Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland

Aanpak bodemverontreiniging Gelderland en Overijssel
vergt steviger onderbouwing
Deventer – 8 december 2010. De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan
naar de aanpak voor bodemsanering in de provincies Gelderland en Overijssel. Haar
conclusie is dat de provincies effectieve keuzes hebben gemaakt voor het realiseren
van de prestaties voor de periode 2005-2009. Tegelijkertijd is het echter niet helder
of de gemaakte keuzes ook leiden tot het behalen van de doelstellingen in 2015.
Daarbij gaat het om de aanpak van de verontreinigde locaties met risico’s voor de
volksgezondheid. De provincies hebben toegezegd begin 2011 met een onderbouwde
aanpak te komen.
De provincies staan als regisseur op het terrein van bodemsanering voor een uitdagende
opgave. Eind 2015 moeten alle verontreinigde locaties met onaanvaardbare risico’s voor de
volksgezondheid, de zogenaamde humane spoedlocaties, zijn aangepakt. Daarnaast moet
bekend zijn welke andere verontreinigde locaties met spoed moeten worden aangepakt en
welke maatregelen de provincies zullen treffen om risico’s op de spoedlocaties te
voorkomen.
Zowel Overijssel als Gelderland hebben veel in het werk gesteld voor het bereiken van de
prestaties in de periode 2005-2009. Maar op de vraag of de doelstellingen in 2015
uiteindelijk gerealiseerd zullen zijn, is nog niet goed onderbouwd antwoord gegeven. Het
aantal te saneren locaties, de doorlooptijd, de kosten en financiering zijn nog niet in
samenhang afgewogen. Dit betekent dat de provincies nu nog niet kunnen zeggen of alle
humane spoedlocaties op tijd worden aangepakt. Begin 2011 zijn Gedeputeerde Staten van
beide provincies van plan een onderbouwde aanpak ontwikkeld te hebben, zo blijkt uit het
onderzoek.
De Rekenkamer beveelt onder meer aan om eerder zicht te krijgen op de effectiviteit van
bodemsaneringsbeleid door te gaan werken met verschillende toekomstscenario’s. Zo
kunnen onzekerheden beter worden gemanaged. Verder is het voor een realistische aanpak
van belang om de financiële bijdrage van eigenaren van vervuilde grond beter in te
schatten. Tot slot beveelt de Rekenkamer aan een monitoringssyteem te ontwikkelen om
zo de voortgang van het beleid in beeld te houden en tijdig bij te kunnen sturen.
Het onderzoek ‘Saneren is vooruitzien’ wordt op woensdag 8 december 2010 van 12.45 tot
13.15 uur gepresenteerd aan Provinciale Staten van Overijssel (locatie: Provinciehuis). Op
woensdag 15 december 2010 van 9.30 tot 10.00 uur vindt de presentatie aan Provinciale
Staten van Gelderland plaats (locatie: Persruimte van het Huis der Provincie).

Noot voor de redactie: Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport
“Saneren is vooruitzien. Onderzoek naar bodemsanering in de provincies Gelderland en Overijssel”
kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Van Dijk:
06-55803267 of met de directeur van de Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Bruggink: 0570665800 of 06-51865795. Het gehele rapport is vanaf 8 december 2010 tevens te downloaden van
onze website www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie aan over het doel en de
werkwijze van de Rekenkamer Oost-Nederland.
Achter de Muren Zandpoort 6 ● 7411 GE Deventer ● T (0570) 66 58 00 ● F (0570) 64 97 02
I www.rekenkameroost.nl ● E info@rekenkameroost.nl

