
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2022 
 

 

 
Programma: 3  Omgeving 
Onderwerp :  V B 13 Bestedingsritme Decentralisatie uitkering bodemsanering 
Taakomschrijving:  Milieu 
Categorie ZBB:  Wettelijk keuze 
 

 

Toelichting: 
In de nota uitvoering begroting die op 22 juni 2021 door PS is vastgesteld is opgenomen dat 
resultaten behaald moeten zijn binnen de periode dat het tijdelijk budget is verleend. Voor dit 
tijdelijk budget met einde looptijd 31-12-2023 wordt voorgesteld deze te verlengen tot en met 
2025. De reden hiervoor is het volgende: 
 
Op 23 maart 2022 is de startnotitie bodembeleid vastgesteld. In de startnotie is het proces 
weergegeven om te komen tot een beleidskader bodem. Onderdeel is de verkennende 
bodemstudie naar de huidige staat van de bodemvitaliteit en bodemfuncties in de provincie. 
Dit heeft aangetoond dat de huidige bodemdata diffuus en geaggregeerd of nog niet 
toegankelijk van aard is. Om dit voldoende te kunnen ontsluiten en aan te vullen voor het 
doel om de bodemvitaliteit te kunnen aantonen en te monitoren, moet hiervoor een provincie 
brede scan plaatsvinden. Deze scan is gericht op bodemtype, bodemgebruik en kwetsbare 
gebieden (trends) in Fryslân. De kosten voor het nadere onderzoek zullen voor het overgrote 
deel in 2023 worden gemaakt.  
 
De bodemstudie ligt aan de basis van het vaststellen van meetbare doelen en 
sturingsmechanismen, zoals opgenomen in de startnotitie. Het proces om te komen tot een 
geactualiseerd beleidskader vraagt daarom meer tijd. Ook zijn er op dit moment belangrijke 
ontwikkelingen waarbij water en bodem sturend gaan worden binnen ruimtelijke ordening en 
ruimtelijke kwaliteit.  
  
Transitieprojecten / Living Labs 
Een aantal bestaande transitieprojecten zoals ‘bodemgezondheid Noord-Nederland’ en 
‘speerpunt bodembiodiversiteit’ krijgen in 2023 een vervolg. Daarnaast loopt er op dit 
moment een proces voor gezamenlijk praktijkonderzoek met kennisinstellingen Van Hall 
Larenstein en HAS Hogeschool t.a.v. duurzaam bodembeheer. Het doel is het opzetten van 
Living Labs. Dat zal de komende jaren bijdragen aan kennisontwikkeling en ontsluiting t.a.v. 
beleidskeuzes. Het is daarbij van belang om ook in 2023 en 2024 deze projecten mogelijk te 
blijven maken, mede in lijn met de Europese bodemstrategie.  
 
PFAS 
I.h.k.v. de wettelijke taken bodemverontreiniging moet er nader onderzoek gedaan worden 
naar bronlocaties van PFAS verontreinigingen. Het is mogelijk gebleken om hiervoor dit jaar 
een SPUK aanvraag in te dienen bij het ministerie van I&W ter hoogte van  
€ 379.500,-. De provincie heeft nog geen beschikking ontvangen maar als dit bedrag wordt 
toegekend zal dit niet meer ten laste komen van het provinciale bodembudget. Naast PFAS 
zal komend jaar actief worden ingezet op diffuus lood, afronding spoedlocaties en 
onderzoek/uitvoeringsbeleid van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Deze kosten komen wel 
ten laste van het bodembudget.  
 
 



Meicirculaire 
In de meicirculaire zijn Rijksmiddelen ontvangen voor tegemoetkoming in de kosten van het 
ambtelijk apparaat om zorg te dragen voor het uitvoeren van de taken vanuit de Wet 
bodembescherming. Per abuis zijn deze middelen (€ 84.550 capaciteitsbudget en € 84.550 
tijdelijk budget) in 2022 geboekt terwijl dit voor 2023 is bestemd. Met deze 
begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. 
 

 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget Decentralisatie uitkering 
bodemsanering met € 1.184.500,- aan te passen en te verlengen t/m 2025. Deze wijziging 
verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.  
Daarnaast het capaciteitsbudget voor € 84.600,-  door te schuiven naar 2023. Deze wijziging 
verloopt budgettair neutraal via het begrotingssaldo. 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 

Lasten 

3 Omgeving -1.184.500 -634.500 850.000 884.500  

6 Bedrijfsvoering 
capaciteitsbudget tijdelijk 

 
-84.600 

 
84.600 

   

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

1.184.500 634.500    

 Begrotingssaldo 84.600 -84.600    

 Totaal lasten 0 0 850.000 884.500 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve   850.000 884.500  

 Totaal baten 0 0 850.000 884.500 0 

 
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva 

Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 

Lasten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

  

850.000 884.500 

 

 Totaal lasten 0 0 850.000 884.500 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

1.184.500 634.500 

   

 Totaal baten 1.184.500 634.500 0 0 0 

 
  


