
   

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland
De heer A.Th.H. van Dijk
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Haarlem, 22 augustus 2019
Onderwerp: Controle op vervuiling/sanering en handhaving chemische bedrijven
 
Geachte heer van Dijk,
 
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale 
Staten van Noord-Holland stellen wij namens de fracties van D66 en PvdA de volgende 
vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
 
Vervuilde bodem en ondergrond
In maart 2015 sloten provincies, waterschappen en gemeenten het convenant bodem en 
ondergrond  waarin ze afspraken alle spoedlocaties in beeld te brengen en die voor 2020 op 
te ruimen. Op dit moment lijkt het erop dat bijna 170 gevallen van bodemvervuiling niet op 
tijd opgeruimd kunnen worden. 

In de midterm review van het convenant (van juli 2019) wordt de volgende conclusie 
getrokken:
“De convenantspartijen werken gestaag verder aan de route naar beheer van de historische 
bodemverontreiniging. De zelfstandige saneringsoperatie verloopt voorspoedig en kan aan 
het einde van het convenant als vrijwel afgerond worden beschouwd. Daarmee wordt een 
belangrijke randvoorwaarde voor het verlaten van de Wbb-gevalsaanpak onder de 
Omgevingswet ingevuld. Conclusie moet zijn dat deze klus wordt geklaard, maar dat 
tegelijkertijd niet uit het oog mag worden verloren dat we niet klaar zijn met de (historische) 
bodemverontreiniging. Er liggen nog een aantal meer gebiedsgerichte opgaven ((stedelijk) 
grondwater, diffuus lood, nieuwe bedreigingen) en de spoedoperatie moet nog worden 
afgehecht (langdurige grondwatersaneringen, enkele waterbodemlocaties en 
nazorglocaties).” Bron: Ministerie van I&M 
Op de website van het Ministerie zijn ook monitoringsverslagen en jaarberichten te vinden 
over de voortgang van het convenant.

Onlangs rapporteerden LocalFocus en FollowTheMoney hierover en verschenen over dit 
onderwerp artikel op NH Nieuws en in het Noord-Hollands Dagblad:

 https://www.ftm.nl/artikelen/na-honderd-dagen-zoeken-is-het-overzicht-van-locaties-
met-gore-grond-nog-niet-compleet?share=1  
“Gemeenten en provincies zijn weinig transparant over locaties met ernstig vervuilde 
bodem”

https://www.bodemplus.nl/publish/pages/91744/convenant_bodem_en_ondergrond_ondertekend.pdf
https://www.bodemplus.nl/publish/pages/91744/convenant_bodem_en_ondergrond_ondertekend.pdf
https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2019/midterm-review-staat/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/monitoring/mid-term-review/
https://www.ftm.nl/artikelen/na-honderd-dagen-zoeken-is-het-overzicht-van-locaties-met-gore-grond-nog-niet-compleet?share=1
https://www.ftm.nl/artikelen/na-honderd-dagen-zoeken-is-het-overzicht-van-locaties-met-gore-grond-nog-niet-compleet?share=1


   

 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/251052/ernstig-vervuilde-grond-op-57-locaties-in-
de-provincie-niet-onder-controle  
“Ernstig vervuilde grond op 57 locaties in de provincie niet onder controle”

 https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190816_16839154/regio-telt-zes-
vervuilde-locaties-eentje-in-zandvoort-vijf-in-haarlemmermeer  
“Regio telt zes vervuilde locaties: eentje in Zandvoort, vijf in de Haarlemmermeer

D66 en PvdA hebben hierover een aantal vragen:
1) De belangrijkste bezwaar van de onderzoekers van LocalFocus en FollowTheMoney is dat 

de informatie over vervuiling niet makkelijk te vinden is. Voor inwoners en bedrijven is er 
het landelijke bodemloket dat veelal doorverwijst naar gemeente of omgevingsdienst 
omdat per gemeente kan verschillen waar de informatie over bodemvervuiling 
opgevraagd kan worden. 

a) Zijn alle vervuilde locaties in Noord-Holland per postcode of andere gebiedsindicator 
opvraagbaar via het bodemloket en compleet, zodat inwoners en bedrijven deze 
informatie ter beschikking kunnen krijgen?

b) Bent u het met de onderzoekers eens dat de informatie beter beschikbaar gemaakt zou 
moeten worden?

2) Het artikel van NH Nieuws stelt dat er 57 locaties in Noord-Holland zijn waar de grond zo 
vervuild is, dat er een risico is voor de natuur, voor mensen, of dat de vervuiling zich 
verder kan verspreiden.

a) Klopt deze stelling? Komt dit aantal overeen met de bij u bekende gegevens?
b) Zijn dit spoedlocaties in de termen van het convenant? 
c) Wat is de status voor het opruimen van deze locaties zoals bedoeld in het convenant?

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/251052/ernstig-vervuilde-grond-op-57-locaties-in-de-provincie-niet-onder-controle
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/251052/ernstig-vervuilde-grond-op-57-locaties-in-de-provincie-niet-onder-controle
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190816_16839154/regio-telt-zes-vervuilde-locaties-eentje-in-zandvoort-vijf-in-haarlemmermeer
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190816_16839154/regio-telt-zes-vervuilde-locaties-eentje-in-zandvoort-vijf-in-haarlemmermeer
https://www.bodemloket.nl/t/


   

3) De viewer bij het artikel van NH Nieuws geeft de volgende, ruim 30 spoedlocaties aan, 
waar de Provincie Noord-Holland het bevoegd gezag is en er gezondheidsrisico bestaat:

a) Kunt u bevestigen dat dit spoedlocaties zijn en er gezondheidsrisico is? Is dit overzicht 
volledig of ontbreken hier nog locaties op?

b) Zijn de risico’s bij de Provincie in beeld en beheersbaar?
c) Wat is de planning om deze locaties volgens convenant op te ruimen? 

Veiligheidscultuur chemische bedrijven
Onderzoekers van de universiteit van Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam zien dat 
maar liefst negen van de tien chemische bedrijven zich niet aan de veiligheidsregels houden. 
Het rapport is nog niet gepubliceerd. Het nieuws was al in de media:

 NRC 19 augustus:  Negen van de tien chemische bedrijven houden zich niet aan de 
veiligheidsregels
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/19/chemische-bedrijven-werken-onveilig-a3970550

 Interview met criminoloog Wim Huisman van de VU in EénVandaag op 20 augustus: 
Chemische bedrijven overtreden massaal de regels: 'Veiligheidscultuur moet anders' 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/chemische-bedrijven-overtreden-regels-
veiligheidscultuur-moet-anders/

Het onderzoek van de universiteiten gaat over de periode 2006-2017, met name over 
bedrijven die gevestigd zijn in de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en 
Limburg. 
Alle Nederlandse controlerende instanties van het rijk, de provincies en de gemeenten 
publiceren de gegevens over controles en incidenten in een jaarlijkse rapportage “Staat van 
de veiligheid majeure risicobedrijven 2017”. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/19/chemische-bedrijven-werken-onveilig-a3970550
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/chemische-bedrijven-overtreden-regels-veiligheidscultuur-moet-anders/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/chemische-bedrijven-overtreden-regels-veiligheidscultuur-moet-anders/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/09/rapport-staat-van-de-veiligheid-majeure-risicobedrijven-2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/09/rapport-staat-van-de-veiligheid-majeure-risicobedrijven-2017


   

De algemene conclusie van de onderzoekers is dat het (nog steeds) schort aan de 
veiligheidscultuur van de sector.

De sector heeft hierop al gereageerd in een persbericht van de VNCI:
https://www.vnci.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht?newsitemid=4596498432

D66 en PvdA hebben hierover een aantal vragen:
4) Heeft het college de laatste rapportage over de staat van de veiligheid 2017 al bekeken 

wat betreft de Noord-Hollandse bedrijven? Zo nee, gaat u dat binnenkort doen?
5)  Is er in Noord-Holland sprake van verbeteringen in de veiligheidscultuur die zich laten 

zien in de aantallen overtredingen en incidenten, of juist niet?
6) Zijn er door incidenten in de afgelopen jaren nieuwe vervuilde (bodem-)locaties 

ontstaan?
7) Ziet u aanleiding tot aanvullende maatregelen in Noord-Holland n.a.v. de staat van de 

veiligheid 2017?

Hoogachtend,

Amélie Strens, Statenlid voor D66 Noord-Holland
Aukelien Jellema, Statenlid voor PvdA Noord-Holland

https://www.vnci.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht?newsitemid=4596498432

