken is de 
ondergrond ook één van de 10 thema’s in het proces van de provinciale omgevingsvisie

5
. In de startnotitie 

Omgevingsvisie
6
 wordt onderkend dat het steeds drukker wordt in de ondergrond: “door hier bewuster dan 

voorheen keuzes in te maken, kunnen we duurzaam bodemgebruik bevorderen dat tegemoet komt aan 
maatschappelijke behoeften.”  
De omgevingsvisie zal op onderdelen voor de ondergrond inhoudelijk richting / duidelijkheid kunnen geven 
bijvoorbeeld over de diepe delfstoffenwinning.  
 
In de discussienota Omgevingsvisie zijn de volgende discussie-items benoemd t.a.v. bodem en ondergrond

7
: 

 Hoe kan onderlinge afstemming van onder- en bovengronds gebruik gegarandeerd worden?  

 Duurzaam bodemgebruik betekent dat de bodem een bijdrage kan blijven leveren aan maatschappelijke 
opgaven zoals productie van voedsel en biomassa (energie).  
Wie is aan zet? 

 Keuzes over het gebruik van de diepe ondergrond. Welke mogelijkheden voor olie-, gas-, en zoutwinning, 
geothermie, en opslag van stoffen en gassen? Onder welke voorwaarden? 

 Onder welke voorwaarden kan winning van oppervlaktedelfstoffen plaatsvinden? 

 Is uitbreiding van bestaande ontgrondingsplassen nog nodig en gewenst? 

 Zijn er beleidsonderdelen die kunnen vervallen? Zo ja welke, en waarom? 
 
De ambities op het vlak van bodem- en ondergrond zullen kenbaar moeten worden gemaakt in de 
omgevingsvisie alvorens in deze uitvoeringsagenda specifiek inhoudelijk maatregelen en initiatieven naar voren 
kunnen worden gehaald.  
 
 
 
 

                                                                 
4
 Bron: Concept Ontwerp-structuurvisie Ondergrond versie 9 september 2016 

5
 Voor meer informatie zie: http://www.fryslan.frl/18289/themas-omgevingsvisie/  

6
 Gedeputeerde Staten van Fryslân, 19 januari 2016 

7
 Zie ook het verzameldocument oogst 1e planfase Omgevingsvisie d.d. 1 oktober 2016 waarin de uitkomsten 

van de discussie zijn verwerkt: http://www.fryslan.frl/19944/volle-zaal-bij-presentatie-oogst-
omgevingsvisie/files/verzameldocument%20reacties%20eerste%20planfase%20omgevingsvisie%20-
%20september%202016.pdf  

http://www.fryslan.frl/18289/themas-omgevingsvisie/
http://www.fryslan.frl/19944/volle-zaal-bij-presentatie-oogst-omgevingsvisie/files/verzameldocument%20reacties%20eerste%20planfase%20omgevingsvisie%20-%20september%202016.pdf
http://www.fryslan.frl/19944/volle-zaal-bij-presentatie-oogst-omgevingsvisie/files/verzameldocument%20reacties%20eerste%20planfase%20omgevingsvisie%20-%20september%202016.pdf
http://www.fryslan.frl/19944/volle-zaal-bij-presentatie-oogst-omgevingsvisie/files/verzameldocument%20reacties%20eerste%20planfase%20omgevingsvisie%20-%20september%202016.pdf
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1.4 Integraliteit 
Zoals in de inleiding al aangegeven is het beleidsthema bodem steeds minder als apart beleidsterrein te zien. 
De bodem is betrokken bij verschillende ontwikkelingen waarbij de scope niet gericht is op (alleen) het aspect 
bodem maar op andere (beleids-) doelen. Het kan dan gaan om landbouw, mijnbouw, energiewinning, 
archeologie, ecologie, etc.  
 
Door deze positie is voor de behartiging van het belang bodem integrale samenwerking cruciaal. Het is van 
belang zorg te dragen dat bodem en ondergrond bij al deze verschillende ontwikkelingen en 
beleidsonderwerpen expliciet wordt betrokken in de afwegingen die worden gemaakt. Het gaat bij de 
behartiging van het aspect bodem daarom vooral ook over de wijze waarop dat plaatsvindt. Hierbij zal veel 
samenwerking moeten gevonden met externe partners. Ook zullen interne werkprocessen daarop moeten 
worden ontwikkeld dan wel aangepast. In deze notitie zullen we hier verder op in gaan.  
 

1.5 Omgevingswet 
Met inwerkingtreding van de Omgevingswet (voorzien in 2019) verdwijnt de Wet bodembescherming en 
worden delen van de oude Wbb in de vorm van een Aanvullingswet bodem gekoppeld aan de Omgevingswet. 
Een verandering is dat de bevoegdheid van wettelijke taken bij de gemeenten komt te liggen. Op dit moment 
ligt het bevoegd gezag in Fryslân bij de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân. De wettelijke taken 
(vergunningsverlening en toezicht) zijn voor Fryslân belegd bij de FUMO. Eén van de afspraken in het 
convenant is dat de overdracht van bevoegd gezag taken naar gemeenten in goed overleg (“warm”) zal 
plaatsvinden.  
 
De Omgevingswet zal het kader vormen voor generiek beleid voor taken op gebied van bodemverontreiniging. 
Gemeenten hebben in het kader van de Omgevingswet echter de mogelijkheid om gebied specifiek beleid op te 
stellen. Dit moet zijn opgenomen in de gemeentelijke omgevingsvisie/omgevingsplan. Gemeenten worden 
bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken inzake bodem. Toezicht en handhaving 
is en blijft  een basistaak binnen de FUMO. De afspraken ten aanzien van de “warme” overdracht van 
bevoegdheden maken deel uit van de uitvoering van de provinciale agenda.  

 
 

1.6 Uitgangspunten bodemconvenant 
Het convenant voor de periode 2016 – 2020  heeft een aantal uitgangspunten.  Door verwezenlijking van deze 
uitgangspunten wordt invulling gegeven aan het streven naar gestadige verbetering van de kwaliteit van de 
bodem en ondergrond.  
 
Sanering 
In de afgelopen jaren heeft sanering van verontreinigingen centraal gestaan in  het bodembeleid en heeft 
geleid tot een succesvolle aanpak van diverse bodemverontreinigingen. Deze opgave komt voor wat betreft de 
spoedopgave nu tot een afronding. Na de aanpak van de locaties met humane risico’s onder het vorige 
convenant staat in deze periode centraal  de aanpak van locaties die  een onaanvaardbaar risico vormen voor 
ecologie of vanwege het risico op verspreiding van de verontreiniging in grondwater. Een overzicht van de 
locaties met risico’s voor verspreiding en ecologie zijn weergegeven in de bijlage. Hierin staan ook de stand van 
zaken per locatie vermeld. 
 
Preventie, beheer en koppeling ruimtelijke dynamiek 
In de afronding van de saneringsopgave ligt ook de basis voor het nieuwe beleid t.a.v. bodemverontreinigingen 
besloten. Hierin staat duurzaam en efficiënt beheer van de bodem- en ondergrond en het grondwater centraal. 
Resterende verontreinigingen worden zo nodig  beheerd en zo mogelijk gebiedsgericht aangepakt. Niet alle 
historische verontreinigingen hoeven conform de wetgeving en beleid worden weggenomen. Het is voor een 
goed beheer daarom noodzakelijk om de nog aanwezige verontreinigingen goed in beeld te hebben

8
.  

 

                                                                 
8
 Bij gebiedsgerichte aanpak zal de vraag of gesaneerd moet worden bepaald worden aan de hand van de 

(nieuwe) functie en gebruik van een gebied in relatie tot de aard van de verontreiniging. Een voorbeeld: voor 
een woningbouwlocatie gelden andere normen dan  bijvoorbeeld voor een bedrijventerrein of parkeerterrein.  
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In de toekomst (na deze convenants-periode) vindt sanering derhalve vooral nog plaats in relatie tot 
ontwikkelingen en initiatieven binnen het gebied (koppeling met ruimtelijke dynamiek). Niet de aanwezigheid 
van een (mogelijke) verontreiniging staat nog langer centraal maar de vraag in hoeverre aanpak (sanering) 
noodzakelijk is in relatie tot de functie (het gebruik) van het gebied. In een dergelijke wijze van werken staat 
efficiënte samenwerking tussen betrokken overheden, intermediairs en initiatiefnemers centraal vanuit het 
perspectief van bevoegdheden en kennisdeling.  
 
Gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreiniging 
Verder gaat het convenant uit van een gebiedsgerichte aanpak waarin de nadruk ligt op de kwaliteit van ons 
grondwater (o.a. voor de drinkwaterwinning).  
 
 
Verontreinigingen in waterbodems waar dit een belemmering vormt voor het bereiken van de gestelde 
waterkwaliteitsdoelen 
Het is de verantwoordelijkheid van de waterschappen om uiterlijk voor 2020 te starten met de aanpak van 
verontreinigingen op locaties waar dit een belemmering vormt voor het bereiken van de 
waterkwaliteitsdoelen

9
. 

 
 
 

1.7 Relatie met het bedrijfsleven 
Er is in 2016 ook een convenant Bodem en Bedrijfsleven afgesloten tussen het rijk en het bedrijfsleven. Een 
nauwe samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven draagt bij aan het bereiken van de doelen uit beide 
convenanten. Het primaat bij de realisatie van de doelen van het convenant ligt bij de overheden. Actieve 
deelname van het bedrijfsleven aan acties of projecten met een gedeeld belang is gewenst. Het bedrijfsleven 
kan in verschillende rollen en met verschillende vertegenwoordigers betrokken zijn bij de diverse onderdelen 
van het convenant Bodem en Ondergrond. 
  
 

  

                                                                 
9
 Door de Unie van Waterschappen is een lijst opgesteld voor de locaties waarvoor dit geldt. De zgn. Lijst C.  
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2 Omgevingsverkenning en samenhang 
 

2.1 Inleiding 
Om het provinciale “bodemspeelveld” in beeld te brengen, hebben er intern en extern interviews 
plaatsgevonden met vertegenwoordigers van diverse stakeholders op de verschillende bij bodem en 
ondergrond betrokken beleidsterreinen.  
 
Centraal in de gesprekken stond de behoefte aan kennis. Deze behoefte t.a.v. bodem en ondergrond wordt 
bepaald door de maatschappelijke opgaven en de zorg dat het natuurlijk systeem duurzaam, in evenwicht met 
de maatschappelijke druk / behoefte / vraag / gebruik, kan bijdragen aan de oplossing van deze opgaven. In de 
ideale situatie is hier spraken van balans

10
.  

 

 
 
 

2.2 Verkenning 
Bij bodem en ondergrond zijn een flink aantal beleidsterreinen betrokken. In het verleden werd bodem gezien 
als een sectoraal beleidsonderwerp. De laatste 
jaren worden bodem en ondergrond steeds 
meer gezien en ervaren als onderdeel van 
andere beleidsterreinen. De verdere uitrol van 
deze transitie is ook één van de doelstellingen 
van het convenant. Bodem als integraal 
onderdeel van andere beleidsterreinen en het 
doel dat bodem op ieder van deze 
beleidsterreinen zijn rol kan vervullen. Een 
aantal bodemthema’s zoals bijv. bodemdaling, 
veenoxidatie en verzilting zijn actueel waar 
diverse beleidsterreinen mee zijn verbonden en 
integraal kunnen worden opgepakt.    
 
Bij de volgende beleidsterreinen spelen bodem 
en ondergrond een rol. 
 

 Ruimtelijke Ordening  
De samenhang tussen het RO-beleid en het aspect bodem ligt voor de hand. In het convenant is 
overeengekomen dat gemeenten en provincies bij het opstellen en actualiseren van ruimtelijke plannen 
zoveel mogelijk de ondergrond betrekken en feitelijk de ondergrond en bovengrond als één geheel 
beschouwen: 3d ordening. En waar nodig worden in samenwerking met andere belanghebbenden (zoals 
waterschappen, drinkwaterwinbedrijven, energiebedrijven, netwerkbeheerders en de 
voedingsmiddelenindustrie) gebieds- en beheerplannen opgesteld.  
 
Een vooraf uitgewerkt kader is door de diversiteit van de bij het bodembeleid betrokken aspecten niet 
haalbaar. De provincie investeert in werkwijzen, het ontsluiten van informatie (kennisbank) en het creëren 
van netwerken (in- en externe samenwerkingsverbanden). Hiermee kunnen ontwikkelingen in 
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 Bron van de afbeelding: Kennisagenda bodem en ondergrond 2016 
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samenwerking worden opgepakt en ontleed op het moment dat deze spelen en relevant zijn.  
 

 Economie 

De relatie tussen het bodembeleid en het beleidsterrein economie ligt vooral op het gebied van duurzame 

energie en recreatie en toerisme (waterbodems). De bodem en ondergrond vormen een belangrijke basis 

voor onze welvaart. Daarbij kan gedacht worden aan de landbouwproductie, gaswinning, zoutwinning en 

winning oppervlaktedelfstoffen  maar ook aan het economische rendement van warmte-koudeopslag 

(wko) en/of geothermie. Daarnaast is het de verwachting dat vanuit landelijk oogpunt in de toekomst een 

beroep zal worden gedaan op opslagmogelijkheden van de diepe ondergrond zoals bijvoorbeeld CO2. 

Daarnaast is een gezonde bodem essentieel voor een circulaire economie. 

 

 Mijnbouw 
Ten aanzien van mijnbouw is de provincie niet zelfstandig bevoegd. Deze bevoegdheid berust bij het Rijk. 
Op grond van de Mijnbouwwet

11
 kunnen Gedeputeerde Staten advies uitbrengen over ingediende 

aanvragen (vergunningprocedures).  
 
In de praktijk is in de loop van de jaren ambtelijk binnen de organisatie een netwerkfunctie ontstaan 
waarbij de belangen van Fryslân breed worden geïnventariseerd (provincie, gemeenten en Wetterskip) op 
basis waarvan advisering plaatsvindt.  De provincie heeft daarbij een wettelijke coördinatieplicht bij 
opsporings- en winningsvergunningen. Overigens gaat het bij het beleidsterrein Mijnbouw niet alleen om 
de winning van delfstoffen maar ook over de mogelijke opslag van bijv. CO2.  
 
Mijnbouw, de Structuurvisie Ondergrond  en de uitvoering van het Bodemconvenant raken elkaar. Al was 
het alleen maar omdat de diepe ondergrond uitsluitend “bereikbaar” is door alle andere bodemlagen te 
doorboren. De samenwerking vindt op landelijk niveau plaats. Op Rijksniveau zal het 
uitvoeringsprogramma STRONG wordt verbonden met het uitvoeringsprogramma van het 
bodemconvenant.  

 

 Landbouw 

Bodem is een belangrijk aspect in de Provinciale landbouwagenda. In het regionaal programma KRW 

Landbouw
12

 is duurzaam bodembeheer één van maatregelgroepen welke de landbouw in staat stellen een 

bijdrage te leveren aan de KRW-opgave in de provincie Fryslân.  In dit kader kan een vergoeding worden 

gegeven voor projecten/maatregelen die tot doel hebben het verbeteren van de chemische, fysische en 

biologische eigenschappen van de bodem. Met als resultaat een algehele verbetering van de 

bodemkwaliteit in Fryslân die mede bijdragen aan waterkwaliteitsdoelen.  

In de overeenkomst die door provincie gesloten is met het Wetterskip en LTO is overeengekomen dat een 

vergoeding kan worden gegeven voor uitvoering fysieke maatregelen, kennisdeling en het ontwikkelen en 

beproeven van praktijkgerichte kennis en innovaties. 

De ambities op het gebied van efficiënt beheer en gebruik van de bovengrond in het landbouw beleid zijn 

overlappend aan de ambities in het bodemconvenant. Een nauwe samenwerking is derhalve van belang. 

Met name ook voor het vraagstuk kennis en innovatie.  

 

 Energie 
De relatie tussen het beleidsterrein energie en het bodembeleid ligt vooral bij geothermie, warmte/koude 
opslag en eventueel toekomstige energieopslag. Bodem draagt bij aan de energietransitie en 
klimaatadaptatie. Bij beleidsontwikkeling en bij concrete projecten is afstemming over consequenties voor 
de bodem van belang, zowel fysisch als chemisch. Ook in ruimtelijke zin zal afstemming met Ruimtelijke 
Ordening moeten worden gezocht. Samenwerking tussen de beleidsterreinen is vooral gericht op borging 
en ontsluiting van relevante informatie en het ontwikkelen van werkprocessen waarin relevante informatie 
in concrete procedures (bijv. vergunningen) wordt  ontsloten.  
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 Artikel 16 Mijnbouwwet 
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 Overeenkomst ter realisering van het Regionaal Programma KRW Landbouw 2016.  
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 Water 
De beleidsterreinen water en bodem zijn op een aantal onderdelen aan elkaar verbonden.  

o Drinkwatervoorziening 
De kwaliteit van de winning van drinkwater uit de bodem staat onder druk. Van belang zijn hierbij 
de drinkwaterwingebieden en grondwaterbeschermingszones en de gebiedsdossiers op basis van 
de Kaderrichtlijn Water. 

13
 

Mogelijke (toekomstige) risico’s die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van drinkwater zijn:  
 geothermie (WKO)  
 verzilting 
 nutriënten in het water 
 Uitbreiding mijnbouwactiviteiten  

o Waterbodems 
 De kwaliteit van waterbodems en het behalen van de KRW-doelen is de doelstelling van de 

eerder genoemde overeenkomst ter realisering van het Regionaal Programma KRW 
Landbouw. Vanzelfsprekend is daarbij naast de provincie ook het Wetterskip Fryslân 
betrokken 

o KRW signaleringslijst 
 Dit is een lijst met potentieel bedreigende locaties die kwetsbare objecten in het kader van 

KRW bedreigen. 
 

 Archeologie 
De beleidsterreinen archeologie en bodem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
Bij de borging van archeologische belangen staat de kenbaarheid van beschikbare informatie centraal. 
Hierin is voorzien door FAMKE

14
.  

 

 Natuur  
Voor natuur is bodem de onderlegger. De bodem bepaalt mede welk natuurtype mogelijk is. Bijvoorbeeld 
heide of moeras. Daarnaast is het van belang bij de inrichting van nieuwe natuurterreinen een integrale 
afweging te maken tussen onder meer de aspecten bodem (zoals verontreinigingen of stortplaatsen) en 
maatschappelijke gebruik (zoals onder meer recreatie). Daarbij is van belang de ontsluiting van informatie 
(kaartmateriaal) en het creëren van bewustwording voor de relatie tussen bodem en natuur.  

 

 Ruimtelijke kwaliteit 
Het landschaps – en cultuurhistorisch beleid is verwoord in de structuurvisie Grutsk op e Romte. Hierin zijn 
de belangen van archeologie, landschappelijke kwaliteit, aardkundige waarden geborgd. De ruimtelijke 
kwaliteit van Fryslân en de bodem hangen nauw samen: alle informatie over de ontstaansgeschiedenis is in 
de bodem terug te vinden.  
 
Betrokkenheid van ruimtelijke kwaliteit is veelal gekoppeld aan ontwikkelingen van uit andere 
beleidsterreinen (bijv. ruimtelijke ontwikkelingen).  
 
 

2.3 Samenhang geborgd 
Kenmerkend voor de uitkomsten van deze verkenning is de verbondenheid van de beleidsterreinen met elkaar 
en met het bodembeleid. Uit de inventarisatie van de relaties tussen de bodemdoelen en aanverwante 
beleidsterreinen is gebleken dat de realisatie van de bodemdoelen vooral kan plaatsvinden door de integratie 
in de werkprocessen en informatieborging.  
 
In verschillende beleidsterreinen is de behartiging van het belang van de bodem expliciet belegd.

15
 Bij andere 

beleidsterreinen is dat minder of minder expliciet het geval. Streven naar een groot overkoepelend 
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 Zie hieronder paragraaf 3.1 
14

 Friese Archeologische Monumentenkaart Extra: viewer 
15

 Vlg. landbouw.  

http://fryslan.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=3e86d25ba86448fc811143a2699494cb&extent=121065,533738,221852,617050,28992
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beleidsperspectief wordt niet wenselijk geacht. Realisatie van doelen inzake de bodem (zoals vanuit het 
bodemconvenant) is mede belegd in de diverse andere beleidsterreinen en bevat integrale samenhang. 
 
In het convenant is op een aantal plekken de noodzaak tot samenwerking met publieke en private benadrukt 
(vgl. hierboven de mogelijkheid tot het opstellen van operationele gebieds- en beheersplannen).  
 
De samenhang dient daarom vorm te krijgen in de wijze van werken.  

 Het aspect bodem dient in ieder geval aan de orde te komen bij ontwikkelingen in een gebied. Om de 
afweging van het bodembelang “te borgen” moeten relevante provinciale werkprocessen worden 
gescreend.  

 Vaak zullen ontwikkelingen die het bodembelang raken plaatsvinden binnen projecten zoals 
gebiedsontwikkelingen, aanleg nieuwe natuurterreinen, delfstoffenwinning, etc. In dit geval is de afweging 
van de belangen (en dus ook het bodembelang) afhankelijk van het proces dat wordt ingezet

16
. Ook is 

regelmatig sprake van overlap in vraagstukken, landelijke trajecten die allen raken (zoals STRONG en 
BIDON

17
) en vooral veel behoefte aan goed toegankelijke informatie. Om deze diversiteit aan belangen in 

projecten en processen te borgen zal moeten worden samengewerkt in de in- en externe netwerken.  

 Vooruitlopend én in lijn met de Wet Basisregistratie bodem wordt op initiatief van het Rijk een concreet 
plan van aanpak opgesteld en zal worden ingezet op versterking en uitwisseling van bodeminformatie.  
Ook worden afspraken gemaakt over het beheer van de informatie.  
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 Bijv. de belangenafweging binnen de gehanteerde systematiek van projectmatig werken (Prince2)  
17

 Project BIDON: BodemInformatie delen tussen Overheid en netbeheerders en overig e initiatiefnemers 
werkzaam in de bodem 
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3 Van Saneren naar Beheren  
 

3.1 Inleiding 
Centrale opgave in het convenant is om aan het eind van de periode de gevallen van ernstige 
bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico’s gesaneerd of in elk 
geval beheerst te hebben.  
 
Deze opgave stond ook al centraal gedurende de vorige convenants periode

18
. De opgave was toen gericht op 

aanpak van de humane spoedlocaties. In de nieuwe periode is de focus gericht op de aanpak van ecologische of 
verspreidingsrisico’s. De opgave voor de humane spoedlocaties is in Fryslân inmiddels volledig afgerond. 
Daarnaast zijn in convenant nog afspraken gemaakt inzake het toekomstige beheer van bodemverontreiniging.   
 
Om tot een duurzaam bodembeheer te komen zijn in het convenant afspraken gemaakt over de volgende 
deelopgaven: 
 

 Saneringsopgave voor de locaties met risico’s voor verspreiding en ecologie.  

 Gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging 

 Kaderrichtlijn Water 

 C-lijsten waterbodems 

 Diffuse bodemverontreiniging 

 Nieuwe bedreigingen 

 Nazorg 

 Stortplaatsen 
 
In dit hoofdstuk is naast de opgaven uit het convenant tevens een paragraaf opgenomen over stedelijke 
vernieuwing inzake (project)ontwikkelingen waarvoor bodemverontreiniging een belemmering vormt.   
 

3.2 Aanpak locaties met risico’s van verspreiding en ecologie 
Voor de aanpak van deze spoedlocaties wordt de projectmatige werkwijze uit de periode 2010 – 2015 
voortgezet. In bijlage 1 is een actueel overzicht opgenomen van de stand van zaken ten aanzien van beheersing 
c.q. sanering van de locaties met verspreiding- of ecologische risico’s. De locaties waar de provincie de sanering 
initieert en uitvoert zijn locaties waar geen veroorzaker dan wel schuldig eigenaar meer is aan te spreken voor 
de verontreiniging. De locaties waar het gevestigde bedrijf de sanering initieert en uitvoert betreffen 
bedrijfslocaties waar het bedrijf op grond van de Wet bodembescherming zelf verantwoordelijk is voor de 
aanpak. De waterbodemlocaties, zowel verspreiding en ecologie worden door het Wetterskip opgepakt en 
uitgevoerd. Dit is vastgesteld in het Programma waterbodemsanering WSF 2016-2020. Voor de uitvoering van 
de waterbodemsaneringen is een subsidie verleend van € 2.323.000,00. De subsidieverlening is conform de 
nadere afspraken die zijn gemaakt tussen provincie en Wetterskip in het “Vervolg aanpak resterende 
waterbodemsaneringen Bodemconvenant 2010-2015” Het ministerie van I&M is er namelijk vanuit gegaan dat 
ook waterbodemverontreinigingen met verspreiding en ecologie onder het regime van het 1

e
 Bodemconvenant 

moet worden uitgevoerd. Dit vanwege het feit dat deze locaties reeds zijn voorzien van een beschikking ernst 
en spoedeisendheid op grond van de Wbb. Een overzicht van de resterende spoedlocaties en de status zijn 
opgenomen in de bijlage. 
 

3.3 Gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreiniging 
In het convenant is afgesproken dat in beeld wordt gebracht in welke gebieden er behoefte bestaat aan het 

gebiedsgericht beheren van verontreinigingen in het grondwater.  In Fryslân is een gebiedsgericht beheer van 

ernstige en spoedeisende verontreinigingen niet aan de orde. Wel kan invulling worden gegeven aan de 

doelstelling om de kwaliteit van het grondwater te verbeteren of in elk geval de verslechtering te stoppen. Dit 

is ook een vorm van gebiedsgericht beheer en kan onder meer wenselijk zijn in een gebied met (ernstige) 
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 Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 
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grondwaterverontreinigingen die individueel beschouwd geen dusdanige verspreidingsrisico's hebben dat zij 

spoedig moeten worden gesaneerd, maar die, in samenhang beschouwd, toch een bedreiging voor kwetsbare 

objecten (kunnen gaan) vormen. Dit zijn de zogenoemde “oranje” locaties. Dit thema heeft een daarmee ook 

een link met de signaleringslijst KRW. Daarnaast kunnen mogelijke knelpunten van bodemverontreiniging voor 

drinkwaterwinningen en andere winningen voor menselijke consumptie een belangrijke aanleiding zijn voor 

gebiedsgericht beheer van grondwaterverontreinigingen.  

 

3.4 Kaderrichtlijn Water 

De Kaderrichtlijn water (KRW) is sinds eind 2000 van kracht en biedt een kader voor de 
bescherming van zoet, brak en zout oppervlaktewater en grondwater. In de KRW zijn 
doelen opgenomen ten aanzien van de kwaliteit van het Europese grond- en 
oppervlaktewater. De KRW stelt ten doel dat de wateren in 2015 een ‘goede toestand’ hebben 
bereikt. Deze termijn kan worden verlengd met maximaal twee periodes van zes jaar, waarmee de 
uiterste datum op 2027 komt. In het kader van de KRW zijn stroomgebiedsbeheerplannen en 
maatregelenprogramma’s opgesteld. Binnen de KRW zijn kwetsbare objecten benoemd die negatief 
kunnen worden beïnvloed door bodemverontreinigingen. Daarom bevat het Convenant Bodem en 
Ondergrond 2016-2020 in artikel 4 verplichtingen om in beeld te brengen wat de gevolgen van 
verontreinigd grondwater kunnen zijn voor deze kwetsbare objecten. Artikel 4 van het Convenant 
Bodem en Ondergrond bepaalt dat spoedeisende gevallen in het kader van de KRW in 2020 zijn gesaneerd dan 
wel beheerst moeten zijn. 
 
Op het gebied van bodem komen op grond van de Wet bodembescherming (wbb) geen spoedlocaties voor die 
een kwetsbaar object bedreigen. Het is wel mogelijk dat er vanuit de KRW bodemlocaties voorkomen die voor 
een kwetsbaar object onwenselijk zijn. Voor locaties die op grond van de Wbb ernstig maar niet spoedeisend 
zijn en daarbij in een straal van 100 m binnen het kwetsbare object liggen zijn opgenomen in een 
signaleringslijst. De locaties op deze lijst zullen inhoudelijk moeten worden beoordeeld om te beoordelen of er 
maatregelen noodzakelijk zijn.     
 
In Fryslân zijn de bedreigingen voor grondwaterbeschermingsgebieden opgenomen in gebiedsdossiers. Op 
basis van het gebiedsdossier zijn maatregelen ontwikkeld die gericht zijn op preventie en risicobeheersing. 
Deze maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsprogramma dat is opgesteld voor alle 
drinkwaterwinningen.  
 
 

3.5 Verontreinigingen in waterbodems waar dit een belemmering vormt voor 
het bereiken van de gestelde waterkwaliteitsdoelen  

Dergelijke locaties zijn er niet in Fryslân. Het betreft hier de zgn. C-lijst zijn waterbodemlocaties die ernstig zijn 
verontreinigd, waar geen beschikking op basis van de Wet bodembescherming  voor is afgegeven en die 
daardoor onder de waterwet vallen. Dergelijke locaties zijn in Fryslân al aangepakt (samenwerking tussen de 
provincie en het Wetterskip). 

 
 

3.6 Diffuse bodemverontreiniging 
In Nederland  is op veel plaatsen en met name in stedelijk gebied sprake van diffuse bodemverontreiniging 
(boven de achtergrondwaarde ). De diffuse verontreinigingen  in Fryslân vormen voor zover bekend geen 
actueel risico voor de volksgezondheid. Betrokkenen worden door gemeenten geïnformeerd indien daar 
aanleiding toe is, dit kan bijvoorbeeld zijn na een gebruiksverandering. Vanuit de provincie en gemeenten 
wordt de landelijke discussie op gebied loodverontreiniging op de voet gevolgd. Uit een onderzoek van het 
RIVM is namelijk gebleken dat een lagere concentratie blootstelling aan lood dan de huidige norm kan leiden 
tot een  substantiële IQ punten vermindering bij kinderen. In opdracht van het ministerie van I&M wordt een 
maatschappelijke kosten/baten analyse opgesteld. Daarnaast is naar aanleiding van het RIVM-rapport een 
landelijke werkgroep lood ingesteld om te bepalen hoe met deze nieuwe inzichten omgegaan kan worden. De 



13 
 

loodproblematiek speelt in Nederland voornamelijk in steden als Rotterdam en Zaandam i.v.m. de vroegere 
aanwezigheid van loodwitfabrieken. In Fryslân zijn in beperktere mate diffuse gebieden waar loodconcentraties 
dergelijke effecten zouden kunnen veroorzaken op grond van het RIVM rapport. De landelijke GGD is 
betrokken bij dit onderwerp en het advies zal waarschijnlijk worden om met communicatiemiddelen 
eigenaren/gebruikers te wijzen op gebruiksbeperkingen als gevolg van lood (bijv. geen moestuin kunnen 
houden). Deze werkwijze wordt nu ook al toegepast bij gebieden waar de achtergrondwaarde te hoog is voor 
een bepaalde vorm van gebruik. 
 

3.7 Nieuwe bedreigingen 
Dit is een relatief nieuw thema binnen bodembeleid. Recent zijn gegevens beschikbaar gekomen over de 
grondwaterkwaliteit in Fryslân

19
. In het grondwater worden (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen, 

medicijnen en andere milieuvreemde stoffen aangetroffen. Hiermee wordt aangetoond dat het grondwater 
kwetsbaar is voor verontreiniging. Om voldoende aangesloten te blijven bij dit onderwerp worden de landelijke 
ontwikkelingen gevolgd.  
 

3.8 Nazorg 
Nazorg heeft betrekking op artikel 39d van de Wet bodembescherming. Hierin is geregeld dat nazorg van 
toepassing is indien na bodemsanering sprake is van restverontreiniging in de bodem.  Conform het 
bodemconvenant is de insteek met name het verminderen van de nazorglast, zoals lopende 
monitoringsverplichtingen. Deze zullen met een verdiepingsslag dan ook nader in beeld moeten worden 
gebracht. Belangrijke randvoorwaarde is het op orde zijn van het bodeminformatiesysteem. Dit is ook van 
belang in het kader van de “warme” overdracht en toezicht en handhaving.  

 

3.9 Voormalige stortplaatsen 
Onderzocht zal moeten worden hoe de stortplaatsen op dit moment zijn beheerd en of er nog risico’s zijn als 
gevolg van onvoldoende afdekkingen van het stort dan wel uittreding van verontreinigd grondwater. Hierbij zal 
worden geïnventariseerd of de  adviezen uit het vroegere traject NAVOS zijn opgevolgd dan wel  hoe de 
operatie NAVOS in het verleden is afgerond. In Fryslân gaat het in totaal om 137 stortplaatsen/dempingen.    

 

3.10 Stedelijke vernieuwing en maatschappelijk saneren 
Bodemverontreinigingen met risico’s, de spoedlocaties, hebben de hoogste prioriteit. Er geldt vanuit het 
convenant geen verplichting om locaties waarbij wel verontreiniging aanwezig is, maar waarbij zich geen 
risico’s voordoen, aan te pakken. Het landelijk bodembeleid gaat er vanuit dat deze verontreinigingen vanzelf 
aangepakt worden indien de verontreinigingen een gewenste ontwikkeling in de weg zitten en dat de kosten 
hiervan vanuit de ontwikkeling opgebracht worden. In de praktijk lukt dat niet altijd en kan leiden tot 
ongewenste neveneffecten, zoals het vermijden van bouwactiviteiten in stedelijk gebied waarbij terreinen 
braak kunnen blijven liggen. In de periode 2000-2015 was het mogelijk ISV gelden (investeringsbudget 
stedelijke vernieuwing) in te zetten om een deel (meestal 1/4

e
 deel) van de kosten van deze 

bodemverontreinigingen te dekken.  
 
De economische crisis heeft gezorgd dat nieuwe projectontwikkelingen achterop zijn gebleven. Het is niet 
wenselijk dat (maatschappelijke) herontwikkelingen in binnenstedelijk gebied stagneren door de aanwezigheid 
van ernstige bodemverontreiniging. Het is daardoor mogelijk dat ontwikkelingen zich verplaatsen naar het 
buitengebied. De provincie wil de aanpak van verontreinigingen, die aantoonbaar  gewenste maatschappelijke 
ontwikkelingen belemmeren, in periode tot aan de Omgevingswet blijven kunnen faciliteren door hiervoor 
budget beschikbaar te houden (zie hoofdstuk 7). Het initiatief om aanspraak te maken op een bijdrage ligt mij 
de gemeente. De betreffende gemeente zal de noodzaak moeten toelichten in een businessplan. Tevens zal 
afstemming met RO moeten plaatsvinden. De criteria van ISV zijn richtinggevend voor het toekennen van een  
bijdrage.  
 

                                                                 
19

 Rapport: “Grondwaterkwaliteit Provincie Fryslân 2015” De resultaten van de metingen in het grondwater 
naar algemene stoffen, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere milieuvreemde stoffen in 
2015. (28 november 2016) 
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4 Overdracht bevoegdheden 
 

4.1 Inleiding 
Met inwerkingtreding van de Omgevingswet komt de bevoegdheid van de provincie t.a.v. de Wet 
bodembescherming bij de gemeenten te liggen. Op dit moment ligt het bevoegd gezag in Fryslân bij de 
gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân. Met uitzondering van de gemeente Leeuwarden krijgen de 
gemeenten derhalve een nieuwe taak toebedeeld. Eén van de afspraken in het convenant is dat deze 
overdracht van bevoegdheden in goed overleg (“warm”) zal plaatsvinden. Het overgangsrecht bepaald 
waarschijnlijk dat de volgende situaties bij de provincie blijven:  
 

 Lopende projecten 

 Nazorglocaties 

 Locaties met beschikkingen ernstig en urgentie/spoedeisendheid 
 

4.2 Onderwerpen  
In de voorbereiding op de totstandkoming van deze agenda zijn in gesprekken met een aantal Friese 
gemeenten de onderwerpen geïnventariseerd die relevant zijn om de “warme” overdracht te laten 
plaatsvinden. Hieronder een opsomming van besproken onderwerpen (niet limitatief).  

 Koppeling invoering Omgevingswet en overdracht bevoegdheden Wbb 

 Wijze waarop de warme overdracht wordt vormgegeven en positie van de FUMO 

 Positie van de FUMO in relatie tot de uitvoering van wettelijke bodemtaken na inwerkingtreding van 
de Omgevingswet 

 Beleid t.a.v. beheer voormalige stortplaatsen (incl. taak provincie/FUMO t.a.v. nazorg) 

 Diffuse verontreiniging (bijv. PAK en lood concentraties in oude dorpskernen) 

 Andere bodemthema’s als verzilting en verarming 

 T.a.v. lopende saneringsprojecten: status en knelpunten  

 Overzicht van alle beschikte locaties (en de status daarvan) 

 Ontsluiting van de informatie rond alle “spoed-saneringslocaties” 

 Verantwoordelijkheden voor de gemeenten t.a.v. lopende saneringslocaties 

 Handhaving van de Wbb is en blijft een basistaak voor de FUMO 

 De samenloop tussen STRONG, Omgevingsvisie en convenant vraagt om afstemming 

 Er is behoefte aan goed ontsloten bodeminformatie (relatie met de Bro) 
 

4.3 Werkwijze 
Op de Fryske Bodemdag op 8 november 2016 is door de deelnemers overeengekomen dat de overdracht een 
gezamenlijk en gelijkwaardig proces moet zijn. Het initiatief van de overdracht is belegd bij de provincie. Er is 
sprake van drie stromen: 
 

 Behoefte om de actuele situaties van locaties en de dossiers helder te krijgen 

 Het organisatorische gedeelte van de overdracht 

 Schets van de huidige provinciale Wbb taken die overgaan naar gemeenten. 
 
Om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen is besloten om twee werkgroepen te vormen, enerzijds 
gericht op informatieoverdracht en anderzijds een werkgroep voor de overdracht van taken. De gemeenten 
hebben vanuit de VNG ondersteuning vanuit het ministerie van I&M. De komende periode zal invulling worden 
gegeven aan de werkgroepen.  
 
In het kader van de warme overdracht van bodemtaken zal er vanuit GS (FUMO) een verdiepingsslag  
plaatsvinden in het kader van het overgangsrecht in de Omgevingswet. Het is namelijk voor een deel 
onduidelijk wat de status is van de onder het oude recht (van voor 2006)  beschikte (pro forma) urgente 
locaties waar al dan niet deels een sanering heeft plaatsgevonden. Het is daarmee op beperkte schaal mogelijk 
dat daar locaties uit naar voren komen die op basis van de huidige wetgeving mogelijk nog (deels) spoedeisend 
zijn. Het is overigens niet waarschijnlijk omdat met de inventarisatie van de spoedlocaties in 2009, op basis van 
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landelijke opgestelde criteria, deze locaties niet naar voren zijn gekomen. Voor de warme overdracht is het 
echter noodzakelijk dat deze dossiers op orde zijn.       
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5 Uitvoeringsparagraaf 
 
Voor de provincie Fryslân zijn er op basis van de uitwerking van het bodemconvenant 8 actielijnen ontstaan. 
Daarbij geldt voor actielijn 1 t/m 5 dat deze voornamelijk betrekking hebben op de afronding van de 
saneringsoperatie en de ontwikkeling naar een duurzaam bodembeheer. Actielijn 6 t/m 8 heeft betrekking op 
de overgang naar een fase waarin de focus ligt op duurzaam en efficiënt beheer, waarin bodem en ondergrond 
integraal onderdeel worden van o.a. de ruimtelijke ordening en het omgevingsbeleid. De doelstellingen uit het 
convenant hebben een resultaatsverplichting waarbij voor de uitvoering van actielijnen, in relatie tot de 
doelstellingen uit het convenant, Rijksmiddelen beschikbaar zijn gesteld (zie hoofdstuk 6). Na bestuurlijke 
vaststelling van deze uitvoeringsagenda zal per actielijn een projectvoorstel worden gemaakt waarbij de 
uitvoering van de actielijnen projectmatig dan wel procesmatig zullen worden opgepakt.    
 
Actielijn 1: Afronden bodemsaneringsopgave aanpak risico’s verspreiding en/of ecologie  
 
In Fryslân zijn op basis van de huidige inzichten nog 15 locaties waar de verontreiniging in het grondwater 

dusdanig groot is dat er risico’s aanwezig zijn voor verspreiding. Dit houdt in dat de ernstige omvang van de 

verontreiniging groter is dan 6000 M³ met een toename van minimaal 1000 M³ per jaar. Daarnaast is er nog 1 

locaties waar op basis van de risicobeoordeling sprake is van risico’s voor de ecologie. Dit betreft een 

waterbodemlocatie. De locaties en de status hiervan zijn opgenomen in bijlage 1 van dit document.  

De actie voor de convenantsperiode is dat de locaties moeten worden gesaneerd dan wel beheerst voor einde 

2020. Hiermee is reeds gestart. De status is per project weergegeven in bijlage 1. Niet voor alle locaties zal een 

sanering worden opgestart omdat voor enkele locaties mogelijk kan worden aangetoond dat de betreffende 

locatie reeds is beheerst. Deze actielijn kent de volgende uitwerking: 

 Programmeren aanpak spoedlocaties verspreiding en ecologie (reeds in gang gezet) 

Resultaat:  Spoedlocaties verspreiding en ecologie voor 2020 gesaneerd dan wel beheerst.  

 

Actielijn 2:  Verdiepingsslag signaleringslijst KRW  

Dit betreft in nader inzoomen op de signaleringslijst en locaties op dossierniveau beoordelen of er een 

bedreiging aanwezig is voor kwetsbare objecten. Eventueel kunnen als gevolg van de verdiepingsslag 

maatregelen worden genomen door aanvullend onderzoek dan wel grondwatermonitoring. 

Resultaat: Overzicht locaties waar in kader van de KRW nog maatregelen moeten worden genomen. 

 

Actielijn 3:   Verdiepingsslag inventarisatie oranje locaties 

In het kader van gebiedsgericht grondwaterbeheer is het mogelijk dat meerdere ernstige verontreinigingen die 

afzonderlijk niet spoedeisend zijn toch ongewenst zijn voor een beheergebied. De actie bestaat uit een 

identificatie van gebieden waar de grondwaterkwaliteit onvoldoende is voor het beoogde gebruik als gevolg 

van meerdere aaneengesloten ernstige maar niet spoedeisende verontreinigingen. Een rapport geschreven in 

opdracht van het landelijke Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant heeft daarvoor een strategie ontwikkeld 

welke richtinggevend is voor een identificatie. Het doel is om de locaties die daaruit naar voren komen te 

beoordelen en waar nodig maatregelen te nemen. In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan onderzoek 

en/of grondwatermonitoring.    

Resultaat:  Overzicht beheergebieden waar de grondwaterkwaliteit onvoldoende is als gevolg van 

aaneengesloten ernstige maar op zichzelf staande niet spoedeisende verontreinigingen. 

Indien noodzakelijk overzicht van de te nemen maatregelen.  
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Actielijn 4:  Nazorg en Stortplaatsen 

a. Nazorg 

Deze actielijn heeft betrekking op het inzichtelijk maken van de nazorglasten voor locaties in Fryslân 

waarbij beoordeeld  zal worden of de nazorg in de zin van artikel 39d van de Wet bodembescherming 

op een milieu hygiënische verantwoorde wijze, al dan niet met beperkte inzet kan worden beëindigd 

of verlaagd.   

Resultaat:  Een uitgewerkt stappenplan inzake inventarisatie en indicatie van locaties waar nog actieve 

en passieve nazorg aanwezig zijn. Daarbij is aangegeven waar nazorgmaatregelen mogelijk 

kunnen worden aangepast conform de doelstelling uit het Bodemconvenant. 

b. Stortplaatsen 

Dit betreft het onderzoeken op welke wijze het beheer van voormalige stortplaatsen na de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) gewaarborgd blijft. Daarbij zullen gemeenten actief 

worden benaderd over (NAVOS) stortplaatsen die op hun grondgebied liggen. Hierbij zal worden 

nagegaan in hoeverre het beheer van stortplaatsen onder de OW geborgd moet blijven dan wel of er 

op de stortlocaties sinds de afronding van het project nazorg stortplaatsen (NAVOS) in 2004 

tussentijdse ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Daarbij zal ook worden ingegaan op eventuele 

toekomstige (gebieds)ontwikkelingen.   

Resultaat:  Actueel overzicht van stortlocaties waarbij de borging en verantwoordelijkheid ten aanzien 

van nazorg onder de OW is vastgelegd.  

 

Actielijn 5:  Procesaanpak overdracht bevoegdheden Wbb van provincie naar de Friese gemeenten 

Zoals al gezegd komt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet de bevoegdheid van de provincie t.a.v. 

bodemverontreiniging  bij de gemeenten te liggen. In het convenant zijn afspraken opgenomen om de 

overdracht van deze bevoegdheden “warm” te laten verlopen. Dit betekent dat de periode tot aan 2019 zal 

moeten worden gebruikt om zicht te krijgen op de dossiers waar de provincie tot aan nu toe verantwoordelijk 

voor was en waar nodig nog actie ondernemen indien er nog acties openstaan. Hierover moeten afspraken 

worden gemaakt met gemeenten. De provincie is initiatiefnemer van de overdracht maar het proces van de 

overdracht zal gezamenlijk en gelijkwaardig met de gemeenten worden ingestoken. De gemeenten worden 

daarin ondersteund vanuit de VNG.  

Op de Fryske Bodemdag van 8 november 2016 met gemeenten is de afspraak gemaakt dat voor de 

totstandkoming van de plan van aanpak voor de overdracht twee werkgroepen zullen  worden aangesteld. Dit 

zijn de volgende: 

 Informatieoverdracht en kennis; 

 Overdracht bevoegd gezag taken en bodem in de omgevingswet.  

Resultaat: Goed verlopen overdracht van bevoegdheden, kennis en informatie van bodemlocaties naar 

de Friese gemeenten. Gemeenten kunnen op basis van de overdracht hun rol goed 

vertegenwoordigen binnen de omgevingswet waarbij het bodembelang gewaarborgd blijft.   

  

Actielijn 6:  Ontwikkelen integraal provinciaal bodemnetwerk 

Gezien de transitie binnen bodem naar een meer gericht bodemontwikkelingsbeleid is het noodzakelijk om een 

nieuw netwerk te creëren waar kennis en innovatie van verschillende disciplines op het gebied van bodem 

samenkomen en kunnen worden ontsloten. Het netwerk moet zowel intern als extern (regionaal) zijn 
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georiënteerd. De baten van een dergelijk netwerk zijn dat in de toekomst tijdig kan worden ingespeeld op 

ontwikkeling en vraagstukken binnen bodem en ondergrond die een integrale benadering vergen. De provincie 

blijft aangesloten bij de landelijke (IPO) overlegstructuren en zal tevens aansluiten bij regionale ontwikkelingen 

die elders in het land plaatsvinden waarbij de kennis en innovatie worden uitgewisseld. Dit sluit ook aan bij het 

landelijke uitvoeringsprogramma bodemconvenant (UP) waarin de regio meer centraal staat en regio’s kennis 

en informatie aan elkaar uitwisselen. Onderdeel van het bodemnetwerk is het ontwikkelen van een provinciaal 

bodemoverleg maar ook het vormen van een digitaal netwerk/dielplak waar de verschillende disciplines 

samenkomen. Samengevat kent deze actielijn de volgende uitwerking: 

 Verdere versterking van de samenwerking binnen netwerken ten einde de belangen en doelen t.a.v. 
de bodem te behartigen, zowel intern als extern. Ook andere publieke organisaties (gemeenten, 
wetterskip, waterbedrijf, etc.) worden uitgenodigd deel te nemen. Het netwerk zal zich bodembreed 
richten waarbij diverse disciplines samenkomen. Onderdeel van het organiseren van het netwerk is 
een inventarisatie van provinciale, regionale (bijv. Noord Nederland) en landelijke overleggen waarin 
bodem en ondergrond aan de orde komen (inclusief de leden daarvan). Hierin ligt de basis van 
kennisdeling (kennisbank). Ook worden daarin de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de 
leden van het netwerk belegd. 

 
Resultaat:  Integraal provinciaal bodemnetwerk om kennis en innovatie op gebied van bodem en 

ondergrond te ontwikkelen, te delen en te faciliteren.  
 

Actielijn 7:  Scan provinciale werkprocessen en bodemtoets  

Zoals in hoofdstuk 1 van dit document is aangegeven is de transitie binnen bodem in de provincie Fryslân reeds 

voldoende op gang gekomen zodat bodem binnen verschillende beleidsvelden is vertegenwoordigd. Om de 

samenhang en samenwerking op het gebied van bodem te kunnen garanderen zullen de werkprocessen 

getoetst moeten worden om te kunnen beoordelen of de afspraken en ambities binnen bodem voldoende 

gewaarborgd zijn. Indien bij een gebiedsontwikkeling bodem onvoldoende is meegenomen als actor is het 

noodzakelijk om een bodemchecklist te ontwikkelen zodat het bodembelang als onderdeel van het natuurlijk 

kapitaal voldoende is meegewogen bij toekomstige ontwikkelingen. Dit is zowel ingestoken op 

bodembescherming en bodembeheer maar ook op het gebied van ambities in relatie tot de ondergrond. Voor 

de ondergrond zal een dergelijke checklist moeten worden afgestemd op de Structuurvisie Ondergrond. 

Daarnaast zal is het van belang om het bodemaspect goed op te nemen in de omgevingsvisie en 

omgevingsverordening. Deze actielijn kent de dan ook volgende uitwerking: 

 Onderzoeken of er grondslag en noodzaak is voor het invoeren van een checklist bodem dan wel een 
provinciale bodemtoets

20
. Dit houdt in het inventariseren van processen en procedures waarbij een 

bodemchecklist van belang is. Verwerken afweging van het bodembelang door dit op te nemen in het 
werkproces. Daarnaast voldoende koppeling realiseren met de omgevingsvisie en de 
omgevingsverordening. 

 
Resultaat: Het belang op het gebied van bodem en ondergrond is d.m.v. samenwerking en afgestemde 

werkprocessen geborgd. Hiermee kan tijdig worden ingespeeld op integrale vraagstukken 
binnen bodem en ondergrond.   

 

Actielijn 8:  Verbetering ontsluiting bodeminformatie 

Vooruitlopend én in lijn met de Wet Basisregistratie ondergrond wordt een concreet plan van aanpak 

opgesteld en zal worden ingezet op versterking van bodeminformatie zowel voor de boven als ondergrond. 

Daarbij zullen afspraken worden gemaakt over het beheer van de informatie. Het verbeteren van de 

bodeminformatie is een vereiste om met de komst van de Omgevingswet voldoende te kunnen aansluiten bij 

ontwikkelingen waarbij het gebruik en ontwikkeling van een locatie meer centraal staat. In geval van 

bodemverontreiniging staat niet langer het geval van verontreiniging centraal maar de activiteit, gebruik en 
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 Vgl. de gemeentelijke bodemtoets bij bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor bouwen 



19 
 

ontwikkeling. Daarnaast zal gekeken moeten worden naar het creëren van informatie om kansen in de 

ondergrond te benutten. Deze actielijn kent de volgende uitwerkingen: 

 Betere ontsluiting van informatie op gebied van bodem en ondergrond. Op dit moment is in de Tweede 

Kamer het wetsvoorstel Basisregistratie Ondergrond aanhangig. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

wordt dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO maakt 

het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Het 

gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand, en over 

olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. De ambitie is dat deze wet in de loop van 2017 deels en in 

2023 volledig in werking is getreden. Vooruitlopend én in lijn met deze wet zal worden ingezet op 

versterking van de bodemontsluiting.  Overigens is de informatie omtrent bodemverontreiniging in de 

provincie Fryslan al goed belegd in de vorm van een Shared Services bodeminformatie. Landelijk is een 

ontwikkeling gaande omtrent informatie-uitwisseling tussen marktpartijen en overheden, genaamd 

BIDON, een afkorting voor BodemInformatie Delen tussen Overheid en Netbeheerders. Dit is een initiatief 

waar de provincies gezamenlijk met gemeenten, Omgevingsdiensten, Rijkwaterstaat Leefomgeving en 

Netbeheerders aan hebben gecommitteerd. Dit draagt bij aan een verbetering van de informatie en een 

verzelfstandiging van initiatiefnemers die d.m.v. informatiedeling zelfstandig afwegingen kunnen maken.     

 Ontwikkeling van een kansenkaart. De kansenkaart is een (3d) geografisch informatiesysteem (GIS) waarin 

initiatiefnemers / ontwikkelaars kunnen zien waar de mogelijkheden liggen ten aanzien van bijv. 

bodemenergie (warmte koude bronnen maar ook geothermie). Hierbij kunnen ook de gebieden worden 

weergegeven waar geen kansen zijn maar waar activiteiten bedreigingen veroorzaken (bijv. drinkwater). 

 

Resultaat: Een goed ontwikkeld informatiesysteem voor zowel bodem als ondergrond waarmee 

gebruikers en initiatiefnemers op een professionele manier worden gefaciliteerd om keuzes 

te kunnen maken binnen de wettelijke kaders.     
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6 Financiën en verantwoording 

 

 

Financiën  

De Provincie Fryslân heeft voor de uitvoering van het Bodemconvenant financiële middelen van het Rijk 

ontvangen. In totaal gaat het om € 13.658.850,-. Hiervan is € 7.670.154,- toegekend aan de uitvoering van de 

aanpak van spoedlocaties met verspreidings- en of ecologische risico’s en de afronding van de saneringsfase. 

Het is overigens mogelijk om ook overige doelen te financieren vanuit het onderdeel bodemsanering, mits 

afspraken op het gebied van bodemverontreinigingen worden gehaald. De uitvoering van de actielijnen zal 

plaatsvinden in de vorm van een projectvoorstel waarbij de uitwerking projectmatig dan wel procesmatig zal 

worden ingestoken.  

De totale uitkering heeft plaatsgevonden op basis van een verdeelsleutel. Daarbij heeft het Rijk gebruik 

gemaakt van bestaande datasets. Het budget is uitgekeerd in de vorm van een decentralisatie uitkering bodem 

(DUB).  

 

Verantwoording GS en PS 

Het behalen van de afspraken uit het Bodemconvenant worden jaarlijks gemonitord door het 

Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant van Rijkswaterstaat Leefomgeving. Dit vindt plaats in de vorm van 

een Midterm Review (MTR). Daarnaast zal jaarlijks een voortgangsrapportage worden opgesteld voor GS die 

ter kennisgeving aan PS zal worden toegezonden.  Dit zal plaatsvinden naast de bestaande P&C cyclus.  
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Bijlage 1      Overzicht en status spoedlocaties 
 

Verspreiding (initiatief en uitvoering 

provincie)  

Plaats Status 

De Dellen 16 SURHUISTERVEEN 

Actieve sanering 

uitgevoerd, nu monitoring 

biologische afbraak 

Chemische wasserij - Boskleane 1/Weverswal BAKKEVEEN 

Actieve sanering 

uitgevoerd, nu monitoring 

biologische afbraak 

  

 

Schoterlandseweg 50-/52  MILDAM In uitvoering 

Voorstraat 116/118 KOLLUM 

Actieve sanering 

uitgevoerd, nu monitoring 

biologische 
21

    afbraak 

 

 

Verspreiding (verantwoordelijkheid en 

initiatief bedrijf)  

Plaats Status 

Spinder Products BV HARKEMA 

Saneringsplan gereed, 

inplannen uitvoeren 

sanering. 

Biddle B.V.-Markowei 4  KOOTSTERTILLE 

Actieve sanering 

uitgevoerd, monitoring 

biologische afbraak 

NAM-locatie Ureterp-100 URETERP 

In uitvoering, gefaseerde 

sanering 
22

 

Oliemolenstraat 5 (Philips) 

DRACHTEN 

In uitvoering, gefaseerde 

sanering, nu monitoring. 

Chemische wasserij - Badweg 46  GORREDIJK 

Sanering wordt uitgevoerd 

door stichting 

Bodemsanering 

textielbedrijven (Bosatex) 
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 Sanering heeft in-situ plaatsgevonden door toedienen van bacteriën en voedingstoffen (nutriënten). Dit 
heeft de biologische afbraak in de bodem op gang gebracht en de verontreiniging voor een deel al 
gereduceerd. De gehele afbraak zal gevolgd worden door monitoring van het grondwater. 
22

 Een gefaseerde sanering betreft een uitvoering bestaande uit meerdere fasen, bijv. ontgraving, 
grondwateronttrekking, in-situ sanering en monitoring stabiele eindsituatie. 
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Verspreiding (potentieel) in onderzoek Plaats Status 

Bedrijfsterrein. Prins - Rondweg-West 35  DOKKUM 

Onderzoek heeft 

uitgewezen dat er geen 

sprake is van 

verspreidingsrisico’s.  

Buorren 6  Tzummarum 

Procedure beschikking in 

werking. Hieruit moet blijken 

of de locatie conform de 

Wbb spoedeisend is of 

niet.. 

Huhtamaki, Zuidelijke Industrieweg Franeker 

Locatie is in onderzoek. 

Hieruit moet blijken of 

sanering noodzakelijk is.  

Liefers, Leitswei Gorredijk 

Locatie is in onderzoek. 

Hieruit moet blijken of  

 

sanering noodzakelijk is.  

 

 

Verspreiding (waterbodem): Plaats Status 

Dongjumertrekvaart  FRANEKER Aanpak Wetterskip 

Het Vliet  FRANEKER Aanpak Wetterskip 

Dokkumer Ee  LEEUWARDEN Aanpak Wetterskip 

Wijde Greuns/de Tijnje/het Nieuwe Kanaal  LEEUWARDEN Uitgevoerd 

 
 

Ecologie (waterbodem) Plaats Status 

Oude Trekvaart  SURHUISTERVEEN Aanpak Wetterskip 
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