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Gedeputeerde Steijvers.

Steijvers; 'Ik vind het heel frustrerend en het roept
ook bij mij emoties op, wanneer je voor mensen
die haast in paniek raken omdat ze vlakbij een
verontreiniging wonen, eigenlijk niks kan doen
omdat er geen geld is.
De lijst met projekten voor bodemsanering groeit
alleen maar en het beschikbare geld groeit niet.
Er ontstaat een steeds grotere wanverhouding.
Dit dwingt tot een voortdurende herbezinning:
hoe ga je daarmee om? Een groot probleem is
hoe je prioriteiten moet stellen.'
'Je hebt de neiging om in ieder geval een oriënterend onderzoek te doen, nodig voor een globale prioriteitsstelling. Die onderzoekskosten
drukken zwaar op het budget, ongeveer eenderde. Terwijl je juist, gelet op de groeiende waslijst,
de neiging hebt om veef meer effektief te willen
saneren om zo de lijst kleiner te maken.
Soms bestaat er wel eens de neiging om te
zeggen: we stoppen nu maar met het in kaart
brengen van te saneren objekten; wat heeft het
nog voor zin, de lijst is al zo lang. Ik vind dat met
het oog op de prioriteitsstelling niet verantwoord. Maar we zijn op dit punt wel aan het
twijfelen.'

Witte spot
'Een ander probleem is het volgende: het rijk
heeft aangegeven dat je moet saneren tot je het
nivo van de muitifunktionaliteit hebt bereikt,
waarbij niet gekeken wordt waar en hoe de
grond gebruikt wordt of gaat worden. Je maakt
dus eigenlijk via het saneringsproces een witte
spot in een gebied dat als geheel een slechtere
achtergrondwaarde heeft. Puur rationeel en
logisch geredeneerd zeg ik dan: waar ben je
mee bezig? Daar komt nog bij dat bijvoorbeeld
de algemene kwaliteitswaarde van de bodem
van stedelijke gebieden waarschijnlijk grotendeels beneden dat multifunktionaliteitsbegïnsel
zou liggen.'
'De vraag is ook: hoe kun je bevorderen dat
naast het provinciaal bodemsaneringsfonds
andere groepen, zoals gemeenten en bedrijven
zelf tot sanering overgaan. Daarbij bestaat wel
een extra zorg: hoe staat het met de kwaliteitvan
zo'n sanering? Met gemeenten kun je afspreken
bepaalde verantwoordelijkheden over te dragen. Dat zal hun betrokkenheid bij deze zaken
ook vergroten.'

Hoewel hij nog geen jaar in fiinkiië is, Isan.ged^piiteerde , \
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mr. F. M, J. Steijvexs van Frteglap&cl al; een uitgebreid -maar som- ,
ber beeld schetsen van de problemen op bodemsaneringsgebied
waarmee de proAdncierkaWpt» I^rovineies zijn verantwoordelijk
voor deititvoering ^van het bodejnsaneringsprogramma. Steijvers spreekt over de groeiende lijst, de financiële druppels die
het rijk op de gloeiende vervuilde plaat loslaat, de paniek van de
mensen en zijn eigen moeilijke situatie* Het verhaal van een pro*
vinciaal bestuurder in de knel, die probeert dilemma's
op te lossen.

Bedrijfsterreinen

Financieel gat

'£n met bedrijven kun je-ook bepaald© afspraken
of konvenanten maken overeen bepaalde
aanpak. Op dit terrein komt de kommissie Oeïe
tot ae aanbeveling om in ieder geval voor bedrijfsterreinen niet terug te saneren tot het Mvo
van de multifunktionaliteit. Ook suggereert de
kommissre gegevens over deze vervuilde terreinen niet openbaar te maken. Men hoopt dat
bedrijven dan sneller zelf zullen gaan saneren/
'Er is in het Inter Provinciaal Ovefleg nogal
kritisch op de ideëen van de kommissie Öele
gereageerd. Op dit moment zijn de saneringsprogramma's en de urgentievolgorde openbaar.
Dat is ook nodig om het vertrouwen van hét
publiek te winnen. Ik heb er zelf ook problemen
mee wanneer deze informatie niet openbaar zou
zijn. Ik kan me wel voorstellen dat je het omdraait door bijvoorbeeld de namen vqn die
bedrijven te publiceren, die nalafig blijven hun
vervuiling op te ruimen. En de bedrijven die het
wel doen publiceer je ook, omdat die geprezen
dienen te worden.'

'Ook een punt waarover wij hier In het provinciehuis bezig zijn na'te denken, is te bevorderen
dat er sneller financiële middelen op tafel komen
dan uït het boderrtsaneringsfortds of via de
landsadvokaat, olie de dader probeert te pakken.
Veel projekten zijn uit het oogpunt van milieyhygiëne en volksgezondheid urgent Ik konstateer
dat naarmate ae wachtlijst langer wordt, je
steeds problematischer komt te zitten met projekten die pm andere redenen urgent zijn. Wil je
bijvoorbeeld in een stadsvernieuwingsgebied
bouwen dan heb je een schone-grondverklaring
npdig. Ds grond blijkt echter lïcht vervuild te zijn.
Deze plaats zou dus niet hoog scoren in het
programma en pas over 15 of 20 jaar aan de
beurt zijn voor sanering. Maar je wilt nu bouwen.
Wat moet je doen? Eigenlijk moet men deze
plaats snel saneren, want uitstel is onaanvaardbaar waf betreft de verdere ontwikkeling van dit
terrein.'
'Wij denken er nu over om in zulke gevallen met
c|e betrokkeneri om de tafel te gaan zitten en te

kijken wat financieel opgehoest kan worden.
Welke grondlasten kan het terrein in de toekomst
dragen, welke ruimte is er binnen die grondexploitatie voor een bodemsaneringsprogramma
en welke oplossingen zijn mogelijk voor het
eventuele financiële gat? Ik kan me ook voorstellen dat we een gedeelte van het provinciale
fonds voor dergelijke restftnancieringen bestemmen. Zo kun je voorkomen dat deze gevallen teveel interveniëren in je objektieve prioriteitsstelling.'
'Dergelijke gedachten moeten nog helemaal
uitgewerkt worden. We komen hierop omdat we
in een steeds groter spanningsveld komen te
zitten. We hebben gezegd: we moeten maar eens
proberen kreatief iets te verzinnen.'
Autowrakken
'De aanpak om niet terug te saneren tot de
mulfifunkttonalttejtSwaarde doen we in feite al bij
autowrakkenterreinen. In Friesland worden die
momenteel systematisch gesaneerd, in dubbel
opzicht. We pakken de vervuiling aan én we

Hoorzitting 't Butenfjild Vcenwoudcn.

kijken of bedrijven die overblijven wel levensvatbaar zijn. Wanneer zo'n bedrijf op hetzelfde
terrein wordt voortgezet, dan vinden we het
aanvaardbaar dat je het op een lager nivo
saneert. Dit heeft twee voordelen: de sanering
vindt sneller plaats en het wordt voor deze vaak
wat marginale bedrijven gemakkelijker om
opnieuw te starten.'
'Er moet ook aandacht zijn voor het vergunningbeleid op het terrein van de Hinderwet. Het is
toch te gek als er een kraan van vervuiling vol
open staat, omdat er vergunningen niet deugen
en je gaat dan wel optimaal bodemsaneren. Dat
is niet erg handig, niet verstandig en niet redelijk.
Je kunt dan besluiten ergens waar nog steeds
vervuild wordt voorlopig niette saneren. Eerst de
bron aanpakken, daarna saneren.

moet worden overgegaan dan zal je via voorlichting en eventueel via bewonersparticipatie
invloed in de projektgroep duidelijk moeten
maken dat je niks te verbergen hebt, omdat je het
zo perfekt mogelijk probeert aan te pakken. En
dat er niet iets gekonkelefoest wordt onder de
tafel.'
'Een probeem op zichzelf zijn in alle provincies
de oude vuilstortplaatsen. Er heeft in het verleden
geen fondsvorming plaatsgevonden om eeuwigdurende nazorg te plegen. Eigenlijk zouden
zulke fondsen er alsnog moeten komen, bijvoorbeeld als heffing bij tegenwoordige stortplaatsen. Dit beleid is nog in diskussie en het zou
inter-provinciaal geregeld moeten worden.
Friesland, Drente en Groningen voelen hier wel
voor.'

'De keuze is: of je blijft vasthouden aan een
saneringsnivo dat optimaal is en dan accepteer
je dat je met je programma nog 200 jaar bezig
bent. Of je gaat zeggen: ik ga dan maar op een
lager nivo saneren, dan heb ik in ieder geval de
ergste problemen opgeruimd en misschien de
verspreiding wat verminderd. Maar ik accepteer,
dat ik op een aantal plaatsen misschien over
10-20 jaar opnieuw aan de gang moet, omdat de
vervuiling toch niet helemaal opgeruimd blijkt te
zijn.'
'Er zijn provincies waar de nood nog hoger is en
waar men er wat vrijmoediger mee omgaat. Wij
Friezen zijn wat meer gezagstrouw en hebben
wat meer moeite met het loslaten van de landelijke richtlijnen, maar het moment dat we daartoe
overgaan begint wel nabij te komen.'

Paniek

Gezagsgetrouw

Landbouw

'Een speciaal aspekt van bodemsanering is dat
er nogal eens wat angst, kommotie of zelfs
paniek bij mensen kan ontstaan. Het komt voor
dat de burgers op voorhand aannemen dat de
overheid niet objektief tegenover de materie
staat en de neiging heeft de ernst af te zwakken.
Wij willen proberen zo serieus mogelijk om te
gaan met welke klacht dan ook en op z'n minst
heel globaal via een goede interview-techniek
proberen de ernst van de klacht te achterhalen.
Daarnaast: als het zover komt dat er tot sanering

'De rijksfinanciën zijn niet oneindig. We leggen
steeds het hele programma op tafel, maar als je
realistisch bent, dan kun je niet verwachten dat
alle claims voor de volle honderd procent zullen
worden gehonoreerd. Ik vrees wel, dat de financiële problematiek een zodanige omvang gaat
krijgen, dat we daarom versneld gaan kiezen
voor oplossingen die eigenlijk niet volwaardig
en adekwaat zijn, zodat we toch weer het probleem in feite naar de toekomst gaan doorschuiven.'

'Ook in de landbouw komt veel vervuiling voor.
In Friesland houden we ons aan de rijksmaatregelen, daar lopen we niet op vooruit. Het is
ook onmogelijk om naast elke boer een toezichthouder te plaatsen. Industrieën zijn veel gemakkelijker te kontroleren dan boeren die ergens op
hun land bezig zijn. De mestwetgeving bijvoorbeeld pakken we systematisch aan door middel
van voorlichting, bedrijfsbezoeken en kontroles.
Je moet kommunikatielijnen met deze groepen
en hun vertegenwoordigers opbouwen en appe-
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Vuilstortpluats Ouwsterhaule.

Ieren aan hun gevoel voor verantwoordelijkheid.
Daarnaast en gelijktijdig moet je toezicht en
handhaving plegen.'
'De landbouw vindt over het algemeen dat zij in
verhouding zeer gering vervuilt en het zal nog
wel een tijdje duren om alle betrokkenen ervan
te overtuigen dat ook zij daadwerkelijk aan de
bodemverontreiniging bijdragen. Het is natuurlijk zo, dat een landbouwer het direkt in zijn
portemonee voelt. Bij de direkteur van een
onderneming ligt dat anders.'

meer speciaal daarvoor opgeleide milieuinspekteurs. Er is wel grote bereidheid bij de
politie om deze taken op te pakken, maar de
kennis moet daar ook nog groeien.'
'Als je partikulieren en bedrijven beweegt om
sneller verontreinigingen aan te pakken waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn en je hebt
daarbij geen intensieve begeleiding of toezicht,
dan loop je het risiko dat het gebeurt op een
manier die niet tot het juiste resultaat leidt of zelfs
als sanering onverantwoord is.'

Politie

Eerlijkheid

'Over vervuiling en vervuilers hebben de provincies regelmatig overleg met politie, justitie en
gemeenten om te kijken hoe je op moet treden:
bestuurlijk, strafrechtelijk of beide. Het is wel
duidelijk dat we grote behoefte hebben aan

'De eerlijkheid gebiedt trouwens te zeggen, dat
een evaluatie van een aantal — ook onder overheidstoezicht-uitgevoerde saneringen ook niet
briljant was. Terwijl toch met de beste bedoelingen en met de kennis van dat moment ge-

probeerd is optimaal resultaat te verkrijgen. Zo
kunnen we momenteel nog niet in alle gevallen
grondwater-saneringen doeltreffend aanpakken; die technieken hebben we nog niet goed
onder de knie. Vaak moeten we bijvoorbeeld
langer pompen dan was voorzien, wat weer leidt
tot budgetoverschrijdingen. Daar zou je misschien wel moeten proberen - misschien wel met
experimenten -een doorbraak te bereiken in de
methode-verbetering. Ook moet hier goed
geprobeerd worden landelijke ervaringen te
bundelen.'
'Er wordt voor bodemsaneringen heel veel werk
verricht waarin dagelijks belangrijke keuzes
gemaakt moeten worden. Met meer publiciteit —
zoals laatst een heel goed overzicht in de Leeuwarder Courant - ontstaat er hopelijk wat meer
politieke druk om voor bodemsanering extra
geld vrij te maken en hopelijk ook wat meer
begrip voor mijn moeilijke situatie.'

