
Provincie Flevoland kan toezicht op restverontreiniging in de bodem 
verbeteren 
 
Amsterdam, 27 november 2012 – Na een bodemsanering kan worden besloten dat een 

bepaalde mate van restverontreiniging achter mag blijven. Om te voorkomen dat er in 

dergelijke gevallen (gezondheids)risico’s ontstaan voor de omgeving is het van belang om de 

bodem te beschermen (nazorg). Uit onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer blijkt dat de 

provincie Flevoland, ondanks de relatief schone bodem in deze provincie, haar taak als 

plantoetser en toezichthouder op nazorglocaties kan verbeteren. Gedeputeerde Staten (GS) 

van Flevoland geven in hun reactie op het onderzoek aan de verbetervoorstellen van de 

Rekenkamer over te nemen. 

 

Conclusies 

Eén van de conclusies is dat in principe geen controlebezoeken worden uitgevoerd op nazorglocaties. 

Het toezicht is beperkt tot het controleren van monitoringsrapportages en het reageren op meldingen 

van derden. Voor nazorglocaties waar de verontreiniging is afgedekt met een laag schone grond en  

er geen sprake is van monitoring, betekent dit dat niet actief wordt toegezien op de instandhouding 

hiervan. GS van Flevoland hebben aangegeven dat locatiebezoeken vanaf nu wel plaats zullen 

vinden. Dit zal gebeuren op basis van een risicotaxatie.  

 

Een andere conclusie is dat de wijze van toetsing van nazorgplannen niet goed navolgbaar is en de 

kwaliteit hiervan onvoldoende geborgd is, waardoor bijvoorbeeld na een vertrek van medewerkers niet 

meer herleidbaar is wat de overwegingen bij de beslissing zijn geweest. Daarnaast is de registratie 

van kenmerken over de actuele verontreinigingssituatie in het bodeminformatiesysteem gebrekkig, 

waardoor vragen van andere overheden, organisaties en burgers niet efficiënt beantwoord kunnen 

worden door de ambtelijke organisatie. GS van Flevoland hebben in hun reactie op het onderzoek 

aangegeven het beleid ten aanzien van de nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering te willen 

verbeteren.  

 

Aanleiding onderzoek 

Na een bodemsanering blijft vaak nog een restverontreiniging achter in de bodem. Wanneer dit een 

ernstige verontreiniging is, hebben GS de wettelijke taak een beschikking af te geven op het 

nazorgplan en toe te zien op een goede uitvoering van de afgesproken nazorg. Uit oriënterende 

gesprekken die de Rekenkamer voerde met o.a. de ambtelijke organisaties en bodemexperts bleek 

dat er bij provincies weinig aandacht is voor de nazorgfase. Voor de Randstedelijke Rekenkamer was 

dit een reden om dit onderwerp onder de loep te nemen. 

 

Over de Randstedelijke Rekenkamer 

De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid (doen ze de 

dingen goed?), doeltreffendheid (doen ze de goede dingen?) en rechtmatigheid (doen ze het volgens 

de regels?) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De missie van de 

Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het bestuur van deze provincies en het 

versterken van de publieke verantwoording. 

 

Het rapport ‘Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering’ is vanaf vandaag te vinden op de 

website www.randstedelijke-rekenkamer.nl. Op 12 december 2012 zal het rapport worden behandeld 

in de Opinieronde van Provinciale Staten Flevoland.  

http://www.randstedelijke-rekenkamer.nl/

