
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2021 
 

 

 
Programma: 6 Bedrijfsvoering  
Onderwerp :  IV 4 Extra Rijksmiddelen afronden spoedopgaven Bodemconvenant 
 

 

Toelichting: 
Voor de financiering van de bevoegd gezag Wet bodembescherming in het 
overbruggingsjaar 2021 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. Daarbij is afgesproken dat de 
financiële middelen voor de afronding van de spoedopgaven en de apparaatskosten via een 
decentrale uitkering worden uitgekeerd aan de bevoegde gezagen. Deze middelen zijn door 
het ministerie van BZK met de meicirculaire overgeboekt naar het provinciefonds. Deze extra 
middelen (€ 644.757 voor Fryslân) zijn toegevoegd aan het tijdelijk budget bodem in 2021. 
Echter zat hier ook een deel in voor apparaatskosten (€ 169.200) wat ten gunste van de 
bedrijfsvoering moet worden geboekt. 
 
De provincie blijft met het uitstel van de Omgevingswet (OW) naar juli 2022 verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Wet bodembescherming. Na inwerkingtreding van de OW blijft de 
provincie eveneens voor groot aantal locaties verantwoordelijk op grond van het 
overgangsrecht. Voor grondwater blijft provincie in zijn geheel verantwoordelijk waarbij ook 
de bevoegdheid van grondwater(verontreinigingen) binnen de gemeentegrenzen van de 
gemeente Leeuwarden onder bevoegd gezag van Fryslân gaan vallen. 
 
De kosten hiervoor worden enerzijds gemaakt voor de afronding van spoedlocaties, dit zijn 
locaties die als gevolg van o.a. de overdracht bodemtaken naar voren zijn gekomen en 
waarvoor de provincie in het kader van aanpak spoed verantwoordelijk voor is. Anderzijds 
zijn de kosten ook gericht op de nieuwe bedreigingen rond poly- en perfluoralkylstoffen 
(PFAS) en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) waarvoor het (landelijke) beleid de komende 
jaren een vlucht naar voren neemt in relatie tot inventarisatie en identificatie van de locaties 
waarna ook aanpak van de nieuwe stoffen problematiek zijn vorm krijgt. Voor PFAS is in 
Fryslân reeds gestart met een bronanalyse en identificatie. FUMO heeft hiervoor opdracht 
gekregen onder regie van provincie.  
 

 

Voorstel: 
Conform onderstaande tabel een bedrag van € 169.200 vanuit de bodem convenant 
middelen om te zetten naar bedrijfsvoering onderdeel capaciteit tijdelijk. 
 

 
 
 
 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

3 Omgeving -84.600 -84.600    

6 Bedrijfsvoering 84.600 84.600    

 Totaal lasten 0 0 0 0 0 

Baten 

       

 Totaal baten 0 0 0 0 0 

 
 


