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Rapport in het kort
Bodemsanering in beleidsaandachtsgebieden

Dit rapport biedt een bijgewerkt overzicht van de inventarisatie van het Landsdekkend beeld
bodemverontreiniging en een raming van de aantallen verontreinigde locaties en spoedlocaties in Nederland. Het
RIVM schat het aantal locaties in Nederland waarvan de bodem met spoed moet worden gesaneerd op 6500 tot
7500. Er zijn nog enkele jaren nodig om op basis van bodemonderzoek de exacte aantallen en de precieze
spoedlocaties vast te kunnen stellen.
Het overzicht is aangevuld met geraamde saneringskosten en risiconiveaus. Nieuw is dat bij de bepaling van de
spoedlocaties naast de verontreinigingsbron meer factoren zijn betrokken die de risico’s voor de mens bepalen:
de manier waarop de bodem wordt gebruikt (huisvesting, industrie, volkstuinen, enzovoort) en de kans op
verspreiding van de verontreiniging naar het grondwater (afhankelijk van het bodemtype).
Volgens het huidige coalitieakkoord en de prioriteiten van de minister van VROM gelden een aantal gebieden
(zoals de veertig wijken in de grote steden, de milieuaandachtsgebieden en de ecologische hoofdstructuur) als
aandachtsgebied. Ook voor deze aandachtsgebieden zijn in dit rapport de aantallen locaties bepaald.
Er is onderzocht of op de uitvoeringskosten kan worden bespaard door grondwatersaneringen of
beheermaatregelen op nabijgelegen locaties te combineren. Het RIVM beveelt aan deze insteek verder te
ontwikkelen.

Trefwoorden

bodemsanering, beleidsaandachtsgebieden, landsdekkend beeld bodemverontreiniging, spoedlocaties,
grootschalige grondwaterverontreiniging
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Abstract
Soil remediation in areas with political priorities

This report gives an improved overview of the inventory of the National list of polluted sites and the estimated
numbers of sites with polluted soil and emergency sites in The Netherlands. RIVM estimates that The
Netherlands has 6500-7500 sites with emergent need of remediation. It will take some years to determine the
exact numbers and locations of the emergency sites on the basis of site investigations.
The review is completed with estimated remediation costs and risk levels. A new aspect in the estimation of
emergency sites is that beside the source of contamination, the land use (housing industry, gardening, etcetera)
and the possible dispersion to groundwater (dependent on soil type) have been taken into account.
According to the current government coalition agreement and priorities of the Minister of VROM (Physical
Planning, Housing and the Environment) a number of areas has been appointed as areas with special attention
(for instance the forty appointed city districts, the areas with environmental priorities, the main ecological
structure). The number of sites is also set for these areas.
The spatial distribution of the pollution has been examined to group sites for combined groundwater cleaning or
soil risk management. RIVM recommends continuing on this track.

Key words:
soil remediation, areas with political priorities, national inventory of polluted sites, emergency sites, large scale
groundwater pollution
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SAMENVATTING
Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de maatschappelijke kosten-batenanalyse Bodemsanering (MKBA),
op 18 januari 2007, heeft de Kamer verzocht om de spoedlocaties nader te differentiëren en daarbij vooral
aandacht te besteden aan de humane risico’s. De spoedlocaties moeten voor 2015 worden gesaneerd of beheerst.
Het definitief vaststellen van de spoedlocaties is een aantal jaren vergend traject, omdat circa 80% van
geïnventariseerde locaties van het Landsdekkend beeld bodemverontreiniging (LDB) nog in het stadium van
‘verdachte locatie’ is en nog niet is onderzocht.
In het voorliggende rapport is vooruitlopend aan de vaststelling van de spoedlocaties een nieuwe raming
gemaakt van de aantallen spoedlocaties. Bij eerdere ramingen is, in overleg met de bevoegde overheden,
uitgegaan van de selectie van de verontreinigingsbronnen (gecatalogiseerd met UBI-codes) waarbij spoed
verwacht wordt (de SUBI-locaties). Dit leidde tot een raming van 10.000 -12.000 spoedlocaties (uit de 44.600
SUBI-locaties in het landsdekkend beeld). In dit rapport is de methode voor deze raming verder ontwikkeld, met
als resultaat een reductie van het geraamde aantal spoedlocaties tot 6500-7500 (€2,0 - 2,5 miljard). In Tabel 1
wordt een vergelijking gemaakt met eerdere ramingen van het aantal (mogelijke) spoedlocaties.
De uitgevoerde berekeningen aangaande de potentiële spoedlocaties geven aan dat de grenzen van de
betrouwbaarheid en de mogelijkheden van de huidige datasets zijn bereikt. Om een beter zicht op de
daadwerkelijke omvang van de spoedlocaties te krijgen is aanvullend onderzoek nodig. Een uniforme aanpak
door provincies en gemeenten is hiervoor aan te raden.
TABEL 1 EERDERE RAMINGEN VAN KOSTEN VAN SPOEDLOCATIES
DATUM

RAPPORT/NOTA

AANTAL

KOSTEN

OPMERKINGEN

6 dec 2004

VROM‐nota LMV 2004.124490

Ca. 15.000

€ 3,8 miljard

gebaseerd op onvolledig landsdekkend
beeld en de aanname dat zeer‐urgent
overeenkomt met een spoedlocatie

7 april 2005

LMV 2005.038933

Ca. 14.000

€ 3,8 miljard

volledig landsdekkend beeld en de
aanname dat zeer‐urgent overeenkomt met
een spoedlocatie

augustus 2005

Evaluatie analyse van het
landsdekkend
beeld
(3B
Bureau Bodem&milieuBeleid)

Ca. 14.000
Ca. 12.000

€ 3,8 miljard
€ 2,7 miljard

volledig landsdekkend beeld en de
aanname dat zeer‐urgent overeenkomt met
een spoedlocatie. twee berekeningswijzen

januari 2007

Maatschappelijke kosten‐ en
batenanalyse Bodemsanering

Ca. 11.000

€ 3,1 miljard

volledig landsdekkend beeld en de
aanname
dat
een
SUBI‐locatie
overeenkomt met een spoedlocatie

Ca. 6700

€2 miljard

(6500‐
7500)

(2‐2,5
miljard)

(MNP 2007)
november 2007

Dit rapport

Wanneer wordt uitgegaan van een multiplier van 2, de gemiddelde multiplier over het totaal van de
saneringsoperatie, wordt er een investering van het Rijk verwacht van circa € 1 - 1,25 miljard en een
vergelijkbaar bedrag van derden. Dit betekent dat er een te kort is te verwachten bij de aanpak van spoedlocaties,
wanneer er wordt uitgegaan van circa € 920 miljoen, dat beschikbaar is bij het ministerie van VROM voor de
aanpak totale bodemverontreinigingproblematiek in de periode 2010-2015. Zeker wanneer in ogenschouw wordt
genomen dat de kosten voor sanering van asbest en diffuse verontreiniging niet zijn meegenomen.
In de nieuwe raming is op basis van de verontreinigingsbron geschat of er een verwachting is van humane,
ecologische en/of verspreidingsrisico’s. Hiervoor zijn de bronnen gegroepeerd (in segmenten) en is een database
opgebouwd met onderzochte locaties waarvan verontreinigende stoffen en stofgehalten en
verontreinigingcontouren bekend zijn. Deze database is een uitbreiding van de database, die voor de MKBA van
de bodemsaneringsoperatie was opgebouwd. Met een GIS-analyse is voor iedere locatie het bodemtype,
bodemgebruik en het aantal nabij of op de locatie verblijvende mensen vastgesteld. Hieruit volgt voor welke
SUBI-locaties de verwachte potentiële verspreiding en blootstelling minder waarschijnlijk zal zijn. Deze locaties
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zullen naar verwachting dus geen spoedlocatie worden. Dit verklaart de reductie van het aantal spoedlocaties.
Ook zijn op deze basis de verwachte aantallen locaties bepaald met humaan, ecologisch of verspreidingsrisico
(of combinaties hiervan). Er volgt een verdeling uit van 77% verspreiding, 35% humane risico’s en 4%
ecologische risico’s (samen iets meer dan 100% omdat meerdere risico’s tegelijk kunnen spelen). Ecologische
risico’s zijn hierbij voornamelijk geïnterpreteerd als aantasting van natuurwaarden. Spoedlocaties met humaan
risico liggen voornamelijk in het stedelijk gebied.
In het rapport zijn de cijfers van het LDBref, de gecontroleerde en bijgewerkte versie van het LDB die is
gebruikt voor de MKBA geactualiseerd tot en met 2006. De aantallen aan te pakken (spoed)locaties zijn
onderverdeeld naar verontreinigingsbron en naar bedrijventerreinen, stedelijk of landelijk gebied met vermelding
van oppervlakken en saneringskosten per categorie. De kostenramingen zijn uitgewerkt met het beschikbare
standaard kostenmodel. Dit kostenmodel is echter nog niet toegespitst op de spoedlocaties, zodat de uitkomsten
met enige voorzichtigheid moeten worden gehanteerd.
Uit het coalitieakkoord en de eigen prioriteiten van de minister van VROM kan een aantal ruimtelijke
beleidsaandachtsgebieden worden vastgesteld, met stedelijk of industrieel karakter, zoals de 40 wijken van
minister Vogelaar en de verouderde bedrijventerreinen, met landelijk karakter en/of natuurwaarden, zoals de
reconstructiegebieden en de Ecologische Hoofdstructuur, of met gevoeligheid voor verontreiniging, zoals
grondwaterbeschermings- en drinkwaterwingebieden. De aantallen verontreinigde locaties van het LDBref, de
schattingen van, met sanering of beheer, aan te pakken locaties, de spoedlocaties en kostenramingen zijn
uitgesplitst voor deze aandachtsgebieden, met aandacht voor de optredende overlapping in deze gebieden. De
milieuaandachtsgebieden omvatten bijvoorbeeld ook grotendeels de 40 wijken. Een groot deel van de
spoedlocaties in het stedelijk gebied ligt in de milieuaandachtsgebieden. Ook hier dienen de kostenramingen met
enige voorzichtigheid te worden toegepast. Het kostenmodel is gemaakt voor uitspraken over de landelijke
voorraad. Uitsplitsingen naar kleinere eenheden maken de foutenmarges relatief groter.
Bij de GIS-analyses bleek dat de verontreinigde locaties vaak ruimtelijk dicht bij elkaar liggen. Dit maakt vooral
voor de grondwaterverontreiniging een aanpak per locatie minder zinvol, maar biedt wel aanknopingspunten
voor regionaal beheer van de grootschalige grondwaterverontreiniging. Uit het LDBref zijn 120 - 250 clusters te
onderscheiden waarvoor wordt aanbevolen een dergelijke aanpak te onderzoeken. Dit betreft circa 15% van de
werkvoorraad. Of beheren kosteneffectief is ten opzichte van saneren hangt onder andere af van de dichtheid (het
aantal) saneringen in een gebied en de omvang van het gebied. Dit betekent dat bij sommige gebieden beheren
geen kostenvoordeel oplevert en dat bij andere het voordeel oploopt tot 90% ten opzichte van een meer
gevalsgerichte traditionele aanpak.
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SUMMARY
At the treatment in Parliament of the societal cost benefit analysis of soil remediation (SCBA), on January 18,
2007, the members requested to differentiate the emergency sites more closely and give especially attention on
human risk in this action. The emergency sites must be remediated or the soil pollution risk managed before
2015. The definite identification of the emergency locations demands a number of years, because approximately
80% of the listed locations of the National list of polluted sites (LDB) are still at the stage of suspected site and
have not yet been examined.
In this report an estimate has been made of the numbers of emergency locations, anticipating on current
surveying efforts to identify the emergency locations At earlier estimates, in consultation with the local
authorities, the point of departure was the selection of the pollution sources (catalogued with UBI-codes) where
emergency is expected from earlier experience (SUBI-sites). This led to an estimate of 10,000 - 12,000
emergency sites (from a body of 44,600 SUBI-sites in the National list). In this report the method to estimate has
been extended, with as result a reduction of the estimated number of emergency sites down to 6500-7500 sites
(€2.0–2.5 billion). In the Table 2 an comparison is made with earlier estimates of the number of (possible)
emergency locations.
TABLE 2 EARLIER ESTIMATE OF COSTS OF EMERGENCY LOCATIONS
DATE

REPORT/NOTE

NUMBER
OF SITES

COST

REMARKS

6 Dec 2004

VROM note LMV 2004,124490

Approx.
15,000

€ 3.8 billion

Based on an incompletely national list and
the assumption to equate a site classified
as ‘very urgent to remediate’ to an
emergency site

7 April 2005

LMV 2005,038933

Approx.
14,000

€ 3.8 billion

Completed National list and the assumption
to equate a site classified as ‘very urgent to
remediate’ to an emergency site

August 2005

Evaluating analysis of the
National list of polluted sites
(3B
Bureau
Bodem
&
milieuBeleid)

Approx.
14,000
Approx.
12,000

€ 3.8 billion
€ 2.7 billion

Completed National list and the assumption
to equate a site classified as ‘very urgent to
remediate’ to an emergency site. Two
calculation methods

January 2007

Social costs benefits analysis
of soil remediation

approx.
11,000

€ 3.1 billion

Completed National list and the assumption
to equate a site classified as ‘SUBI‐site’ to a
potential emergency site

Approx.
6700

€2 billion

MNP 2007)
November 2007

This report

6500‐7500)

>(€2‐2.5
billion)

Assuming a multiplier 2, the average multiplier measured over the remediation operation up to now, a
government investment is needed of approximately € 1-1.25 billion and a similar amount from private parties.
This means a deficit is expected at the treatment of the emergency sites, based on the available approximately €
920 millions, from the Netherlands Ministry of VROM (Housing, Physical planning and the Environment) for
the treatment of the soil pollution problems in the period 2010-2015. Definitely so when taken in consideration
that the remediation costs for asbestos and diffuse pollution have not been taken into account.
In the new estimate on the basis of the pollution source the expectation of human, ecological and/or distribution
risk is valued. To reach this end the pollution sources have been grouped (in segments) and a database is built
with data on pollutants, concentrations and pollution boundaries from examined sites. This database is an
extension of the database, which had been built for the SCBA on soil remediation. With a GIS-analysis for every
site the soil type, soil use and the number of people staying close or on the site have been determined. It is
decided from these data for which SUBI sites the expected potential distribution and exhibition less will be less
likely. These sites are not expected to be end in the field investigations as emergency site. This explains the
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reduction in the number of emergency sites. In addition on this basis the expected numbers of sites are set with
human, ecological or dispersion (or combinations of these risks). It results in a distribution of 77% of the sites
with dispersion, 35% with human risk and 4% with ecological risk (together slightly more than 100% because of
the possibility of combined risk). Ecological risk is interpreted here mainly as the adverse effect on the value of
nature and wildlife. Emergency sites with human risk are situated mainly in urban area.
In the report the data of the National list of pollutes sites are used in a checked and updated version as used for
the SCBA and actualized up to and including 2006. The number of sites to tackle (emergency) have been
classified to pollution source and to industrial parks, urban or rural area with indications of surface size and
remediation costs for each category. The estimates have been developed with the available standard cost model.
This cost model, however, has not yet been focused on the emergency sites, so that the cost estimations should
be used with prudence.
From the coalition agreement and the priorities of the Minister of VROM herself a number of regional areas for
special policy attention can be extracted. Examples with an urban or industrial nature are the 40 city districts of
minister Vogelaar and the out-of-date industrial parks, examples with rural nature and/or nature and wildlife
values, are the reconstruction areas and the ecological main structure, examples with sensitivity for pollution, are
groundwater protection and drinking water extraction areas. The numbers of polluted sites of the National list,
the estimates of sites to tackle (with cleaning or risk management), the emergency sites and cost estimates have
been collected for these special attention areas, with an eye on overlapping in these areas. The areas with
accumulated environmental risk as one of the indicated areas for special attention include for example also
nearly all the 40 city districts. A large part of the emergency sites in urban area lies in the areas with
accumulated environmental risk. Also these estimates must be applied with prudence only. The cost model has
been made to be applied on the National list on a national scale. Subdivision into smaller entities makes the
uncertainty of the estimates relatively larger.
Performing the GIS-analysis we found that the cataloged polluted sites frequently lie spatially close together.
This makes site by site treatment especially for groundwater pollution less feasible, but offers a starting point for
regional management of large-scale groundwater pollution. From the National list 120 - 250 areas with a
connected group of sites are distinguished for which the examination of such a tackle of the polluted
groundwater is recommended. This concerns approximately 15% of the work stock. To decide when risk
management is cost effective compared with remediation is relates among other things on the compactness of the
sites and size of the area. This means that at some areas risk management does not result in cost advantages, but
for other sites cost advantages may rise up to 90% compared with a more traditional treatment.
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1 AANLEIDING
De beleidsvoornemens ten aanzien van de aanpak van bodemverontreiniging zijn door de voormalige
staatssecretaris van VROM geschetst in een brief aan de Tweede Kamer van 7 april 2005. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt in de aanpak van locaties in samenhang met ruimtelijke ingrepen en de aanpak van locaties
met onaanvaardbare risico’s voor de mens of het ecosysteem en/of verspreidingsrisico’s. De laatste categorie van
locaties worden spoedlocaties genoemd. Het beleidsvoornemen is om de spoedlocaties te identificeren en de
risico’s weg te nemen of te beheersen voor 2015.
Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de maatschappelijke kosten-batenanalyse, op 18 januari 2007, heeft
de kamer verzocht om de spoedlocaties nader te prioriteren. Hierbij werd gedacht aan een differentiatie naar de
aard van de risico’s, in het bijzonder op basis van humane en ecologische risico’s.
Met het aantreden van het nieuwe kabinet zijn er naast bestaande maatschappelijke opgaven nieuwe (ruimtelijke)
ambities bijgekomen, zoals de wijkenaanpak en het tegengaan van verrommeling van het landschap. Het
realiseren van deze ambities raakt op verschillende onderdelen aan het bodemsaneringsbeleid. De extra druk
door de maatschappelijke ambities maakt het noodzakelijk om prioriteiten te stellen. De maatschappelijke
ambities en de eigen prioriteiten van de minister komen tot uitdrukking in een aantal beleidsaandachtsgebieden
(zie Tabel 3).

TABEL 3 ONDERSCHEIDEN BELEIDSAANDACHTSGEBIEDEN
Onderscheiden beleidsaandachtsgebieden
1. 40 wijken (van minister Vogelaar)
2. Milieuaandachtsgebieden
3. Uitleggebieden
4. Vrijplaatsen (woonwagenkampen)
5. Bedrijventerreinen
6. Verouderde Bedrijventerreinen
7. Dynamische gebieden
8. Drinkwaterwingebieden
9. Grondwaterbeschermingsgebieden
10. Natura 2000
11. EHS‐ Ecologische Hoofdstructuur
12. Reconstructiegebieden (buiten de bebouwde kom)

Om te onderzoeken of en op welke wijze prioriteren van de spoedlocaties mogelijk is en wat consequenties van
de aanvullende ruimtelijke ambities zijn op de wijze van prioriteren heeft het ministerie van VROM behoefte aan
een overzicht van:
•

De totale opgaaf, dat wil zeggen een overzicht van de te verwachten aantallen saneringen, kosten en
oppervlakten met onderverdelingen naar segmenten van de bronnen van (mogelijke)
bodemverontreiniging, voor alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Hierbij onderscheid
gemaakt naar stedelijk gebied, bedrijventerreinen en landelijk gebied (zie hoofdstuk 3);

•

De opgaaf van (mogelijke) spoedlocaties, dat wil zeggen een overzicht van de te verwachten aantallen
saneringen, kosten en oppervlakten met onderverdelingen naar segmenten van de bronnen van
(mogelijke) bodemverontreiniging, voor de locaties met mogelijk actuele risico’s (zie hoofdstuk 4);

•

De opgaaf binnen de zogenaamde beleidsaandachtsgebieden, dat wil zeggen een overzicht van de te
verwachten aantallen saneringen, kosten en oppervlakten met onderverdelingen naar segmenten van de
bronnen van (mogelijke) bodemverontreiniging en naar stedelijk gebied, bedrijventerreinen en landelijk
gebied (hoofdstuk 5). De beleidsaandachtsgebieden zijn afgeleid uit het coalitieakkoord en de eigen
prioriteiten van de minister van VROM (zie Tabel 3).
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•

Inzicht in het voorkomen van ruimtelijke clusters van bodemverontreiniging. De bodemverontreiniging
is niet homogeen verdeeld over Nederland, maar kent duidelijke clusters. Het onderkennen van deze
clusters kan sturend zijn bij de beleidsvorming ten aanzien van de bodemverontreiniging en leidt
mogelijk tot een slimmere, efficiëntere en goedkopere aanpak.

De overzichten zijn samengesteld door het RIVM in samenwerking met 3B Bureau Bodem&milieuBeleid.

1.1 AFBAKENING
De overzichten zijn in principe samengesteld op basis van dezelfde gegevens, methoden en modellen als die het
vorig jaar zijn gebruikt bij het onderzoek ten behoeve van de maatschappelijke kosten-batenanalyse over de
Nederlandse Bodemsaneringsoperatie (MKBA) (Versluijs et al., 2007). Wel is een aantal nieuwe inzichten
verwerkt waardoor de analyses verder zijn verdiept en zijn er enkele lacunes in de gegevens met betrekking tot
stofconcentratie en contouren van verontreiniging aangevuld (zie Bijlage 1.2).
Parallel aan het opstellen van het rapport voeren de samenwerkende provinciale overheden met financiering
vanuit het IPO-Prisma fonds, een project uit om de spoedlocaties daadwerkelijk te identificeren. Met de
resultaten van het project ontstaat er, tussen de provincies onderling, een goed vergelijkbare werkvoorraad aan
(potentiële) spoedlocaties. De eerste fase van dit project wordt in november 2007 afgerond. Deze eerste fase
betreft de ontwikkeling van een methodiek voor het samenstellen van een lijst met potentiële spoedlocaties en
het ontwikkelen van een onderzoeksmethode om die locaties versneld te kunnen onderzoeken. In de tweede fase
van het project (tot uiterlijk 2010) zal verificatie in het veld (het daadwerkelijke veldonderzoek) plaatsvinden.
Asbestverontreiniging en diffuse verontreiniging vallen deels buiten de huidige analyses en overzichten.
Asbestverontreinigingen en diffuse bronnen zijn namelijk slechts gedeeltelijk in de verschillende gebruikte
gegevensbestanden opgenomen. Asbest wordt pas relatief recent als onderdeel van de
bodemverontreinigingproblematiek beschouwd. De aanpak van diffuse bronnen (diffuse verontreiniging) heeft
vaak een beheermatig karakter. Deze aanpak is geregeld via het bodembeheerspoor, dat wordt ingevuld met het
Besluit Bodemkwaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van bodemkwaliteitskaarten. Daarnaast worden locaties
met diffuse verontreiniging pas in de gegevensbestanden opgenomen wanneer er daadwerkelijk bodemonderzoek
heeft plaatsgevonden. Over het algemeen vindt dit bodemonderzoek plaats in het kader van (binnenstedelijke)
planontwikkeling.

1.2

LEESWIJZER

In hoofdstuk 2, Gebruikte gegevens en modellen, wordt ingegaan op de bruikbaarheid van de beschikbare
gegevens en modellen. Uitgangspunt voor de gegevens vormden de voor de maatschappelijke kostenbatenanalyse samengestelde databases. Versluijs et al. (2007) geeft veel achtergrond informatie.
In hoofdstuk 3, Landelijk overzicht, wordt een landelijk beeld geschetst van de stand van zaken met betrekking
tot fase van onderzoek en sanering en vindt een verdere onderverdeling plaats van de locaties uit de
werkvoorraad. De werkvoorraad is de verzameling van locaties met een ernstige bodemverontreiniging of met
een vermoeden van ernstige bodemverontreiniging waarop nog 1 of meer stappen in het kader van de Wet
bodembescherming gezet moeten worden.
In hoofdstuk 4, Overzicht van de (potentiële) spoedlocaties, wordt een overzicht gegeven van de locaties met
(mogelijk) actuele risico’s (de spoedlocaties) verdeeld naar humaan, ecologisch en verspreidingsrisico’s of
combinaties hiervan. Hierbij wordt tevens inzicht gegeven in aantallen, oppervlakten en kosten en aard van de
bodembedreigende activiteit.
In hoofdstuk 5, Overzicht voor de beleidsaandachtsgebieden, wordt een beeld geschetst van de
bodemverontreiniging in een aantal beleidsaandachtsgebieden. In Tabel 3 zijn de verschillende
beleidsaandachtsgebieden benoemd.
In hoofdstuk 6, De ruimtelijke spreiding van bodemverontreiniging, wordt ingegaan op de ruimtelijke
verspreiding en clustering van mogelijke saneringen.
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RIVM rapport 607700001

In hoofdstuk 7 Conclusies, discussie en aanbevelingen, worden de belangrijkste conclusies beschreven en
worden kort de belangrijkste onzekerheden bij de interpretatie beschreven.
Bijlage 4 Afkortingen en termen, geeft de afkortingen en termen die in dit rapport worden gebruikt.
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2 GEBRUIKTE GEGEVENS EN MODELLEN
2.1 GEBRUIKTE GEGEVENS
Om inzicht te krijgen in het voorkomen van bodemverontreiniging in Nederland wordt er vanaf het Nationaal
Milieubeleidsplan 3 (NMP3, 1997) door de bevoegde overheden in het kader van de Wet bodembescherming
gewerkt aan een Landsdekkend beeld bodemverontreiniging. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
verdachte locaties en onderzochte locaties. Verdachte locaties zijn gedefinieerd als locaties waarbij op grond van
de beschikbare informatie het vermoeden bestaat dat er bodemverontreiniging aanwezig is, zonder dat dit door
middel van bodemonderzoek daadwerkelijk is vastgesteld. Van onderzochte locaties zijn gegevens over de
mogelijk aanwezige bodemverontreiniging bekend door uitgevoerd onderzoek en/of sanering.
De gebruikte gegevens laten zich verdelen naar informatie vastgelegd per locatie met (mogelijk)
bodemverontreiniging (Bijlage 1.1), informatie over stoffen en stofgehalten en de omvang van de aanwezige
verontreiniging op onderzochte locaties (Bijlage 1.2) en informatie over de kosten van uitgevoerde onderzoeken
en saneringen (Bijlage 1.3).
In Figuur 1 worden de relaties tussen de verschillende gebruikte databases weergegeven. Voor de volledigheid
zijn in de linkerkolom de vergelijkbare aantallen en databases weergegeven zoals werd samengesteld in het
kader van het LDB2004 en de evaluatie van het bodemsaneringsbeleid. De eerste rij in de figuur heeft betrekking
op de aantallen uit de ruwe, onbewerkte bestanden. De tweede rij heeft met uitzondering van de stoffendatabase
betrekking op de locaties die voldoen aan de gestelde minimale kwaliteitseisen over de mate van vulling van
kenmerken van een locatie. Bij de stoffendatabase gaat het om de locaties waar een streef- en/of
interventiewaardecontour is bepaald en vastgelegd in de databases. De derde rij heeft betrekking op de
werkvoorraad, locaties met een vervolgactie in het kader van de Wet bodembescherming of het aantal contouren
met een interventiewaarde overschrijding.

LDB2004
Ca. 761.000 locaties

Historische
bodembestanden
Ca. 710.000 locaties
Ca. 1.700.000
verschillende
activiteiten

Ca. 598.00 locaties

Monitoring
2004 en 2005

Kostendatabase
VROM

Ca. 15.500 locaties

Ca. 10.000 locaties

LDBref 0702
Ca. 680000 locaties

Stoffendatabase
Ca. 216.000 locaties

Contouren
Ca. 38.000 locaties
Ca. 74.000 contouren

Contouren
Werkvoorraad

Werkvoorraad

Ca. 425.000

Ca. 430.000 locaties

met gehalten >
interventiewaarde
Ca. 22.500 locaties
Ca. 38.000 contouren

FIGUUR 1 RELATIES TUSSEN DE VERSCHILLENDE DATABASES

Het gebruikte basismateriaal kent lacunes en onduidelijkheden. Dit basismateriaal is zo goed mogelijk verwerkt,
geïnterpreteerd en gemodelleerd. Toch moet er rekening gehouden worden met een soms aanzienlijke
onzekerheid. Hiervan is sprake bij bijvoorbeeld de veronderstelde ligging van de bodemverontreiniging op basis
van het adres en de werkelijke ligging op het perceel of de veronderstelde bodembodemverontreiniging als
gevolg van een bepaalde dominante bodembedreigende activiteit en de werkelijk aanwezige
bodemverontreiniging. Ook bestaan er verschillen in interpretatie tussen de gegevens bekend bij de bevoegde
overheden en de in dit rapport gepresenteerde analyse.
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De gebruikte inventarisaties en databases bieden een goed en redelijk volledig overzicht van de
bodemverontreinigingproblematiek in Nederland. Belangrijk om te beseffen is dat gegevens dagelijks door de
provincies en gemeenten gemuteerd worden en er locaties kunnen wegvallen en bijkomen. Het zijn met
uitzondering van de historische bodembestanden, dynamische gegevensverzamelingen.

2.2 HET RAMEN VAN HET AANTAL SANERINGEN, KOSTEN EN OPPERVLAK
De werkvoorraad bestaat voor een groot gedeelte (>85%) uit verdachte locaties, locaties zonder daadwerkelijk
veldonderzoek. Om inzicht te verwerven in het aantal te verwachten saneringen en onderzoeken en kosten zijn
modellen noodzakelijk en ontwikkeld. De modellen zijn gebaseerd op de huidige inzichten verkregen uit de
databases en weerspiegelen de huidige praktijk.
Het kostenmodel raamt op basis van relatief weinig gegevens de totale omvang van de bodemsaneringsoperatie,
uitgedrukt in geld en aantallen te saneren locaties en de oppervlakte ervan. Het model bestaat uit twee stappen:
1. In de eerste stap wordt het aantal te verwachten saneringen geraamd. De raming van het aantal te
saneren locaties vindt plaats op basis van de dominante bodembedreigende activiteit ingedeeld naar 16
segmenten, de afgeronde fase en vervolgfase in het onderzoeks- en saneringstraject.
2. In de tweede stap wordt het geraamde aantal saneringen vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten
van onderzoek én sanering voor het segment. Dit levert de geraamde kosten per segment. Tevens kan
op basis van het gemiddelde oppervlak van een locatie uit een bepaald segment en het aantal saneringen
een raming worden gemaakt van het totale oppervlak aan locaties voor een bepaald segment. Het
kostenmodel wordt uitgebreid beschreven in Bijlage 2.1.
Het model is gebaseerd op het verschijnsel dat binnen het bodemsaneringsproces steeds locaties afvallen waar
geen verder onderzoek of sanering nodig is. Steeds zijn er twee mogelijkheden: de locatie is voldoende
onderzocht of de locatie krijgt nog een vervolg in het kader van de Wet bodembescherming. Het percentage van
de locaties dat doorstroomt naar een vervolgfase in het onderzoek varieert met (het aantal en de duur van) de
bodembedreigende activiteit1 en een aantal omgevingsfactoren. De kans op doorstroom wordt gedefinieerd als
de verhouding tussen het aantal locaties in een fase en het aantal locaties dat vanuit die fase doorgaat naar een
vervolgfase. Deze kans weerspiegelt de huidige praktijk.
Het model is afgeleid voor segmenten of groepen van dominante bodembedreigende activiteiten, zoals
gasfabrieken en chemische wasserijen. De dominante bodembedreigende activiteit of DUBI is de
bodembedreigende activiteit met de hoogste score1 en veelal de activiteit die naar verwachting bepalend is voor
de beslissing al of niet verder te gaan onderzoeken of te saneren. De segmenten zijn onderscheiden op basis van
een karakteristieke problematiek, kenmerkend kostenniveau en oppervlaktes en op basis van expert-judgement
en statistische kenmerken. Bij het samenstellen van de segmenten is er naar gestreefd om duidelijk
onderscheiden segmenten te krijgen van voldoende omvang. Uiteindelijk zijn zestien segmenten onderscheiden.
De groepen worden met hun kenmerkende kosten, oppervlaktes en kosten per m2 weergegeven in Tabel 4. In de
tabel komen twee relatief vreemde segmenten voor, te weten 00a onverdacht en 00b geen verwachting voor
ernstige bodemverontreiniging. Het gaat hierbij om locaties waar kosten voor onderzoek en/of sanering zijn
gemaakt, maar waar de in de kostendatabase vermelde dominante bodembedreigende activiteit geen aanleiding
gaf voor de verwachting van een ernstige bodemverontreiniging. Nadere beschouwing binnen de historische
bodembestanden leerde dat hier meestal iets mis is gegaan bij de verschillende handelingen die zijn verricht bij
het samenstellen van de nulmeting van het landsdekkend beeld. Zo heeft een aantal van de ‘onverdachte’
activiteiten uit de kostendatabase in werkelijkheid betrekking op een gasfabriek. Deze segmenten zijn min of
meer te beschouwen als meetfouten.

1

UBI of Uniforme Bron Indeling, een lijst met numerieke codes voor potentieel bodemvervuilende activiteiten, gerangschikt naar
industrietak en de verwachte hoeveelheid verontreiniging (bronsterkte). De lijst is gebaseerd op Standaard Bedrijfsindeling (SBI-code). Per
UBI-code is een indicatieve prioriteit gegeven. De prioriteit brengt de mogelijke toxiciteit en de trefkans op bodemverontreiniging tot
uitdrukking en wordt uitgedrukt in een score. Rapport Uniforme Bron Indeling, april 2001, ReGister Arcadis in opdracht van het ministerie
van VROM en het I.P.O.
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Het model kent een belangrijk uitgangspunt: binnen een segment zijn het uitgevoerde onderzoek en de
uitgevoerde saneringen representatief voor de nog uit te voeren onderzoeken en saneringen in het segment. Met
andere woorden de onderzochte locaties in een segment zijn een aselecte steekproef van de verdachte locaties
binnen het segment. Dit representativiteitprincipe heeft betrekking op zowel de bodem(verontreinigings)karakteristieken als het gebruik van de locatie. Het representativiteitprincipe betekent ook dat wanneer blijkt dat
de kenmerken van de verdachte locaties, in termen van ondermeer bodemgebruik, ligging, duur en aantal
bodembedreigende activiteiten anders is, de uitkomsten gecorrigeerd zullen moeten worden.

TABEL 4 KARAKTERISERING VAN DE SEGMENTEN AAN BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEITEN BINNEN DE
WERKVOORRAAD
Segmenten voor de MKBA

karakteristieke activiteiten

mediane
kosten
van sanering
€ 70.000
€ 28.000

mediane
kosten
2
per m
€ 87,00
€ 26,00

00a Onverdachte activiteit
00b Geen verwachting
voor ernstige
bodemverontreiniging

<=
goederenopslag/laad en los/ op‐ en overslag,
smederij, timmerwerkplaats, schildersbedrijf,
groentekwekerij, demping met grond

01 Gasfabrieken
03a Benzineservicestation

<=

€ 900.000

€ 91,00

<=

€ 40.000

€ 16,00

1170

03b Overige brandstoffen en
benzine

pompinstallatie brandstoffen, brandstoffenhandel,
smeeroliehandel

€ 40.000

€ 17,00

1271

04a Chemische wasserij/stomerij

<=

€ 238.000

€ 43,00

776

04b Overige chemische wasserijen

wasserij, ververij, poetsdoekenfabriek

€ 99.000

€ 29,00

974

05a HBO‐tanks
(bovengrond+ondergronds)
05b Overige tanks

€ 20.000

€ 20,00

758

bovengronds/ondergronds/ommuurd/ingemetseld
€ 30.000

€ 12,00

1500

€ 27.000

€ 19,00

1137

€ 55.000

€ 11,00

1724

€ 38.000

€ 7,00

1665

oefen/schiet terrein,
landmacht/luchtmacht/marinebasis

€ 122.000

€ 55,00

9168

13 Grootschalig (omvangrijke
locaties/clusters)

metaalconstructie/machine/apparaten/
metaalwarenfabrieken en bedrijven, stortplaats,
autosloperij, scheepswerf

€ 50.000

€ 8,00

3178

14a Kleinschalig duur

drukkerij, schoenenfabriek, champignon‐kwekerij,
kunststofproducten, vaste brandstoffen
groothandel, elektriciteitscentrale

€ 51.000

€ 22,00

1283

14b Kleinschalig goedkoop

autoreparatie/spuiterij/plaatwerkerij,
erfverharding/ophooglagen, bloembollen/knollen
kwekerij, glastuinbouw, transport

€ 24.000

€ 19,00

1969

€ 40.000

€ 16,00

1771

06 Stedelijk ophooglaag
(bron onbekend, UBI999999)
08a Dempingen
08b Demping niet nader
gespecificeerd
11 Defensieterreinen

Totaal

stookolie/benzine/petroleum/diesel/kerosine ‐
tanks

mediane
oppervlakte
2
(m )
1861
6116

8000

onbekende activiteiten
met baggerspecie, huishoudelijk / industrieel /
bedrijfsafval, puin/bouw‐ en sloopafval
onbekend materiaal

Bij het model zijn, zoals gebruikelijk voor een model, kanttekeningen te maken. Het model gaat er bijvoorbeeld
vanuit dat een gelijke dominante bodembedreigende activiteit een gelijke kans op bodemverontreiniging heeft.
Dit is niet per definitie het geval. De periode waarin het bedrijf actief was en de duur van de activiteiten
afgemeten aan de jaren waarin de vergunningen werden verleend, zullen van invloed zijn, maar ook het aantal en
de aard van de verleende Hinderwetvergunningen. Zo wordt een benzineservicestation uit 1930 in hetzelfde
segment ingedeeld als een benzineservicestation uit 1975, terwijl er toch duidelijk een verschillende verwachting
is qua omvang van de verontreiniging en kosten. Daarnaast is de segmentering deels gebaseerd op beleidsmatige
interesse. Dit heeft ondermeer geleid tot het onderscheiden van de segmenten Gasfabrieken en Defensieterreinen.
Voor het segment Gasfabrieken is het aantal locaties zo gering dat fouten zich niet meer uitmiddelen en
statistisch een ruime marge in de uitkomsten met zich meebrengt. Segmenten met een gering aantal locaties en
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samengesteld op basis van een beperkt aantal dominante bodembedreigende activiteiten zijn relatief gevoelig
voor het foutief benoemen van de bodembedreigende activiteit. Zo zijn naar het zich laat aanzien bij het segment
Gasfabrieken een groot aantal van de verdachte locaties onterecht als gasfabriek opgevoerd. Qua type
verontreiniging onderscheidt het segment Defensieterrein zich niet van het segment Overige brandstoffen en
benzine. Wat er voor zou pleiten de segmenten samen te voegen. Ook op detailniveau kan een
bodembedreigende activiteit tot een ander segment worden ingedeeld. Voor de vergelijkbaarheid met eerdere
rapporten, ondermeer de maatschappelijke kosten-batenanalyse, is er voor gekozen om de huidige segmentering
te handhaven en de nieuwe inzichten (nog) niet te verwerken.
Er is bij de segmentindeling gebruikgemaakt van de dominante bodembedreigende activiteit, waarbij geen
onderscheid is gemaakt naar periode, duur en aantal activiteiten. Deze factoren zullen van invloed zijn op de
kans op sanering. Voorlopige analyses geven aan dat er in het verleden relatief meer locaties zijn onderzocht met
meerdere activiteiten op een locatie, waar de locatie langer in gebruik is geweest en in een periode dat meer
verontreiniging mag worden verwacht. Daarom is de verwachting dat de huidige segmentindeling en de aanname
dat de onderzochte locaties een aselecte steekproef zijn en een overschatting met zich meebrengen.
De in Tabel 4 genoemde kosten zijn gebaseerd op een selecte kostendatabase van beperkte omvang (zie Bijlage
1.3). In de database komen bijna net zo veel overheidsaneringen als saneringen van derden voor, terwijl de
uitvoeringspraktijk is dat van elke tien uitgevoerde saneringen er negen door derden worden uitgevoerd. Verder
blijken de overheidsaneringen circa vijf keer duurder te zijn dan saneringen door derden. Hiervoor is
gecorrigeerd. Wel is het zo dat de mediane kosten per m2 in de uitvoeringspraktijk hoger zijn (mondelinge
mededeling Bas van de Griendt, Rabo Bouwfonds). Dit wijst op een mogelijke overschatting van het
verontreinigde oppervlak.

2.3 HET RAMEN VAN HET AANTAL EN DE KOSTEN VAN SPOEDLOCATIES
Het aantal daadwerkelijke spoedlocaties is (nog) onbekend. Wel is het mogelijk om op basis van de beschikbare
data een raming te maken van het aantal. Het aantal daadwerkelijke spoedlocaties is pas bekend na een
verificatie in het veld. Tot dat moment is er sprake van potentiële spoedlocaties. In dit rapport worden eerdere
ramingen uit bijvoorbeeld de maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Nederlandse bodemsaneringsoperatie
verder aangescherpt op basis van aanvullende informatie.
Het ramen van het aantal spoedlocaties heeft plaatsgevonden in twee stappen. Als eerste stap zijn selecties
binnen de database LDBref0702 gemaakt van (potentiële) spoedlocaties. Als tweede stap is het kostenmodel
toegepast op de verkregen deelselecties. Door het toepassen van het kostenmodel op de locaties uit een
deelselectie is het mogelijk het aantal te saneren spoedlocaties te ramen. Hierbij wordt aangenomen dat het
saneren van een potentiële spoedlocatie ook betekent dat er sprake is van onaanvaardbare risico’s op een locatie.
Enerzijds leidt dit mogelijk tot een overschatting van het aantal spoedlocaties. Anderzijds kan er ook bij niet
potentiële spoedlocaties sprake zijn van onaanvaardbare risico’s. Aangenomen wordt dat beide effecten elkaar
neutraliseren.
Voor het afleiden van een model voor het ramen van het aantal en de kosten van spoedlocaties zijn er nog weinig
tot geen ervaringscijfers beschikbaar over bij welk deel van de werkvoorraad er naar verwachting sprake is van
onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie en/of verspreiding. Pas sinds ruim een jaar worden de eerste
beschikkingen op basis van het Milieuhygiënisch Saneringscriterium (VROM, 2005) gemaakt. Ook de
ervaringcijfers verkregen via het toepassen van de ‘oude’ urgentiesystematiek bieden weinig aanknopingspunten.
De beschikking met de classificatie ‘zeer-urgent, te saneren binnen 4 jaar’ zou betrekking moeten hebben op
locaties met actuele humane en/of verspreidingrisico’s. De bevoegde overheden in het kader van de Wet
bodembescherming hebben echter veelvuldig gebruikgemaakt van pro-formabeschikkingen ‘zeer-urgent, te
saneren binnen 4 jaar’ bij locaties waar maatschappelijke ontwikkelingen een uitvoering van een sanering op
korte termijn noodzakelijk maakten zonder dat er sprake was van actuele risico’s.
Door het ontbreken van ervaringsgegevens is het hier gepresenteerde inzicht in het aantal locaties met
onaanvaardbare risico’s uitsluitend gebaseerd op selecties van potentiële spoedlocaties en het vervolgens
toepassen van het standaard kostenmodel. De verschillende selectiemethoden interpreteren alle op een andere
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manier de beschikbare informatie om te komen tot een lijst met potentiële spoedlocaties. En proberen op deze
wijze een inschatting te maken van de gevolgen van het recent geïntroduceerde Saneringscriterium.
Een eerste selectie heeft plaatsgevonden op basis van beschikbare (historische) informatie over (mogelijke)
bodembedreigende activiteiten waarvan wordt verondersteld dat deze de grootste kans geven op een
spoedlocatie. Deze zogenaamde SUBI-methode selecteert de potentiële spoedlocaties op basis van 92
verschillende bodembedreigende activiteiten. Deze selectie is ook gebruikt bij de studie ten behoeve van de
Maatschappelijk Kosten-Baten Analyse (Versluijs et al., 2007). Zie Bijlage 2.2.2, voor een verdere uitwerking en
toelichting. Deze methode neemt uitsluitend eigenschappen van de (mogelijke) dominante bron van
verontreiniging mee. Een nadeel is dat bodemgebruik, bodemeigenschappen of duur en omvang van de
(verschillende) bodembedreigende activiteit(en) op een locatie geen rol spelen. Dit zijn wel de factoren die
bepalen of er blootstelling is (receptor), hoe en in welke mate blootstelling kan plaatsvinden (pad) en hoe groot
de kans is dat er daadwerkelijk verontreiniging heeft plaatsgevonden.
Daarom heeft er een aanvullende selectie plaatsgevonden op basis van een risicoprofiel van een locatie en
aanvullende geografische informatie. Om een primair risicoprofiel van een locatie op te stellen zijn de
onderscheiden segmenten op basis van beschikbare informatie over karakteristieke stoffen en gehalten van de
verontreiniging op locaties ingedeeld naar risiconiveaus (zie Bijlage 2.3, blz. 81). Dit primaire risicoprofiel is
uitsluitend gebaseerd op eigenschappen van de dominante bodembedreigende activiteit. Het primaire
risicoprofiel op basis van de (mogelijke) bron is getoetst op de aanwezigheid van bedreigde objecten (de
receptoren) en de mate van verspreiding (het pad). Bij deze toetsing wordt gebruikgemaakt van een aantal
vuistregels, aannames, om te komen tot een secundair of lokaal risicoprofiel. De vuistregels maken gebruik van
de indeling van de segmenten naar humane, ecologische en verspreidingsrisico’s en combineren dit met kennis
van bodemtype en bodemgebruik uit aanvullende geografische informatie. De methode op basis van bron-padreceptor (BPR) wordt verder uitgewerkt in Bijlage 2.2.3 en Bijlage 2.3. Een voordeel is dat men met deze
werkwijze dichter komt bij een locatiespecifieke beoordeling dan bij de andere methoden. Dit kan een
beoordeling van de situatie ter plaatse echter niet vervangen. Het is wel bruikbaar voor een inschatting waar de
beoordelingen ter plaatse in het bijzonder van belang zijn en behulpzaam bij het nader prioriteren van de
onderzoeksaanpak van verdachte locaties. Een nadeel is de mogelijke stapeling van onzekerheden. De
identificatie en plaatsbepaling van de mogelijke bronnen van bodemverontreiniging kent onzekerheden, maar
ook de gebruikte aanvullende geografische informatie over bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid, bodemgebruik en
geohydrologische kenmerken.

TABEL 5 PRAGMATISCHE CLASSIFICATIE LOCATIES NAAR RISICONIVEAU’S

00b
01
03a
03b
04a
04b
05a
05b
06
08a
08b
11
13
14a
14b

Omschrijving segment

grondwater

humaan

ecologisch

Naar verwachting niet ernstig
Gasfabrieken
Benzine servicestations
Overige brandstoffen en benzine
Chemische wasserij/stomerij
Overige textielreiniging
HBO‐tank (ondergronds+bovengronds)
Overige tanks
Stedelijke ophooglagen (UBI999999)
Dempingen met bekend materiaal
Dempingen met niet gespecificeerd materiaal
Defensie
Grootschalige activiteit
Kleinschalige activiteit, duur
Kleinschalige activiteit, goedkoop

laag
hoog
hoog
midden
hoog
hoog
midden
hoog
laag
laag
Laag
midden
hoog
midden
laag

laag
hoog
midden
midden
hoog
hoog
laag
midden
laag
laag
laag
laag
midden
laag
laag

laag
hoog
midden
laag
hoog
hoog
laag
midden
midden
laag
Laag
laag
midden
laag
midden

Label
‘hoog/midden’
(*)
0
GHE
GHE
GH
GHE
GHE
G
GHE
E
0
0
G
GHE
G
E

(*)

Label ‘hoog’ (*)

0
GHE
G
0
GHE
GHE
G
G
0
0
0
0
G
0
0

De labels zijn gecodeerd als: 0= laag risiconiveau, G= risico verspreiding naar Grondwater hoog(/midden), H= Humaan risico
hoog(/midden), E= Ecologisch risico hoog/midden.
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Bij de selectiemethoden zijn kanttekeningen te maken. Zowel de SUBI-methode als de bepaling van het primaire
risicoprofiel is gebaseerd op de dominante bodembedreigende activiteit. De dominante bodembedreigende
activiteit hoeft niet per definitie ook de activiteit op een locatie te zijn die aanleiding geeft voor onaanvaardbare
risico’s. Zo scoort in het huidige UBI-model een benzineservicestation hoger dan een gasfabriek, waarmee het de
dominante bodembedreigende activiteit op een locatie zou zijn. Alleen zal een gasfabriek waarschijnlijk het
meest bepalend zijn voor de eventuele aanwezigheid van onaanvaardbare risico’s. Ook worden activiteiten als
houtconservering en metaaloppervlaktebehandeling, waarvan verondersteld wordt dat zij veelal aanleiding geven
tot onaanvaardbare risico’s, niet altijd expliciet genoemd in de databases. Zij kunnen als nevenactiviteit
‘verstopt’ zitten in bepaalde hoofdactiviteiten, zoals grote kistenfabrieken en fietsenfabrieken. Er is bij de
analyse gebruikgemaakt van de dominante bodembedreigende activiteit, waarbij geen onderscheid is gemaakt
naar periode, duur en aantal activiteiten. Deze factoren zullen van invloed zijn. De verwachting is dat daarmee
de huidige selecties een overschatting met zich meebrengen. Deze overschatting zal (deels) worden
gecompenseerd doordat ook bij niet geselecteerde locaties sprake kan zijn van een potentiële spoedlocatie; alleen
de kans op spoed wordt echter kleiner geacht.
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3 LANDELIJK OVERZICHT
Dit hoofdstuk geeft een landelijk overzicht van de te verwachten aantallen, kosten en oppervlakten met
onderverdelingen naar segmenten van de bronnen van (mogelijke) bodemverontreiniging en naar stedelijk
gebied, bedrijventerreinen en landelijk gebied.

3.1

DE MATE VAN VOLTOOIING

De huidige werkvoorraad is de verzameling van locaties waar een vervolgactie noodzakelijk is in het kader van
de Wet bodembescherming. Dit vervolg zal meestal onderzoek zijn, omdat er nog onzekerheid is over de mate en
omvang van de verontreiniging. De voormalige werkvoorraad bestaat uit locaties waar veld- en bodemonderzoek
is gedaan en/of een sanering is uitgevoerd en de eindconclusie is dat er geen vervolgtaak meer is. De voormalige
werkvoorraad samen met de huidige werkvoorraad vormen de maximale werkvoorraad. De maximale
werkvoorraad geeft een indicatie van het totaal aan bodemverontreiniging die er mogelijk is geweest in
Nederland.

3.1.1 VERDELING NAAR ONDERZOEKSFASES
De verdeling van de maximale werkvoorraad van circa 493.000 locaties naar afgeronde fase is weergegeven in
Figuur 2. Van alle locaties die in de maximale werkvoorraad zijn opgenomen, bestaat 72% uit verdachte locaties
waarvan alleen nog maar een archiefverwijzing bekend is, zoals een ooit verleende Hinderwetvergunning voor
een mogelijk bodemvervuilende activiteit. Op deze locaties is dus nog geen daadwerkelijk bodemonderzoek
uitgevoerd. Op 28% van de locaties (circa 136.000 locaties) uit de maximale werkvoorraad is wel een onderzoek
of een sanering uitgevoerd. Daarvan is 13% afgerond en 15% is in behandeling.

FIGUUR 2 AFHANDELING HUIDIGE WERKVOORRAAD EN VOORMALIGE WERKVOORRAAD

In Figuur 3 wordt de verdeling van de afgeronde of werkvoorraad gegeven naar afgeronde onderzoeksfase op
basis waarvan eveneens is besloten dat er geen vervolgactie meer noodzakelijk is op de locatie. Het overgrote
deel (73%) van de locaties krijgt de status van voldoende onderzocht op basis van een uitgevoerd historisch en/of
oriënterend onderzoek.
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FIGUUR 3 VERDELING VAN VOORMALIGE WERKVOORRAAD NAAR TYPE ONDERZOEK

FIGUUR 4 VERDELING VAN DE HUIDIGE WERKVOORRAAD NAAR VERVOLGTAAK

In Figuur 4 is een verdeling van de huidige werkvoorraad gegeven naar vervolgtaak op een locatie. De meest
voorkomende vervolgtaak is die van het uitvoeren van een Historisch Onderzoek (HO) bij 88% (circa 379.000
locaties) van de werkvoorraad. Starten met het uitvoeren een Nader Onderzoek geldt voor 8% (circa 35.000
locaties) van de werkvoorraad. Nazorg wordt uitgevoerd op 1% (circa 3000 locaties) van de werkvoorraad. Een
(aanvullende) sanering moet worden gestart of een saneringsevaluatie uitgevoerd op 2,0% (circa 8400 locaties)
van de werkvoorraad.

3.1.2 VERDELING NAAR SEGMENTEN
Vanwege de grote verscheidenheid aan bodembedreigende activiteiten zijn segmenten van bodembedreigende
activiteiten onderscheiden. De zestien verschillende segmenten zijn een aggregatie van op elkaar lijkende
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bodembedreigende activiteiten. De bepaling van het segment, waartoe een locatie behoort, heeft plaatsgevonden
op basis van de dominante bodembedreigende activiteit.

TABEL 6 VERDELING VAN DE HUIDIGE EN VOORMALIGE WERKVOORRAAD NAAR SEGMENTEN (AANTAL EN %
VAN HUIDIGE EN AFGERONDE WERKVOORRAAD)

00a Onverdachte activiteit
00b Geen verwachting voor
ernstige bodemverontreiniging
01 Gasfabrieken
03a Benzineservicestation
03b Overige brandstoffen en
benzine
04a Chemische wasserij/stomerij
04b Overige chemische
wasserijen
05a HBO‐tanks
(bovengrond+ondergronds)
05b Overige tanks
06 Stedelijke ophooglaag
(bron onbekend, UBI999999)
08a Dempingen
08b Demping niet nader
gespecificeerd
11 Defensieterreinen
13 Grootschalig (omvangrijke
locaties/clusters)
14a Kleinschalig duur
14b Kleinschalig goedkoop
Alle segmenten

Huidige en
afgeronde
werkvoorraad
5.500
100%
16.600
100%
600
100%
31.300
100%
26.600
100%
3.400
100%
1.600
100%
54.000
100%
64.200
100%
38.100
100%
11.700
100%
103.800
100%
500
100%
63.900
100%
22.500
100%
48.200
100%
492.600
100%

Waarvan
werkvoorraad
1.700
31%
9.900
60%
500
83%
26.500
85%
24.600
92%
3.100
91%
1.500
94%
50.200
93%
61.100
95%
14.300
38%
11.600
99%
103.200
99%
370
74%
57.300
90%
20.800
92%
43.300
90%
429.900
87%

Waarvan
afgerond
3.800
69%
6.700
40%
100
17%
4.800
15%
2.100
8%
400
12%
100
6%
3.700
7%
3.100
5%
23.800
62%
100
1%
600
1%
90
18%
6.640
10%
1.800
8%
4.900
10%
62.700
13%

Waarvan
verdacht

Waarvan
onderzocht

200
4%
5.700
34%
200
33%
17.200
55%
20.300
76%
1.800
53%
1.200
75%
44.800
83%
54.400
85%
2.500
7%
11.500
98%
102.400
99%
250
50%
41.980
66%
17.100
76%
35.400
73%
356.900
72%

5.300
96%
10.900
66%
400
67%
14.100
45%
6.400
24%
1.600
47%
400
25%
9.100
17%
9.800
15%
35.700
94%
200
2%
1.400
1%
220
44%
21.960
34%
5.400
24%
12.700
26%
135.700
28%

Waarvan in
behandeling
1.500
27%
4.200
25%
300
50%
9.400
30%
4.300
16%
1.300
38%
300
19%
5.400
10%
6.700
10%
11.900
31%
100
1%
800
1%
130
26%
15.320
24%
3.600
16%
7.800
16%
73.000
15%

Om een indruk te krijgen in welke mate de werkvoorraad is afgerond is een verdeling van de huidige en
afgeronde werkvoorraad over de segmenten gemaakt. Deze verdeling is in Tabel 6 weergegeven. In de huidige
werkvoorraad zijn de meest voorkomende segmenten, die van 08b Demping niet nader gespecificeerd, 05b
Overige tanks en 13 Grootschalig (omvangrijke locaties/clusters). Het meest afgerond zijn de segmenten 11
Defensieterreinen, 01 Gasfabrieken en 03a Benzineservicestation. Veruit het minst afgerond zijn de 08a
Dempingen en 08b Demping niet nader gespecificeerd. Inclusief de slecht onderzochte segmenten van de 8a en
8b Dempingen is gemiddeld 28% van de locaties onderzocht. Dit percentage loopt verder op naar 36% wanneer
de segmenten 08 en 00 niet worden meegenomen.
Een aantal segmenten zoals de Gasfabrieken, Benzineservicestations en Chemische wasserijen is met meer dan
45% van de locaties, relatief goed onderzocht.
Het hoge aantal locaties uit het segment Stedelijke ophooglaag dat in behandeling is, is gerelateerd aan het hoge
aantal oriënterende en verkennende onderzoeken dat in het stedelijk gebied wordt uitgevoerd in het kader van
bouw- en uitbreidingsplannen. Een stedelijke ophooglaag wordt vaak als een diffuse verontreiniging gekenmerkt
en komt pas in de werkvoorraad terecht wanneer er bodemonderzoek op de locatie heeft plaatsgevonden.
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3.2 KOSTEN VAN UITVOERING

FIGUUR 5 FREQUENTIEVERDELING VAN KOSTEN VAN UITGEVOERDE EN NOG IN UITVOERING ZIJNDE
SANERINGEN (N=3619)

De kosten van bodemsanering zijn, zoals uit Figuur 5 blijkt, sterk scheef verdeeld. Er zijn relatief veel locaties
met weinig kosten en een beperkt aantal met zeer hoge kosten. De verdeling lijkt het meeste op een lognormale
verdeling. Dit verschijnsel is onafhankelijk van bodembedreigende activiteit of segment. Deze kennen eveneens
een grote spreiding in kosten. De spreiding wordt veroorzaakt door de lokale verontreinigingomstandigheden,
maar ook door de duur en periode van de saneringsactiviteiten en eventueel samenlopende activiteiten waarmee
de kosten kunnen worden gedeeld.
In Figuur 6 zijn de cumulatieve percentages van de aantallen locaties die in een bepaalde kostencategorie vallen
en de daaraan verbonden cumulatieve kosten weergegeven. Uit de grafiek komt naar voren dat bijvoorbeeld voor
de sanering van 70% van de gasfabrieken ‘slechts’ 20% van de totale kosten nodig is. Ruwweg blijkt uit de
grafiek dat voor de aanpak van 80% van de locaties slecht 20% van het totale benodigde budget nodig is en dat
voor 20% van de locaties is 80% van het totale budget nodig is. Dit bevestigt het beeld dat de saneringskosten
ook binnen meer uniforme groepen objecten sterk scheef verdeeld zijn.
Nadere bestudering van Figuur 6 leert dat voor de aanpak van minder dan 5% van de nu gesaneerde locaties
tussen de 30-70% van het totale budget voor een segment nodig was. Het gaat hierbij meestal om de groepen
Grootschalig, Gasfabrieken, Waterbodems en Brandstoffen en benzine, waarvan de sanering is uitgevoerd door
de bevoegde overheden. Er is nader onderzoek nodig om te bezien of deze locaties bepaalde kenmerken hebben
die al in een vroeg stadium zijn te herkennen. Als dit mogelijk is kan eveneens worden vastgesteld of alle
extreem dure locaties nu al bekend zijn of dat er vanuit moet worden gegaan dat ook in de nog te onderzoeken
locaties deze extreem dure locaties kunnen worden aangetroffen.
De extreem scheve verdeling maakt dat ramingen voor het totaal benodigde budget sterk beïnvloed worden door
de enkele extreme, 1-5% van het totaal nog te saneren locaties.
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100%

kleinschalig, duur
UBI999999 (bron onbekend)

90%

grootschalig
Gasfabrieken

80%

cum percentage kosten

kleinschalig, goedkoop
chemische wasserijen

70%

Tanks
Dempingen

60%

brandstoffen en benzine
geen verwachting voor ernstige verontreiniging

50%

waterbodem
totaal

40%

30%

20%

10%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

cum percentage aantal

FIGUUR 6 DE 80%-20% REGEL

3.3 RAMING AANTAL TE VERWACHTEN SANERINGEN EN KOSTEN
De ramingen van de aantallen, kosten en oppervlakten zijn gebaseerd op het kostenmodel (zie hoofdstuk 2.1),
waarbij gebruik is gemaakt van de gecorrigeerde gemiddelde kosten per sanering voor een bepaald segment,
zoals vermeld in Tabel 36. De kostenramingen zijn inclusief de onderzoekskosten voor locaties waar het
onderzoek geen aanleiding geeft voor sanering. Deze onderzoekskosten zijn verrekend per geraamde sanering en
gebaseerd op de historische kosten per locatie. Dit betekent dat een verschuiving van saneringen naar beheer,
tijdelijke maatregelen en extensieve saneringen hier (nog) niet in is verwerkt.
TABEL 7 TOTALE KOSTEN PER SEGMENT
Segment

Aantal in werkvoorraad in
de fases tot en met starten
sanering

Geraamd aantal saneringen
(afgerond op 100 tallen)

00a Onverdachte activiteit

1653

300

00b Geen verwachting voor ernstige bodemverontreiniging

9781

1100

M€ 200,00

459

200

M€ 250,00

03a Benzineservicestation

25658

5800

M€ 1.420,00

03b Overige brandstoffen en benzine

24411

4400

M€ 460,00

3042

1000

M€ 460,00

01 Gasfabrieken

04a Chemische wasserij/stomerij
04b Overige chemische wasserijen

Geraamde kosten in
miljoen euro
(afgerond op 10
miljoen)
M€ 10,00

1502

400

M€ 80,00

05a HBO‐tanks (bovengrond+ondergronds)

50063

4800

M€ 590,00

05b Overige tanks

60944

7300

M€ 790,00

6 Stedelijke ophooglaag (UBI999999)

14167

2600

M€ 530,00

11594

1200

M€ 230,00

103144

8500

M€ 1.630,00

08a Dempingen
08b Demping niet nader gespecificeerd
11 Defensieterreinen

368

100

M€ 20,00

13 Grootschalig (omvangrijke locaties/clusters)

56505

11300

M€ 4.090,00

14a Kleinschalig duur

20695

3100

M€ 750,00

14b Kleinschalig goedkoop
Alle segmenten
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43068

6600

M€ 820,00

427054

58800

M€ 12.340,00
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TABEL 8 TOTALE KOSTEN EN PER SEGMENT VERDEELD NAAR LANDELIJK GEBIED, STEDELIJK GEBIED EN
BEDRIJVENTERREIN
Segment

200

Stedelijk
Geraamde
kosten in
miljoen
euro
(afgerond
op
10 miljoen)
M€ 10

Aantal in
werk
voorraad
in de fases
tot en met
starten
sanering
1286

600

M€ 120

4909

300

M€ 50

2845

200

M€ 40

2027

100
4100

M€ 180
M€ 1.010

322
18309

0
900

M€ 40
M€ 220

63
4105

0
800

M€ 40
M€ 190

74
3244

3000

M€ 310

16840

900

M€ 90

5027

500

M€ 60

2544

900

M€ 420

2760

0

M€ 20

101

100

M€ 30

181

400

M€ 70

1303

0

M€ 0

89

0

M€ 10

110

3100

M€ 380

32413

1500

M€ 190

16328

200

M€ 20

1322

3500

M€ 370

28988

3300

M€ 360

28359

500

M€ 50

3597

1400

M€ 280

7201

900

M€ 190

5422

300

M€ 60

1544

0
1100

M€ 10
M€ 220

323
13281

1200
7000

M€ 220
M€ 1.340

11178
85441

0
400

M€ 0
M€ 70

93
4422

0

M€ 10

163

100

M€ 10

180

0

M€ 0

25

5300

M€ 1.910

27335

3000

M€ 1.070

14286

3100

M€ 1.110

14884

1900

M€ 470

14004

500

M€ 130

2712

600

M€ 150

3979

3200

M€ 400

20371

2200

M€ 280

15210

1200

M€ 140

7487

29000

M€ 6.170

189808

21900

M€ 4.200

191553

7900

M€ 1.970

45693

Geraamd
aantal
saneringen
(afgerond
op
100 tallen)
00a Onverdachte
activiteit
00b Geen
verwachting
voor ernstige
bodem
verontreiniging
01 Gasfabrieken
03a Benzine
servicestation
03b Overige
brandstoffen
en benzine
04a Chemische
wasserij/stomerij
04b Overige
chemische
wasserijen
05a HBO-tanks
(bovengrond+
ondergronds)
05b Overige
tanks
6 Stedelijke
ophooglaag
(UBI999999)
08a Dempingen
08b Demping
niet nader
gespecificeerd
11 Defensieterreinen
13 Grootschalig
(omvangrijke
locaties/clusters)
14a Kleinschalig
duur
14b Kleinschalig
goedkoop
Alle segmenten

Geraamd
aantal
saneringen
(afgerond
op
100 tallen)

Landelijk gebied
Geraamde
Aantal in
kosten in
werkvoorraad
miljoen
in de fases tot
euro
en met
(afgerond
starten
op
sanering
10 miljoen)
0
M€ 0
207

Bedrijventerrein
Geraamd
Geraamde
aantal
kosten in
saneringen
miljoen
(afgerond
euro
op
(afgerond
100 tallen)
op
10 miljoen)
0
M€ 0

Aantal in
Werk
voorraad
in de fases
tot en met
starten
sanering
160

In totaal wordt geraamd dat circa58.800 locaties gesaneerd moeten worden. De verwachte kosten hiervoor zijn
circa €12,3 miljard. Deze ramingen zijn voor circa tweederde gebaseerd op verdachte locaties, die nog aan het
begin staan van het gehele bodemsaneringsproces. De nauwkeurigheid van deze ramingen is veel minder dan
voor de circa 4% van de locaties in de werkvoorraad die als vervolgtaak het starten van een sanering hebben.
Deze laatste locaties zijn bekend en gelokaliseerd. Bij de overige fases is deze nauwkeurigheid minder en het
minst bij de verdachte locaties, omdat deze uitsluitend zijn gebaseerd op een archiefvermelding.
Slechts circa 11 tot 48% van alle verdachte locaties komt uiteindelijk tot een sanering. Dit vraagt om gericht
onderzoek, gerichter dan tot op heden gewoon is. De verwachting is dat door gericht onderzoek, daar waar de
kans op bodemverontreiniging aannemelijk is en door het meenemen van aanvullende gegevens over duur en
omvang van de bodembedreigende activiteit, het bodemgebruik en de bodemsamenstelling, de locaties die
uiteindelijk moeten worden gesaneerd sneller kunnen worden geïdentificeerd binnen de groep van verdachte
locaties dan nu op basis van het model wordt voorspeld. Dit betekent dat naar verwachting het
doorstroompercentage van de eerste fases in het saneringsproces lager gaat worden.
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3.4 CONCLUSIES EN DISCUSSIE
Van de totale huidige en voormalige werkvoorraad is 13% van de locaties afgehandeld en op 15% van de
locaties loopt een onderzoek of sanering. Van de huidige werkvoorraad van 430.000 locaties bestaat 83% uit
verdachte locaties waarvan alleen nog maar een archiefverwijzing bestaat.
Van de voormalige werkvoorraad, de afgeronde locaties, is voor 72% na een historisch of oriënterend onderzoek
besloten dat ze voldoende onderzocht waren en geen verder onderzoek of sanering nodig was. De trend is dus dat
voor 60% van de verdachte locaties uit de huidige werkvoorraad kan worden volstaan met een kortdurend en
goedkoop historisch/oriënterend onderzoek. Per locatie moet dit echter uit het onderzoek blijken.
Per segment (type verontreinigende activiteit) is het aandeel volledig afgeronde locaties uiteenlopend van circa
1% voor dempingen tot circa 60-70% voor stedelijke ophooglagen en onverdachte activiteiten. Het percentage
verdachte locaties varieert ook sterk per segment: van 99% voor de nauwelijks onderzochte dempingen (die
meestal ook maar een klein percentage vervolg opleveren), tot de veel beter onderzochte gasfabrieken met nog
maar circa 35% in het stadium verdacht (en waarvoor ook 60% van de locaties in de werkvoorraad op dit
moment in behandeling is; het zijn langdurige saneringen).
Het geraamde totaal aantal saneringen is circa 58.800 tegen kosten van circa 12,3 miljard euro’s. Circa de helft
hiervan speelt zich af in stedelijk gebied, een derde in landelijk gebied en een zesde op bedrijventerreinen
(binnen of buiten de bebouwde kom).
De geraamde aantallen en kosten zijn gevoelig voor een aantal factoren:
1.

De mate van volledigheid en correctheid van de gebruikte databases. Voor het onderhavige onderzoek is als
basismateriaal gebruikgemaakt van de vastgestelde nulmeting van het landsdekkend beeld uit november
2004, de monitoringsgegevens uit 2004 en 2005, de historische bodembestanden met gegevens over
potentieel bodembedreigende activiteiten, een database met kosten over uitvoering van saneringen en
onderzoeken en een database met gegevens over stoffen en stofgehalten. Dit basismateriaal kent lacunes en
onduidelijkheden en wijkt af, ondermeer door de dagelijkse mutaties van wat bij de bevoegde overheden in
het kader van de Wet bodembescherming bekend is. Het basismateriaal is zo goed mogelijk verwerkt,
geïnterpreteerd en gemodelleerd. Toch moet er rekening gehouden worden met een soms aanzienlijke
onzekerheid en verschillen in interpretatie tussen de gegevens bekend bij de bevoegde overheden en de
gepresenteerde cijfers in dit rapport. Om deze redenen mag aan de gepresenteerde cijfers niet een te
‘absolute’ waarde worden toegekend. Het betreffen ramingen.
Het is moeilijk om aan de onzekerheden over de correctheid en de volledigheid van de database een absolute
waarde toe te kennen. Bijvoorbeeld een belangrijke onzekerheid in de huidige database is de exacte ligging
van een locatie. In de gebruikte database is de ligging afgeleid uit adresgegevens en als een punt
weergegeven, terwijl het in werkelijkheid om vlakken gaat. Afhankelijk van de grootte van de locatie leidt
dit tot een andere fout. Uit uitgevoerd onderzoek, ondermeer in de provincie Gelderland, blijkt dat een
substantieel (meer dan 20%) een ander adres, meestal huisnummer, krijgt na uitvoering van een Historisch
Onderzoek.

2.

De segmentindeling van de mogelijke bron van bodemverontreiniging. De segmentindeling is gebaseerd op
de dominante bodembedreigende activiteit van een locatie. Een andere segmentindeling van de dominante
bodembedreigende activiteit van een locatie leidt tot andere aantallen en geraamde kosten. Omdat de
geraamde aantallen en kosten in eerdere rapportages (kernteam LDB 2005, 3B 2005, Sterkenburg et
al., 2005) gebaseerd waren op een andere, minder gedifferentieerde segmentindeling, maar nauwelijks tot
andere uitkomsten aanleiding gaven, wordt aangenomen dat de ramingen redelijk onafhankelijk zijn van een
gekozen segmentindeling op basis van de dominante bodembedreigende activiteit. De grootste onzekerheid
in de indeling naar segmenten zit in het gebruik van de dominante bodembedreigende activiteit van een
locatie. Uit uitgevoerd onderzoek blijkt regelmatig dat na uitvoering van historisch onderzoek op een
locatie, de bij de nulmeting toegekende dominante bodembedreigende activiteit niet correct was. Ook wordt
door het gebruik van de dominante bodembedreigende activiteit van een locatie, onvoldoende rekening
gehouden met de duur, het aantal en de aard van de (overige) verontreinigingsbronnen. Meenemen van deze
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kenmerken zou tot een verbetering van de ramingen kunnen leiden. Het gaat hier om kenmerken van een
locatie die van invloed zijn op de omvang en risico’s van de verontreiniging.
3.

De mate van extrapolatie. Wanneer slechts een gering deel van een segment is onderzocht worden fouten in
de afleiding van kentallen als doorstroom naar een volgende fase of gemiddelde kosten sterk uitvergroot bij
een extrapolatie naar het totale segment, inclusief de verdachte locaties.

4.

Het rekenen met gemiddelde kosten. Er is gerekend met gemiddelde kosten per segment afgeleid van een
selecte kleine database. Voor het select zijn van de database, is zo goed mogelijk gecorrigeerd (zie
Bijlage 1.3.5). Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van correctiefactor 1,53. Uit een gevoeligheidstest
blijkt dat een variatie van 0,1 in de correctiefactor een variatie betekent in de totale te verwachten kosten
van € 0,8 miljard. Een hogere factor betekent lagere kosten.
In hoeverre de kosten van nazorg voldoende en goed vertegenwoordigd zijn in de kostendatabase en
daardoor zijn meegenomen bij het afleiden van de gemiddelde kosten, is een punt van discussie. Het lijkt
echter aannemelijk dat de kosten voor nazorg worden onderschat, omdat er over het algemeen geen
reserveringen zijn gemaakt voor grote investeringen die in de toekomst nog moeten worden gedaan.
De gemiddelde kosten weerspiegelen het uitgevoerde beleid. Aanpassingen in het beleid kunnen leiden tot
een goedkopere uitvoering van saneringen. Voor gevolgen van mogelijke beleidsaanpassingen is niet
gecorrigeerd.

5.

Het in de toekomst wel of niet optreden van enkele dure saneringen. De gemiddelde kosten worden sterk
bepaald door de uitgevoerde sanering van enkele omvangrijke gevallen van ernstige bodemverontreiniging.
Op minder dan 5% van de onderzochte en gesaneerde locaties is meer dan 30% van de totale kosten besteed.
Door de kosten van deze extreme locaties mee te nemen wordt er impliciet van uitgegaan, dat er in de
toekomst eveneens nog sprake zal zijn van dit type extreme dure locaties. Aanvullend onderzoek naar
factoren die hebben geleid tot deze extreme locaties zou hier inzicht in kunnen gegeven.

Gezien de gevoeligheden blijken dat de grenzen van de betrouwbaarheid en de mogelijkheden van de dataset(s)
zijn bereikt. Om een beter zicht op de daadwerkelijke omvang van de spoedlocaties te krijgen is aanvullend
onderzoek nodig. Een uniforme aanpak door provincies en gemeenten is nodig om dit beeld te verkrijgen.
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4 OVERZICHT VAN DE (POTENTIËLE) SPOEDLOCATIES
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de locaties met (mogelijk) actuele risico’s (de spoedlocaties)
verdeeld naar humaan, ecologisch en verspreidingsrisico of combinaties hiervan. Hierbij wordt tevens inzicht
gegeven in aantallen, oppervlakte en kosten en aard van de bodembedreigende activiteit.
Voor het maken van het overzicht zijn geen of weinig ervaringsgegevens beschikbaar, omdat pas sinds ruim een
jaar de eerste beschikkingen op basis van het Milieuhygiënisch Saneringscriterium (VROM, 2005) worden
gemaakt. Doordat ervaringsgegevens ontbreken is het inzicht in het aantal locaties met onaanvaardbare risico’s
uitsluitend gebaseerd op modelmatige inschattingen. Hierdoor is het alleen mogelijk van een bepaalde locatie
aan te geven dat er indicaties zijn, vaak uitgedrukt als een kans, dat er sprake is van een spoedlocatie. Of deze
indicaties ook daadwerkelijk aanleiding geven voor actuele risico’s, zal via veldonderzoek moeten worden
bepaald. Hoofdstuk 4.4 geeft een vergelijking tussen de modelberekeningen en de aangetroffen actuele risico’s.
Bij de uitkomst van de ramingmodellen wordt nog steeds gesproken van ‘potentiële spoed’. De ramingen zijn
gemaakt in drie stappen:
1. Stap 1 bestond uit het maken van deelselecties met potentiële spoedlocaties binnen de werkvoorraad. De
deelselecties zijn op twee manieren gemaakt, via een selectie op bodembedreigende activiteiten die
verondersteld worden vaak geassocieerd te zijn met spoedlocaties, de SUBI-selectie (zie Bijlage 2.2.2)
en via de bepaling van een primair risicoprofiel van een locatie op basis van kenmerkende stoffen en
stofgehalten van het segment waartoe de locatie behoort (zie Bijlage 2.2.3).
2. Stap 2 bestond uit het toepassen van aanvullende geografische informatie over bodemtype,
bodemgebruik en het aantal nabij of op de locaties verblijven de mensen. Hieruit volgt voor welke
locaties de bij stap 1 veronderstelde potentiële verspreiding en blootstelling minder waarschijnlijk zijn
(zie Bijlage 2.2.3).
3. Stap 3 bestond uit het toepassen van het standaard kostenmodel (hoofdstuk 2.1) op de gemaakte
deelselectie.
Ten opzichte van de ramingen uitgevoerd ten behoeve de maatschappelijke kosten-batenanalyse (Versluijs
et al., 2007) van de Nederlandse bodemsaneringsoperatie is stap 2 tussengevoegd.

4.1 DEELSELECTIES BINNEN DE WERKVOORRAAD
Zoals hiervoor aangegeven wordt bij het maken van de deelselecties van potentiële spoedlocaties binnen de
werkvoorraad gebruikgemaakt van twee methoden, de SUBI-methode en op basis van het primaire risicoprofiel.
Voor de deelselectie op basis van de SUBI’s van de potentiële spoedlocaties wordt in Tabel 9 een verdeling over
landelijk gebied, stedelijk gebied en bedrijventerrein weergegeven. Duidelijk is dat de SUBI-selectie resulteert in
een relatief sterke concentratie van locaties in het stedelijk gebied. De concentratie wordt veroorzaakt doordat
zich in het landelijk gebied relatief ten opzichte van stedelijk gebied en bedrijventerreinen, relatief veel
dempingen, niet nader gespecificeerd, en huisbrandolietanks bevinden.

TABEL 9 TOTALE WERKVOORRAAD EN WERKVOORRAAD AAN POTENTIELE SPOEDLOCATIES OP BASIS VAN
SUBI-METHODE
Totaal

(Potentieel) spoedlocaties SUBI‐selectie

Aantal

%

Aantal

%

Landelijk

181200

42%

5500

12%

Stedelijk

200300

47%

31700

71%

Bedrijventerrein
Totaal

48400

11%

7400

17%

429900

100%

44600

100%
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Om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s die spelen op een locatie is in Tabel 10 de verdeling van het
primaire type risicoprofiel van de mogelijke verontreinigingsbron over de werkvoorraad weergegeven. Het blijkt
dat de meeste locaties met het zwaarste primaire risicoprofiel (humaan, grondwater en ecologie) in de stedelijke
omgeving liggen.

TABEL 10 VERDELING PRIMAIRE RISICOPROFIEL OVER DE WERKVOORRAAD (ZONDER GEOGRAFISCHE
INFORMATIE)
Laag risico

Landelijk

97900

18700

17500

4100

Verspreiding,
humane
en
ecologisch e
risico’s
42900

Stedelijk

21600

29600

47900

17500

83600

6800

9300

5900

2900

23500

48400

126400

57600

71400

24600

150000

429900

29,4%

13,4%

16,6%

5,7%

34,9%

100,0%

Bedrijventerrein
Totaal

Ecologisch
risico

Verspreidingsrisico

Verspreidingsrisico
en humane risico’s

Totaal

181200
200300

4.2 TOEPASSING VAN AANVULLENDE GEOGRAFISCHE INFORMATIE
Toepassing van aanvullende geografische informatie en de risicoprofielen leidt tot een secundair of lokaal
risicoprofiel. Dit secundaire risicoprofiel geeft een indruk bij welke locaties humane, ecologische en
verspreidingsrisico’s minder waarschijnlijk zijn. Het gaat om de locaties waar weinig mensen wonen, de
ecologische waarde beperkt is of verspreiding met grondwater gering zal zijn; locaties met een geringe
plausibiliteit van de veronderstelde blootstellingroutes. In Bijlage 0 worden een aantal aannames om te komen
tot een secundair risicoprofiel verder toegelicht. Er is gewerkt met twee sets van aannames, zie Tabel 11.

TABEL 11 SETS VAN AANNAMES OM TE KOMEN TOT EEN SECUNDAIR OF LOKAAL RISICOPROFIEL
Set 1

Set 2

Verspreiding

Alle
locaties
op
zand
leiden
tot
potentiële
grondwaterverontreiniging
Alle
locaties
in
drinkwater
en
grondwaterbeschermingsgebieden leiden potentieel tot
grondwaterverontreiniging

50% van de zandlocaties leidt potentieel tot
grondwaterverontreiniging.
Klei in 0,3% en veen in 0,2% van de locaties.
Alle
locaties
in
drinkwater
en
grondwaterbeschermingsgebieden
leiden
potentieel tot grondwaterverontreiniging

Humaan

Alle locaties met een boven gemiddelde dichtheid aan
wonen en/of werkende mensen leiden tot potentiële
humane risico’s

Alle locaties met een boven gemiddelde dichtheid
aan wonen en/of werkende mensen leiden tot
potentiële humane risico’s EN alle andere locaties
kennen een kans van dichtheid van wonende en
werkende mensen gedeeld door het gemiddelde

Ecologie

alleen bij gebieden in de EHS en Natura 2000 kan sprake zijn
van ecologische risico’s

Alleen bij gebieden in de EHS en Natura 2000 kan
sprake zijn van ecologische risico’s

De interpretatie van ecologische risico’s is in deze opvatting beperkt tot natuurwaarden, dit bij gebrek aan een
operationeel bruikbare vertaling van ecologische nutsfuncties of ecosysteemdiensten.
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TABEL 12 VERDELING SECUNDAIRE RISICOPROFIEL MET GEOGRAFISCHE INFORMATIE OVER DE TOTALE
WERKVOORRAAD
Laag
risico

Ecologische
risico’s

Verspreiding
risico’s

Verspreiding
en ecologische
risico’s

Humane
Risico’s

Humaan
en ecologische
risico’s

Humaan
en verspreiding
risico’s

Verspreiding,
humaan
en ecologische
risico’s

Totaal

Landelijk

138.100

2.900

37.000

2.900

200

0

100

0

181.200

Stedelijk

89.100

600

52.800

700

33.200

100

23.500

200

200.300

Bedrijventerrein

30.500

100

14.300

100

2.200

0

1.300

0

48.400

257.700

3.600

104.100

3.800

35.600

100

24.900

200

429.900

60,0%

0,8%

24,2%

0,9%

8,3%

0,0%

5,8%

0,0%

100,0%

Totaal

In Tabel 12 wordt het secundair risicoprofiel weergegeven op basis van aanname set 1. Op basis van dit
secundair risicoprofiel kent circa 60% van de locaties uit de werkvoorraad een laag risico. Vanwege de
koppeling aan de dichtheid aan mensen, spelen humane risico’s bijna uitsluitend in stedelijk gebied. Het enige
combinatierisico dat percentueel van belang lijkt te zijn is de combinatie van humaan en verspreidingrisico’s.
Met andere woorden het toepassen van aanvullende geografische informatie en de gehanteerde aannames zorgen
ervoor dat veel locaties nog uitsluitend scoren op één risicoaspect.
In Tabel 13 wordt de percentuele verdeling van locaties naar de risico’s over landelijk gebied, stedelijk gebied en
bedrijventerrein weergegeven.

TABEL 13 VERDELING VAN DE GERAAMDE RISICO'S OVER STEDELIJK GEBIED, LANDELIJK GEBIED EN
BEDRIJVENTERREIN2
Verspreiding

Humaan

Ecologisch

Landelijk gebied

92,8%

0,7%

13,5%

Stedelijk gebied

69,4%

51,3%

1,4%

Bedrijventerrein

87,7%

19,6%

1,1%

Totaal

77,2%

35,3%

4,5%

In Tabel 14 wordt de verdeling van het secundaire risicoprofiel op basis van set 1 over de locaties uit de
deelselectie op basis van de SUBI selectie weergegeven. Een kleiner deel dan bij de totale werkvoorraad valt af
vanwege een laag risico.

TABEL 14 VERDELING SECUNDAIRE RISICOPROFIEL MET GEOGRAFISCHE INFORMATIE OVER DE DEELSELECTIE
OP BASIS VAN SUBI
Laag
risico

Landelijk gebied

2.300

200

2.700

300

0

0

0

Verspreiding,
humaan
en ecologische
risico’s
0

Stedelijk gebied

7.700

100

8.700

100

9.200

0

5.900

0

Bedrijventerrein
Totaal

Ecologische
risico’s

Verspreiding
risico’s

Verspreiding
en ecologische
risico’s

Humane
risico’s

Humaan
en ecologische
risico’s

Humaan
en verspreiding
risico’s

Totaal

5.500
31.700

3.700

0

2.800

0

600

0

300

0

7.400

13.700

300

14.100

400

9.900

0

6.200

0

44.600

30,6%

0,6%

31,7%

0,9%

22,1%

0,1%

13,9%

0,1%

100,0%

2

De percentages over verspreiding, humaan en ecologische risico’s tellen niet op tot 100% omdat er ook sprake kan zijn van humaan en
ecologie of humaan en verspreiding.
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4.3 RAMING AANTAL SANERINGEN EN KOSTEN OP SPOEDLOCATIES
Door toepassing van de verschillende selectiemethoden op de database LDBref0702 en het standaard
kostenmodel is een raming te maken van de aantallen te verwachten saneringen op spoedlocaties en de eraan
verbonden kosten. Het gebruik van het standaardmodel voor de SUBI-selectie leidt tot een lichte onderschatting
(circa 10%) van het verwachte aantal uit te voeren saneringen, wanneer wordt uitgegaan van het speciaal voor de
SUBI-locaties afgeleid kostenmodel. Deze laatste leidt tot een raming van circa 11.200 saneringen op
spoedlocaties. De resultaten voor het standaard kostenmodel staan in Tabel 15.
In de tabel wordt ook onderscheid gemaakt in de ramingen op basis van aanvullende geografische informatie en
de risicoprofielen en de ramingen waarbij geen gebruik is gemaakt van deze aanvullende informatie.
Uit het meenemen van aanvullende geografische informatie blijkt, dat voor circa 40-50% van de locaties de
veronderstelde blootstelling- en verspreidingsroutes weinig waarschijnlijk zijn. Als redenen hiervoor kunnen
ondermeer worden genoemd dat het bodemtype geen of weinig aanleiding geeft voor verspreiding van de
verontreiniging en/of het bodemgebruik blootstelling aan de (mogelijk) aanwezige bodemverontreiniging
verhindert.

TABEL 15 RAMINGEN AANTALLEN SANERINGEN
Raming aantal
saneringen op basis
van

Totale
werkvoorraad

(Potentieel) spoedlocaties
SUBI‐selectie

zonder

Set 1

Set 2

Zonder

Set 1

Set 2

Landelijk gebied

20200

6000

4000

1300

800

500

Stedelijk gebied

30300

17800

16400

7100

5500

5400

Bedrijventerrein

8300

3500

2800

1800

900

800

58800

27200

23200

10200

7200

6700

Totaal

Het aantal geraamde saneringen op spoedlocaties in Tabel 15 kan een overschatting inhouden. Er is bij de
analyse gebruikgemaakt van de dominante bodembedreigende activiteit, waarbij geen onderscheid is gemaakt
naar periode, duur en aantal activiteiten. Deze factoren zullen van invloed zijn. Voorlopige analyses geven aan
dat bij de tot nu toe onderzochte en gesaneerde locaties relatief meer activiteiten op een locatie waren, dat de
locaties langer in gebruik zijn geweest en in een periode dat meer verontreiniging was te verwachten. De
verwachting is dat daarmee de huidige selecties een overschatting met zich meebrengen. De hoogte van deze
overschatting is in dit stadium van onderzoek moeilijk in te schatten. De overschatting zal (deels) worden
gecompenseerd doordat ook bij niet geselecteerde locaties sprake kan zijn van een potentiële spoedlocatie; alleen
de kans op spoed wordt kleiner geacht. Daarentegen is er gerekend met de kansen op een sanering op basis van
het standaard kostenmodel. De verwachting is dat de doorstroom voor mogelijke spoedlocaties naar sanering
groter zal zijn dan in een standaard situatie. Dit zou weer kunnen wijzen op een onderschatting. Voorlopige
resultaten geven aan dat de doorstroompercentages van voor SUBI-locaties een factor 1,1 hoger liggen dan voor
de standaardlocaties. Verder is het genoemde aantal een onderschatting door dat een bodembedreigende activiteit
behorende tot de SUBI-groep niet noodzakelijkerwijs ook overeenkomt met de dominante bodembedreigende
activiteit. Dit blijkt op circa 4000 locaties het geval. Deze locaties zijn niet meegenomen in de analyses.
TABEL 16 KOSTENRAMINGEN IN MILJOENEN EURO’S VAN DE UITVOERING VAN SANERINGEN
Raming kosten voor

Totale
werkvoorraad
zonder
Set 1

Set 2

(Potentieel) spoedlocaties
SUBI‐selectie
Zonder
Set 1

Set 2

Landelijk gebied

M€ 3.850

M€ 1.200

M€ 833

M€ 351

M€ 221

M€ 152

Stedelijk gebied

M€ 6.419

M€ 4.250

M€ 4.038

M€ 2.034

M€ 1.648

M€ 1.640

Bedrijventerrein

M€ 2.066

M€ 993

M€ 855

M€ 511

M€ 284

M€ 251

M€ 12.335

M€ 6.443

M€ 5.725

M€ 2.895

M€ 2.152

M€ 2.042

Totaal

P a g i n a | 36

RIVM rapport 607700001

De kosten voor de spoedlocaties zijn naar verwachting een onderschatting, omdat er bij de kosten geen rekening
is gehouden met de naar verwachting hogere kosten voor sanering van risicovolle locaties en omdat onvoldoende
rekening is gehouden met de kosten van nazorg. Uit de beschikbare kostendatabase blijkt dat de uitgevoerde
saneringen op SUBI-locaties gemiddeld genomen over alle segmenten tweemaal zo duur zijn als overige
saneringen. Omdat bijvoorbeeld bepaalde segmenten als 01 Gasfabrieken en 03a Benzineservicestations
uitsluitend uit SUBI-activiteiten bestaan is het niet zo dat de huidige ramingen een onderschatting inhouden van
100%. Het effect van het gemiddeld duurder zijn van saneringen op SUBI-locaties werkt alleen door bij
segmenten die deels bestaan uit SUBI-activiteiten en deels uit andere dominante bodembedreigende activiteiten.
Het gaat dan om bijvoorbeeld om de segmenten, 13 Grootschalig, 14a Kleinschalig duur en 14 b Kleinschalig
goedkoop. Een snelle toets leert dat het wel meenemen van de gemiddeld hogere kosten voor een SUBI-sanering
leidt tot circa 20% of circa € 0,5 miljard hogere raming van de kosten voor spoedlocaties.
Voorgesteld wordt getalsmatig te rekenen met de uitkomsten van de SUBI-methode inclusief aanname set 1 (zie
Tabel 11 sets van aannames om te komen tot een secundair of lokaal risicoprofiel) om te komen tot een lokaal of
secundair risicoprofiel, dat wil zeggen 6700 locaties en € 2,0 miljard. Gezien de onzekerheden is het raadzaam
een bandbreedte hierbij te hanteren voor het aantal saneringen van 6500-7500 en de kosten van € 2,0-2,5 miljard.
In Tabel 17 wordt een opsomming gegeven van eerdere ramingen van het aantal spoedlocaties en de bijhorende
kosten. In Bijlage 3 wordt een en ander nader toelicht. Duidelijk is dat de ramingen in de loop van tijd naar iets
naar beneden worden bijgesteld. De belangrijkste bijstelling is het gevolg van het meenemen van het secundaire
of lokale risicoprofiel zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven.
TABEL 17 EERDERE RAMINGEN VAN KOSTEN VOOR SPOEDLOCATIES
DATUM

RAPPORT/NOTA

AANTAL

KOSTEN

OPMERKINGEN

6 dec 2004

VROM nota LMV 2004.124490

ca 15.000

€ 3,8 miljard

Gebaseerd op onvolledig landsdekkend
beeld en de aanname dat zeer‐urgent
overeenkomt met een spoedlocatie

7 april 2005

LMV 2005.038933

ca 14.000

€ 3,8 miljard

Volledig landsdekkend beeld en de
aanname dat zeer‐urgent overeenkomt met
een spoedlocatie

augustus 2005

Evaluatie analyse van het
landsdekkend beeld

ca 14.000
Ca 12.000

€ 3,8 miljard
€ 2,7 miljard

Volledig landsdekkend beeld en de
aanname dat zeer‐urgent overeenkomt met
een spoedlocatie. twee berekeningswijzen

januari 2007

Maatschappelijke kosten‐ en
batenanalyse Bodemsanering

ca 11.000

€ 3,1 miljard

Volledig landsdekkend beeld en de
aanname
dat
een
SUBI‐locatie
overeenkomt met een spoedlocatie

TABEL 18 VERDELING TE SANEREN LOCATIES OP BASIS SECUNDAIR RISICOPROFIEL OP BASIS VAN AANNAME
SET 2 OVER AANPAK GROND EN GRONDWATER OF UITSLUITEND GROND OF UITSLUITEND GRONDWATER
totale werkvoorraad
(potentieel) spoedlocaties

Landelijk gebied

Stedelijk gebied

Bedrijventerrein

Totaal

GW

GR+GW

GR

totaal

GW

GR+GW

GR

totaal

2.200

700

1.100

4.000

300

100

100

500

55%

18%

28%

100%

60%

20%

20%

100%

2.000

4.200

10.100

16.300

300

1.500

3.600

5.400

12%

26%

62%

100%

6%

28%

67%

100%

800

800

1.300

2.900

200

200

400

800

28%

28%

45%

100%

25%

25%

50%

100%

5.000

5.700

12.500

23.200

800

1.800

4.100

6.700

22%

25%

54%

100%

12%

27%

61%

100%

Met het lokale risicoprofiel kan ook het verwachte type sanering worden bepaald: uitsluitend grond, uitsluitend
grondwater of beiden, zie Tabel 14 en Figuur 7. Vanuit de monitoring wordt een zwaardere nadruk op aanpak
van grond en grondwater verwacht (zie de derde kolom in Figuur 7). Er vindt vaker dan op basis van het
secundaire (lokale) risicoprofiel van een locatie verwacht mag worden een sanering van zowel grond en
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grondwater plaats. De achterliggende reden is dat ten behoeve van een grondwatersanering het nuttig kan zijn
om de bron van de mobiele verontreiniging via een grondsanering te verwijderen. Aanname set 1 resulteert in
relatief veel locaties met humane risico’s (zie ook hoofdstuk 4.5). Dit geeft op zijn beurt weer aanleiding voor
een relatief hoge raming van locaties met grondsaneringen.
100%
90%
80%
70%
60%
alleen grond sanering

50%

alleen grondw ater sanering
grond & grondw ater sanering

40%
30%
20%
10%
0%

Werkvoorraad +BPR

FIGUUR 7 VERHOUDING
MONITORINGGEGEVENS 2006

Subi +BPR

TYPEN

Monitoring 2006,
marktdynamiek

SANERINGEN

VOOR

WERKVOORAAD+BPR,

SUBI+BPR

EN

UIT

4.4 ACTUELE RISICO’S BEPAALD
In de stoffendatabase (zie Bijlage 1.2) zijn er 2092 locaties met minimaal een nader onderzoek waar vermeld is
dat er sprake is van een humaan, ecologisch en/of verspreidingsrisico. De risico’s zijn bepaald met behulp van de
urgentiesystematiek zoals die tot de inwerkingtreding van het Milieuhygiënisch Saneringscriterium in 2005 gold.
In Tabel 19 worden de locaties verdeeld naar risico.

TABEL 19 VERDELING NAAR VASTGESTELDE ACTUELE RISICO'S OP BASIS STOFFENDATABASE
Verspreiding
Humaan
Humaan

Verspreiding

Ecologisch
Ecologisch

Verspreiding

Ecologisch

Humaan

Ecologisch

Humaan

Verspreiding

363

789

1496

17,4%

37,7%

71,5%
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1102

52,7%

374

17,9%

253

12,1%

136

6,5%

65

3,1%

86

4,1%

76

3,6%

2092

100,0%
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Uit Tabel 19 blijkt dat 1102 locaties (van de 2092 of 52,7%) alleen scoren op verspreiding, 374 locaties alleen op
het aspect humaan (17,9%). In totaal blijken er 789 (of 37,7%) te scoren op het aspect humaan (alleen of in
combinatie met ecologie en/of verspreiding), 1496 (=71,5% van 2092) op het aspect verspreiding.
Tuinstra et al.,(2004) van het Adviesbureau Royal Haskoning hebben voor het Milieu- en Natuurplanbureau 968
uitgevoerde onderzoeken nader geanalyseerd en per locatie de actuele risico’s vastgesteld. Het resultaat is in
Tabel 20 weergegeven.

TABEL 20 VERDELING NAAR DE VASTGELEGDE ACTUELE RISICO’S OP BASIS ONDERZOEK ROYAL HASKONING
Verspreiding
Humaan
Humaan
Ecologisch
Ecologisch
Ecologisch
Ecologisch
125
22,05%

Verspreiding
Verspreiding

Humaan
Humaan
225
39,68%

Verspreiding
444
78,31%

277
44
121
41
24
38
22
567

48,85%
7,76%
21,34%
7,23%
4,23%
6,70%
3,88%
100,00%

Conclusie en discussie
Uit beide steekproeven komt naar voren dat bij 35-40% van de locaties er sprake is van humaan risico, bij 7080% sprake van verspreidingsrisico’s en bij 17%-22% van ecologische risico’s.
De representativiteit van de gegevens is beperkt. De realiteit is dat dit type gegevens namelijk niet standaard
wordt ingevoerd, maar alleen dan wanneer daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij een overheidssanering. Van
veel saneringen in eigen beheer, maar ook van de pro-formabeschikkingen ontbreken gegevens.

4.5 VERGELIJKING GERAAMD EN GEMETEN RISICO’S
Het risicoprofiel op basis van de segmenten en met toepassing van geografische informatie, zoals gepresenteerd
in Tabel 12 is de raming die hier het dichtste bij zou moeten liggen. Tabel 12 kan ook worden omgewerkt in de
stijl van Tabel 20. Het resultaat, Tabel 21, vertoont in hoofdlijnen hetzelfde patroon, maar met een sterkere
nadruk op verspreiding en humane risico’s.

TABEL 21 LOKAAL RISICOPROFIEL VOOR DE WERKVOORRAAD VOLGENS INDELING VAN TABEL 12
Verspreiding
Humaan
Humaan

60,4%

35.600

20,7%

Verspreiding

24.900

14,5%

3.600

2,1%

Verspreiding

3.800

2,2%

100

0,1%

Ecologisch
Ecologisch

104.100

Ecologisch

Humaan

Ecologisch

Humaan

Verspreiding

200

0,1%

7.700

60.800

133.000

172.300

100,0%

4,5%

35,3%

77,2%

Voor 35% van de locaties uit de werkvoorraad is mogelijk sprake van humane risico’s, voor 77% van
verspreidingsrisico’s en bij 4% van ecologische risico’s3. De eerste 2 geraamde percentages komen redelijk
overeen met de uitkomsten uit de 2 steekproeven. Het lage percentage voor ecologische risico’s wordt
waarschijnlijk veroorzaakt doordat er bij de verwerking van de geografische informatie van is uitgegaan dat
ecologische risico’s alleen van doorslaggevend belang zijn in de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 20003

Bij het berekenen van de percentages is het risicoprofiel ‘laag’ niet meegenomen.
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gebieden. Het ecologische belang heeft daarbij dus een minimaal karakter. Een operationele vertaling naar
ecologische nutsfuncties zou verdergaand het ecologische belang beter in beeld kunnen brengen.
TABEL 22 VERGELIJKING RISICO'S TOTALE EN SUBI WERKVOORRAAD

Totale werkvoorraad
Werkvoorraad SUBI

Humaan
35,3%
52,1%

Verspreiding
77,2%
67,0%

ecologisch
4,5%
2,3%

Uit Tabel 22 blijkt dat de SUBI-selectie leidt tot een toename een relatieve toename van het aantal locaties met
humane risico’s. Dit komt overeen met de waarneming dat de SUBI-locaties meer in de stedelijke omgeving
liggen.

4.6 CONCLUSIE EN DISCUSSIE
De selectiemethoden zijn toegepast op de database LDBref0702 en geven een voorlopige uitslag. De uitkomsten
zijn weergegeven in de Tabel 15 en Tabel 16. Voor de uiteindelijke bepaling van spoed is de uitvoering van
(bodem)onderzoek op een locatie doorslaggevend.
De selectiemethoden kennen de nodige onzekerheden. Ze zijn gebaseerd op een selectie op basis van de
dominante bodembedreigende activiteit en nemen omvang, duur en periode van functioneren van de activiteit
niet mee. Hierdoor zullen er binnen deze selectie meer locaties zitten die in naam wel tot spoedlocaties worden
gerekend, maar gezien de omvang, periode, duur en aard van de activiteiten daar ten onrechte toe worden
gerekend. Daarnaast zijn de aantallen geraamde saneringen en kosten gebaseerd op het standaard kostenmodel.
Verwacht mag worden dat de potentiële spoedlocaties vaker dan gemiddeld tot een sanering aanleiding geven en
dat de kosten van deze locaties hoger dan gemiddeld zullen zijn. Of beide effecten elkaar compenseren zal nader
onderzocht moeten worden.
De SUBI-methode inclusief aanname set 1 (zie Tabel 11) om te komen tot een lokaal of secundair risicoprofiel
resulteert in een raming van circa 6700 locaties en circa € 2,0 miljard aan kosten. Gezien de onzekerheden is het
raadzaam een bandbreedte te hanteren van 6500-7500 voor het aantal saneringen en voor de kosten van € 2,0-2,5
miljard.
Wanneer wordt uitgegaan van een multiplier van twee, de gemiddelde multiplier over het totaal van de
saneringsoperatie, wordt er een investering van het Rijk verwacht van circa € 1-1,25 miljard en een vergelijkbaar
bedrag van derden. Dit betekent dat er een te kort is te verwachten bij de aanpak van spoedlocaties, wanneer er
wordt uitgegaan van circa € 920 miljoen, dat beschikbaar is bij het ministerie van VROM voor de aanpak totale
bodemverontreinigingproblematiek voor de periode 2010-2015. Zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen
dat de kosten voor sanering van asbest en diffuse verontreiniging niet zijn meegenomen.
Bij de onderzochte locaties is bij 35-40% van de locaties er sprake is van humaan risico, bij 70-80% sprake van
verspreidingsrisico’s en bij 17%-22% van ecologische risico’s. Met uitzondering van de het percentage voor de
ecologische risicolocaties, komt dit redelijk overeen met de ramingen via het lokaal risicoprofiel voor de totale
werkvoorraad. Het lage percentage voor ecologische risico’s wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat er bij de
verwerking van de geografische informatie van is uitgegaan dat ecologische risico’s alleen van doorslaggevend
belang zijn in de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-gebieden.
Opgemerkt wordt dat ondanks dat de twee gebruikte aannamesets voor het bepalen van het lokale risicoprofiel
tot redelijk vergelijkbare resultaten op getotaliseerd of landelijke niveau leiden, er op locatieniveau zelf relatief
grote verschillen zijn of een locatie wel voldoet of juist niet voldoet. Dit betekent dat zonder dat de aannamesets
getoetst zijn aan de praktijk, het op basis van de huidige beschikbare gegevens moeilijk is om te differentiëren op
basis van risico’s op locatieniveau.
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5 OVERZICHT VOOR DE BELEIDSAANDACHTSGEBIEDEN
In dit hoofdstuk wordt een landelijk overzicht gegeven van de locaties, waarvan bekend is dat ze in één van de
zogenaamde beleidsaandachtsgebieden vallen. Deze beleidsaandachtsgebieden zijn af te leiden uit het
coalitieakkoord en de eigen prioriteiten van de minister van VROM (zie Tabel 3). Hierbij wordt tevens inzicht
gegeven in de te verwachten aantallen, kosten en oppervlakten met onderverdelingen naar segmenten van de
bronnen van (mogelijke) bodemverontreiniging en naar stedelijk gebied, bedrijventerreinen en landelijk gebied.
Er bestaat een grote mate van overlap tussen de onderscheiden gebieden. Figuur 8 geeft hier een indruk van. De
licht gekleurde gebieden in Figuur 8 geven een uniek beleidsaandachtsgebied weer, de donker gekleurde
gebieden geven aan waar twee of meerdere beleidsaandachtsgebieden samenvallen. Het kaartje geeft ook aan of
de beleidsaandachtsgebieden in stedelijk, landelijk gebied of op bedrijventerreinen vallen. In Figuur 8 zijn
‘Vrijplaatsen’ (woonwagenkampen) en ‘Dynamische gebieden’ niet meegenomen. In ‘Dynamische gebieden’ is
een aanpak in relatie tot marktwerking te verwachten. Hiervoor zijn inschattingen gemaakt op basis van door de
bevoegde overheden in de bestanden gemarkeerde dynamische locaties en op basis van de transitiegebieden
zoals gedefinieerd door het MNP in het Trendscenario 2010-2040. Maar de dynamische locaties geven een te
versnipperd beeld en de trendscenario’s zijn meer op de verdere toekomst gericht. Om deze reden zijn de
dynamische gebieden niet meegenomen in de overzichten.
Onderdeel van de groep bedrijventerreinen zijn de verouderde bedrijventerreinen. Hier wordt expliciet op
ingegaan.
In Tabel 23 wordt een verdeling over de beleidsaandachtsgebieden gegeven van de werkvoorraad en de schatting
van de potentiële spoedlocaties via de SUBI-selectiemethode. Opvallend is dat circa 70% met de geselecteerde
locaties in de beleidsaandachtsgebieden ligt en in het bijzonder in de milieuaandachtsgebieden en de
bedrijventerreinen.
TABEL 23 WERKVOORRAAD IN BELEIDSAANDACHTSGEBIEDEN (AANTALLEN AFGEROND OP 100-TALLEN)

Beleidsaandachtsgebied
40 wijken
Milieuaandachtsgebieden
Uitleggebieden

Totaal

7700

1,8%

107300

25,0%

Potentiële
spoedlocatie op basis
van SUBI‐ selectie
1600
3,6%
18400

41,3%

3600

0,8%

100

0,2%

400

0,1%

100

0,2%

49400

11,5%

2000

4,5%

400

0,1%

0

0,0%

Grondwaterbeschermingsgebieden

10000

2,3%

900

2,0%

EHS gebieden

22400

5,2%

800

1,8%

6000

1,4%

300

0,7%

48400

11,3%

7400

16,6%

Woonwagenkampen
Reconstructiegebieden
Drinkwaterwingebieden

Natura 2000‐gebieden
Bedrijventerreinen
Verouderde bedrijventerreinen

13400

3,1%

2100

4,7%

Totaal binnen beleidsaandachtsgebieden

255600

59,5%

31600

70,9%

Totale werkvoorraad

429900

100,0%

44600

100,0%
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FIGUUR 8 VOORKOMEN EN SAMENVALLEN VAN DE BELEIDSAANDACHTSGEBIEDEN
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In Tabel 24 wordt een overzicht geven van het aantal te verwachten saneringen, totaal en voor de verschillende
deelselecties. Er wordt onderscheid gemaakt in de ramingen met behulp van aanvullende geografische informatie
en gebruik van de risicoprofielen van een locatie (BPR) en de ramingen zonder het gebruik van deze extra
informatie. Opvallend is dat er (bijna) geen saneringen van potentiële spoedlocaties worden verwacht in de
uitleggebieden, de woonwagenkampen en drinkwaterwingebieden. Absoluut gezien liggen de meeste geraamde
saneringen op potentiële spoedlocaties in de milieuaandachtsgebieden en de bedrijventerreinen.

TABEL 24 OVERZICHTSTABEL
BELEIDSAANDACHTSGEBIED
Beleidsaandachtsgebied

GERAAMD

AANTAL

Totaal
Zonder lokaal
risicoprofiel

40 wijken

SANERINGEN,

AFGEROND

OP

100-TALLEN,

Potentiële spoedlocatie op basis van SUBI‐ selectie

Met lokaal
risicoprofiel

Zonder lokaal
risicoprofiel

Met lokaal
risicoprofiel

1300

700

400

300

16700

9200

4200

3300

Uitleggebieden

500

100

450

90

Woonwagenkampen

100

40

10

10

Reconstructiegebieden

5900

2100

500

300

Drinkwaterwingebieden

100

30

1

1
200

Milieuaandachtsgebieden

Grondwaterbeschermingsgebieden

1300

900

200

EHS gebieden

2500

1300

200

200

700

400

100

100

Bedrijventerreinen

8300

2800

1800

800

Verouderde bedrijventerreinen

2300

800

500

200

Natura 2000‐gebieden

PER

Totaal binnen beleidsaandachtsgebieden

37400

17570

7861

5301

Totale werkvoorraad

58800

23200

10200

6700

Verhouding beleidsaandachtsgebieden
tov totale werkvoorraad

63,6%

75,7%

77,1%

79,1%

TABEL 25 OVERZICHTSTABEL GERAAMDE SANERINGSKOSTEN PER BELEIDSAANDACHTSGEBIED (IN MILJOEN €,
AFGEROND OP 100 MILJOEN)
Beleidsaandachtsgebied

Totaal
Zonder
lokaal
risicoprofiel

40 wijken

Met lokaal
risicoprofiel

Potentiële spoedlocatie op
basis van SUBI‐ selectie
Zonder
Met lokaal
lokaal risicoprofiel
risicoprofiel

€ 300

€ 200

€ 100

€ 100

€ 3.800

€ 2.400

€ 1.300

€ 1.100

€ 100

€ 20

€ 89

€ 20

€ 17

€ 12

€3

€2

€ 1.100

€ 400

€ 100

€ 100

€ 11

€6

€0

€0

Grondwaterbeschermingsgebieden

€ 300

€ 200

€ 100

€ 100

EHS gebieden

€ 500

€ 300

€0

€0

Natura 2000‐gebieden

€ 100

€ 100

€ 149

€ 98

€ 2.100

€ 900

€ 500

€ 300

€ 600

€ 200

€ 200

€ 100

Milieuaandachtsgebieden
Uitleggebieden
Woonwagenkampen
Reconstructiegebieden
Drinkwaterwingebieden

Bedrijventerreinen
Verouderde bedrijventerreinen
Totaal binnen beleidsaandachtsgebieden
Totale werkvoorraad
Verhouding beleidsaandachtsgebieden
tov totale werkvoorraad
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€ 8.328

€ 4.538

€ 2.341

€ 1.820

€ 12.300

€ 5.700

€ 2.900

€ 2.000

67,7%

79,6%

80,7%

91,0%
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Tabel 25 geeft een overzicht van de geraamde saneringskosten voor de werkvoorraad als totaal en voor de
verschillende deelselecties. De grootste samenloop tussen de beleidsaandachtsgebieden en bodemsanering is in
de milieuaandachtsgebieden. Nog meer dan bij het aantal voorspelde saneringen, is hier sprake van een grote
samenloop tussen de beleidsaandachtsgebieden en de kosten van bodemsanering. Het gaat daarbij in het
bijzonder om de milieuaandachtsgebieden, waar circa 50% van de kosten zijn gelokaliseerd. Opgemerkt wordt
dat de 40 krachtwijken voor bijna 100% in de milieuaandachtsgebieden vallen.

TABEL 26 OVERZICHTSTABEL GERAAMDE OPPERVLAKKEN PER BELEIDSAANDACHTSGEBIED (IN HECTARE)

Beleidsaandachtsgebied

Totaal
Zonder lokaal
risicoprofiel

40 wijken
Milieuaandachtsgebieden
Uitleggebieden
Woonwagenkampen
Reconstructiegebieden
Drinkwaterwingebieden

Potentiële spoedlocatie op basis van SUBI‐ selectie

Met lokaal
risicoprofiel

Zonder lokaal
risicoprofiel

Met lokaal
risicoprofiel

1.800

1.100

400

400

26.400

14.200

5.600

4.400

1.000

100

970

140

100

100

140

80

10.500

2.900

900

400

100

100

140

50

2.300

1.300

300

300

EHS gebieden

6.100

2.100

500

300

Natura 2000‐gebieden

1.600

700

200

100

14.700

5.300

2.600

1.200

4.200

1.500

800

300

64.600

27.900

11.750

7.370

105.100

35.500

13.700

8.900

61,5%

78,6%

85,8%

82,8%

Grondwaterbeschermingsgebieden

Bedrijventerreinen
Verouderde bedrijventerreinen
Totaal binnen beleidsaandachtsgebieden
Totale werkvoorraad
Verhouding beleidsaandachtsgebieden
tov totale werkvoorraad

Tabel 25 geeft een overzicht van de geraamde saneringskosten voor de werkvoorraad als totaal en voor de
verschillende deelselecties. De grootste samenloop tussen de beleidsaandachtsgebieden en bodemsanering is in
de milieuaandachtsgebieden. Nog meer dan bij het aantal voorspelde saneringen, is hier sprake van een grote
samenloop tussen de beleidsaandachtsgebieden en de kosten van bodemsanering. Het gaat daarbij in het
bijzonder om de milieuaandachtsgebieden, waar circa 50% van de kosten zijn gelokaliseerd. Opgemerkt wordt
dat de 40 krachtwijken voor bijna 100% in de milieuaandachtsgebieden vallen.

Tabel 26 geeft een overzicht van de geraamde oppervlakten (in hectares) van mogelijk uit te voeren saneringen.
Ook hier valt weer op dat de verschillende deelselecties, voornamelijk binnen de beleidsaandachtsgebieden
liggen.
Conclusie
Er bestaat een grote overlap, zowel in termen van aantallen locaties, geraamde saneringen en kosten, tussen de
beleidsaandachtsgebieden en in het bijzonder de milieuaandachtsgebieden, de 40 krachtwijken en de
bedrijventerreinen en de potentiële spoedlocaties. Deze samenloop viel deels te verwachten, omdat de
milieuaandachtsgebieden medebepaald zijn op basis van het landsdekkend beeld, maar ook omdat dit gebieden
betreft waar de functie wonen en werken al van oudsher met elkaar is verweven. Daarnaast zijn (oudere)
bedrijventerreinen bekende locaties voor bodemverontreiniging.
Deze overlap met beleidsaandachtsgebieden geeft mogelijkheden om het bodemsaneringbeleid en financiering te
laten samengaan met andere beleidsterreinen en financieringsstromen, waardoor maatschappelijke stagnatie
wordt voorkomen.
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6 DE RUIMTELIJKE SPREIDING VAN BODEMVERONTREINIGING
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ruimtelijke spreiding van de locaties met (mogelijke)
bodemverontreiniging. De bodemverontreiniging is niet homogeen verdeeld over Nederland, maar kent
duidelijke clusters. Het onderkennen van deze clusters kan sturend zijn voor de beleidsvorming ten aanzien van
de bodemverontreiniging. Tevens geeft het inzicht of clustering leidt tot een slimmere, efficiëntere en
goedkopere aanpak. Om dit te kunnen beantwoorden zal een saneringkansenkaart worden afgeleid om in de
volgende paragraaf in te gaan op identificatie van gebieden met (mogelijk) grootschalige
grondwaterverontreinigingen. Deze analyse is voor het provinciale grondgebied uitgevoerd in het kader van het
IPO-prisma project (zie paragraaf 1.1) en voor het gemeentelijk grondgebied in het kader van het opstellen van
een handreiking gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater (SKB-project PP6325). De methode is
ontwikkeld in samenwerking met Arcadis en Register binnen het IPO-Prisma-Project, een project om de
daadwerkelijk spoedlocaties te kunnen identificeren.

6.1 EEN SANERINGKANSENKAART
In deze paragraaf worden de eerste resultaten gepresenteerd van een voorlopige methode om te komen tot een
saneringkansenkaart van Nederland. Om deze kaart te maken is Nederland is verdeeld in gridcellen van 100
meter. Per locatie (XY-coördinaat) is de kans op een sanering bepaald met het standaard kostenmodel en
vervolgens gesommeerd per gridcel. De basis voor de kaart is de werkvoorraad uit het LDBref0702 van circa
210.000 locaties die betrekking hebben op de hardere kern van de werkvoorraad. In de analyses zijn de
segmenten 08b Dempingen, niet nader gespecificeerd, en 05a HBO-tanks niet meegenomen. Deze segmenten
zijn in eerste instantie niet meegenomen, omdat zij beide een zeer geringe kans op sanering hebben. Daarbij
geldt voor de Dempingen, niet nader gespecificeerd, dat zij slechts in geringe mate zijn onderzocht en juist in
grote getallen voorkomen, waardoor een relatief grote foutenmarge ontstaat bij de bepaling van de kans.
De circa 210.000 locaties komen voor in 133.400 verschillende gridcellen. Per locatie is de kans op sanering
uitgerekend. Vervolgens zijn de kansen per gridcel gesommeerd. De kans op sanering is berekend met behulp
van het standaard kostenmodel en onafhankelijk van het bodemgebruik en verspreidingsmogelijkheden via het
grondwater.
Bijna 25% van de werkvoorraad (circa 52.300 locaties) komt voor in 15.300 gridcellen met een kans van 50% of
meer op een sanering.

TABEL 27 VERDELING KANS OVER AANTALLEN GRIDCELLEN
Kans
<50%
50‐75%
75‐100%
100%
Totaal

Aantal gridcellen
119000
7000
5000
3300
134300

Percentage van het totaal
88,89%
5,28%
3,37%
2,46%
100,00%

De 15.300 gridcellen met een kans van 50% of meer vormen circa 12.500 verschillende gebieden met een gelijke
kans waarvan circa 1300 een oppervlakte hebben van meer dan 2 ha (en dus bestaan uit 2 of meer gridcellen).
Het grootste oppervlak omvat van 69 ha, heeft een kans van 100% voor het totale oppervlak en bevindt zich in
Amsterdam en omvat 919 locaties uit de werkvoorraad (zie Figuur 9).
Duidelijk is dat door de clustering per gridcel het aantal ‘locaties’ met circa een factor 4 afneemt. Een gridcel
van 100 bij 100 meter komt overeen met 1 ha, de omvang van een kleinere bedrijfslocatie.
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Door de clustering naar gridcellen van 1 ha wordt eveneens duidelijk dat een groot aantal locaties in de
werkvoorraad op een relatief geringe afstand van elkaar ligt. De afstand is soms zo klein dat een aparte aanpak
van de individuele locaties niet voor de hand ligt. Een gecombineerde aanpak kan kostenvoordelen opleveren.
Uit de kaart, zoals Figuur 9, wordt duidelijk dat er grote samenhangende gebieden zijn waar een individuele
aanpak van de locaties niet voor de hand ligt. In het geval van Figuur 9, de Jordaan, is een gebruiksbeperking
ingesteld om blootstellingrisico’s tegen te gaan, in die zin dat de tuinen alleen als siertuin mogen worden
gebruikt. Daarnaast wordt er zelden tot sanering overgegaan omdat er bijna nooit sprake is van
contactmogelijkheden die leiden tot actuele risico’s.

FIGUUR 9 VOORBEELD AMSTERDAM (ROOD=KANS>75%, ROSE=KANS 50-75%)

Conclusie en discussie.
In deze paragraaf is een de grove methode voor het opstellen van een saneringkansenkaart beschreven en zijn
enkele resultaten gepresenteerd. De gepresenteerde resultaten geven inzicht in de mogelijkheden van de methode
en geven een gevoel van de te verwachten aantallen en grootte van de gebieden. De methode maakt gebruik van
het standaard kostenmodel en de daar gehanteerde indeling in zestien segmenten. Een ander model of andere
indeling leidt tot andere gebieden.
De afgeleide saneringkansenkaart maakt duidelijk dat er in Nederland gebieden zijn te identificeren, waar de
aanpak van de verontreiniging op een locatie niet los kan worden gezien van de aanpak op een nabijgelegen
locatie. Vaak is voor deze gebieden al beleid geformuleerd hoe om te gaan met de mogelijk aanwezige
verontreiniging. Voorbeelden hiervan zijn de gebruiksbeperkingen en adviezen die in veel binnensteden gelden
voor eten van groente uit eigen tuin of de aanwezigheid van een ondoorlatende afdekking. Deze
gebruiksbeperkingen en adviezen zijn niet benoemd als saneringsmaatregelen, waardoor deze locaties volgens de
Wbb-systematiek nog onderzocht moeten worden terwijl er al ‘beheermaatregelen’ gelden. Nader bekeken zou
kunnen worden of de gebruiksbeperkingen en adviezen vastgelegd zouden kunnen worden in het kader van de
Wet bodembescherming.
De aantallen en verdeling van de door de methode onderscheiden gebieden variëren afhankelijk van de gebruikte
gridgrootte.
Een verdere verbetering van het model zou gebruik kunnen maken van de indeling naar risicoprofielen en
aanvullende geografische informatie.
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De bepaalde gebieden zijn te beschouwen als zoekgebieden voor een mogelijke bodemverontreiniging. Een
verificatie in het veld zou de bepaling van de gebieden met een grote kans op sanering verder kunnen verfijnen
en onderbouwen.
Bij de interpretatie van de kaart moet bedacht worden dat de kans op sanering ook beïnvloed wordt door de fase
van onderzoek, met andere woorden bij de gridcellen van 100% bevinden zich ook saneringen die nu worden
uitgevoerd.
De gebieden zijn sterk gerelateerd aan steden en oude industriegebieden.

FIGUUR 10 GEBIEDEN IN NEDERLAND MET EEN KANS VAN MEER DAN 50% OP EEN SANERING (GRIDCEL 100 M)
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6.2 GEBIEDEN MET MOGELIJK GROOTSCHALIG VERONTREINIGD GRONDWATER
Om een indruk te krijgen van het aantal en de ligging van gebieden, waar mogelijk sprake is van een
samenhangende grootschalige grondwaterverontreiniging, is een GIS-analyse uitgevoerd. Het achterliggende
doel is om in te schatten of het beheren van deze verontreinigingen kosteneffectiever kan zijn dan sanering per
locatie.
De analyse is voor het provinciale grondgebied uitgevoerd in het kader van het IPO-Prisma-Project (zie
paragraaf 1.1) en voor het gemeentelijk grondgebied in het kader van het opstellen van een handreiking
gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater (SKB-project PP6325). De methode is ontwikkeld in
samenwerking met Arcadis en Register binnen het IPO-Prisma-Project.
Bij huidige GIS-analyse ten behoeve van de bepaling mogelijke grootschalige grondwaterverontreiniging is
Nederland verrasterd naar gridcellen van 250 bij 250 m. Per cel is de kans op een sanering van de aanwezige
locaties gesommeerd. De kans per locatie is berekend met het standaard kostenmodel.
In totaal zijn er ruim 101.000 gridcellen in Nederland gevonden met een locatie met een (potentieel) mobiele
verontreiniging uit de ‘harde kern’ werkvoorraad. Van deze 101.000 gridcellen kennen ‘slechts’ 4361 gridcellen
een kans op sanering van 80% of meer van een SUBI en ‘massa’ locatie. Deze 4361 gridcellen laten zich
groeperen naar 312 gebieden van een of meer aan elkaar grenzende gridcellen. Hiervan hebben 162 gebieden een
oppervlakte van 13 ha of meer en 129 gebieden een oppervlakte van 25 ha of meer (zie Figuur 2).
Binnen de onderscheiden gebieden komen de nu al bekende gebieden met grootschalig verontreinigd grondwater
voor, maar ook een aantal onbekende. Het gaat meestal om oudere bedrijventerreinen en oudere dorps- en
stadskernen.
Om een eerste indicatie van de minimale beheerkosten van een geval of cluster van gevallen te krijgen is een
simpel algoritme ontwikkeld, waarbij wordt uitgegaan van de gedachte dat de beheerkosten recht evenredig zijn
met de omtrek van de locatie of cluster van locaties. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een eventuele
bronverwijdering (die vaak wel is aan te bevelen en ook gewenst is vanuit de Kader Richtlijn Water waar een
kwaliteitsverbetering op termijn wordt verlangd). Dit zal tot een onderschatting van de benodigde beheerkosten
leiden. Om de strekkende meterprijs van beheersing uit te rekenen is gebruikgemaakt van de gegevens uit Tabel
28.
TABEL 28 RAMING BEHEERKOSTEN [€]
Activiteit

Kans

Stuks per 100m

Prijs per stuk
[€]

Vervangings‐
frequentie
[1/jaar]

Kosten
per jaar

Aanleg peilbuis elke 10 jaar

1

2

2.500

0,1

Monitoren per jaar incl analyses

1

4

150

1

600

Rapporteren

1

1

100

1

100

Maatregelen

0,250

1

50.000

0,1

1.250

Kosten per 100 m per jaar

500

2.450

Kosten per m/jaar

25

Totaal benodigde reservering per m
4
(bij kapitalisatiefactor 25 )

625

Hiermee worden de beheerkosten [€] geschat op 625 × de omtrek [m] van de cluster aan gridcellen. Voor
bijvoorbeeld Apeldoorn en Zwolle leidt dit tot een geraamde kostenreductie van maximaal circa 80% ten
opzichte van sanering per locatie in de cluster. Voor alle 162 gebieden wordt de kostenreductie door het beheren
gemiddeld 45% maar met een variatie tussen 0-90%. Of beheren kosteneffectief is ten opzichte van saneren
hangt ondermeer af van de dichtheid (het aantal) saneringen in een gebied en de omvang van het gebied. Dit
4

De kapitalisatiefactor is gebaseerd op een effectieve rente van 4,5% en een ‘oneindige’ periode. De kapitalisatiefactor vermenigvuldigd

met de jaarlijks terugkerende kosten levert het totale bedrag op dat nodig is om de beheerkosten tot in lengte van jaren te kunnen brengen.
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betekent dat bij sommige gebieden beheren geen kostenvoordeel oplevert en dat bij andere het voordeel oploopt
tot 90% ten opzichte van een meer gevalsgerichte, traditionele aanpak. De jaarlijkse kosten verbonden aan het
beheren variëren tussen de € 0,2 en 1,5 miljoen per gebied.
Conclusie
In Nederland lijkt er in 120-250 gebieden door clustering van locaties sprake te zijn van een mogelijke
grootschalige grondwaterverontreiniging. De gebieden hebben voornamelijk betrekking op de oudere dorps- en
stadkernen en bedrijventerreinen waarin een groot aantal ‘kleine’ gevallen van bodemverontreiniging dicht bij
elkaar liggen.
In deze gebieden ligt circa 15% van de ‘harde kern’ van werkvoorraad, dat wil zeggen de werkvoorraad zonder
dempingen, niet nader gespecificeerd en de huisbrandolietanks. Het totale oppervlak is 15.000-32.000 ha.
Of beheren kosteneffectief is ten opzichte van saneren hangt ondermeeraf van de dichtheid (het aantal)
saneringen in een gebied en de omvang van het gebied. Dit betekent dat bij sommige gebieden beheren geen
kostenvoordeel oplevert en dat bij andere het voordeel oploopt tot 90% ten opzichte van een meer gevalsgerichte
traditionele aanpak.
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FIGUUR 11 LIGGING VAN DE 124 GEBIEDEN WAAROVER EEN OPPERVLAKTE VAN 25 HA EN MEER WORDT
VOLDAAN AAN HET ONDERGRONDCRITERIUM EN PER GRIDCEL SPRAKE IS VAN EEN KANS VAN 80% OF MEER OP
EEN SANERING VAN EEN MOBIELE VERONTREINIGING.
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7 CONCLUSIES, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN
De bevoegde overheden in het kader van Wet bodembescherming zijn de laatste jaren druk bezig geweest om de
nulmeting van bodemverontreiniging in Nederland uit 2004 te verbeteren en verder onderzoek en sanering uit te
voeren. Om dit onderzoek beter te prioriteren zijn in dit rapport de enorme aantallen van enkele
honderdduizenden locaties uit de nulmeting verder gedifferentieerd en zijn de inschattingen van nog uit te voeren
onderzoek en de kosten hiervan, verder verbeterd.
Voor het onderhavige onderzoek is als basismateriaal gebruikgemaakt van de vastgestelde nulmeting van het
landsdekkend beeld uit november 2004, de monitoringsgegevens uit 2004 en 2005, de historische
bodembestanden met gegevens over potentieel bodembedreigende activiteiten, een database met kosten over
uitvoering van saneringen en onderzoeken en een database met gegevens over stoffen en stofgehalten. Dit
basismateriaal kent lacunes en onduidelijkheden. Het basismateriaal is zo goed mogelijk verwerkt,
geïnterpreteerd en gemodelleerd, bijvoorbeeld door een check op de overeenkomst van XY-coördinaat en adres.
Toch moet er rekening gehouden worden met een soms aanzienlijke onzekerheid en verschillen in interpretatie
tussen de gegevens bekend bij de bevoegde overheden en de gepresenteerde gegevens. Om deze redenen mag
aan de gepresenteerde cijfers niet een te ‘absolute’ waarde worden toegekend. Het betreft een raming. De
gebruikte modellen kunnen worden verbeterd, maar de vraag is of de ramingen daarmee sterk zullen verbeteren
gezien het gebruikte basismateriaal en databases. Belangrijker lijkt het om een slag te maken in de verbetering en
aanvulling van de verschillende databases door het uitvoeren van veldonderzoeken. De huidige analyses raken
aan de grens van wat mogelijk is met de huidige databases. Met andere woorden, om een beter zicht op de
daadwerkelijke omvang van de spoedlocaties te krijgen is aanvullend onderzoek nodig. Een uniforme aanpak
door provincies en gemeenten lijkt hierbij de aangewezen weg.
De kosten van de bodemsanering zijn zeer scheef verdeeld. Circa 80% van de gesaneerde locaties hebben slechts
circa 20% van de totale bestede kosten met zich meegebracht. Op minder dan 5% van de onderzochte en
gesaneerde locaties is meer dan 30% van de totale kosten besteed5. Dit betekent dat een zeer beperkt aantal
locaties zeer sterk de kosten beïnvloedt en daarmee de haalbaarheid van elke (financiële) doelstelling en elk
uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat een verdergaande inspanning voor de selectie van de kostenbepalende
locaties belangrijk is en het kostenmodel niet geschikt is voor beschouwingen op locatieniveau noch voor kleine
groepen locaties. Met het onderzoek en de sanering van bijvoorbeeld een gasfabriek, een diepdrukkerij, een
chemische industrie of een chemische wasserij is over het algemeen veel geld gemoeid, ook leiden deze
activiteiten vaker dan gemiddeld tot bodemverontreiniging. Een onduidelijk punt blijft of deze beperkte maar
zeer dure groep van locaties al voldoende bekend is, onderzocht en gesaneerd. Binnen de groep van verdachte
locaties waar nog geen veld- en/of bodemonderzoek is uitgevoerd zijn nog steeds substantiële aantallen locaties
met dergelijke activiteiten en vergelijkbare kenmerken. De vraag blijft, waarom zouden dit type verdachte
locaties ook niet tot hoge uitvoeringskosten aanleiding geven? Ruw geschat kan worden verwacht dat er nog
tussen de 300-800 locaties zijn waarvan de kosten meer dan € 5 miljoen per locatie kunnen bedragen. Het al dan
niet meenemen van de locaties betekent een onzekerheid van € 1,5-2,4 miljard. Een van de belangrijkste
controles is dus of de geïnventariseerde activiteiten juist zijn weergegeven. Overigens blijkt op basis van
steekproeven dat hier wel wat op is aan te merken. Het is dan ook een van de belangrijkste aandachtspunten bij
het ontwikkelen van een onderzoekstrategie voor de identificatie van potentiële spoedlocaties.
Er wordt geraamd dat de totale nog te besteden kosten circa € 12,3 miljard bedragen voor circa 58.800
saneringen. Deze ramingen zijn gebaseerd op een gering aantal kenmerken van de potentiële
verontreinigingsbron op een locatie. Daarnaast leunen de ramingen sterk op de aanname dat de verdachte
locaties, de locaties zonder veld(bodem)onderzoek qua kenmerken en bodemgebruik, geen verschillen vertonen
met de al onderzochte en gesaneerde locaties. Voor het opstellen van de ramingen is geen gebruikgemaakt van
informatie over jaartal, duur en intensiteit van de bodembedreigende activiteiten, noch over de
bodemsamenstelling in relatie tot de aard van de verontreinigende stoffen (het pad), of over het huidige gebruik
5

Met andere woorden als bij 15% van de locaties de saneringskosten rond de standaardkosten liggen, dan is 5% gemiddeld tweemaal zo
duur en heeft 80% kosten die gemiddeld maar een tiende van de standaardsaneringskosten bedragen.
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van de locatie (de receptor). Het huidige model zal dan ook een overschatting geven wanneer er zich binnen de
verdachte locaties relatief meer oudere en/of minder intensief en/of langdurig gebruikte locaties bevinden die
minder vaak tot ernstige bodemverontreiniging aanleiding zullen geven. Of dit het geval is zal nader onderzocht
moeten worden. Daarnaast is in de geraamde kosten maar ten dele rekening gehouden met de kosten voor asbest
en nazorg. Dit wordt veroorzaakt doordat met de kosten van asbest of van nazorg voldoende rekening is
gehouden bij de uitgevoerde saneringen. Dit kan weer tot een onderschatting aanleiding geven. Verder is de
optie ‘beheren’ in plaats van ‘saneren’ nog niet in het kostenmodel ondergebracht en dit betekent dat de kosten
van aanpak lager kunnen liggen dan de berekende saneringskosten. Er is vanuit de analyse van dit rapport nog
geen uitspraak te doen over het nettoresultaat van de verschillende effecten.
De bij de overheden bekende kosten voor de uitvoering van onderzoek en sanering hebben relatief vaak
betrekking op door hen zelf uitgevoerde onderzoeken en saneringen. Dit betekent dat kentallen over
uitvoeringskosten van alle uitgevoerde onderzoeken en saneringen (dus ook die door derden) niet rechtstreeks uit
deze gegevens kunnen worden gedestilleerd. Voor deze oververtegenwoordiging van door de overheid gemaakte
kosten is een correctiefactor afgeleid en toegepast.
Vanuit milieuhygiënisch en beleidsmatig oogpunt ligt de meeste prioriteit bij de locaties met onaanvaardbare
risico’s bij het huidige gebruik. Het gaat hierbij om de locaties doe voldoen aan het saneringscriterium. Om deze
locaties te identificeren binnen de locaties waar nog geen veld- en/of bodemonderzoek is uitgevoerd, is een
aantal selectiemethoden ontwikkeld. De methoden kiezen meestal als uitgangspunt de historische gegevens over
een mogelijke bron van verontreiniging. Op deze wijze wordt het best aangesloten bij de verzamelde informatie
over de verdachte locaties, de grootste groep van locaties. De selectiemethoden resulteren in een lijst met
locaties met naar verwachting de grootste kans op onaanvaardbare risico’s. Opgemerkt wordt dat deze kans
uitsluitend gebaseerd is op eigenschappen van de mogelijke bron. De eigenschappen hiervan zijn echter geen
vast gegeven maar de eigenschappen van de verontreinigingsbron hangen af van de bedrijfsvoering, periode en
de tijdsduur en omvang van de activiteiten.
Als laatste stap is via koppeling met aanvullende snel toegankelijke geografische informatie over
bodemeigenschappen als bodemtype, hydrologische kenmerken en bevolkingsdichtheid en bodemgebruik een
inschatting gemaakt of de veronderstelde risico’s op basis van de mogelijke bron gezien de bodemopbouw en het
gebruik ook kunnen voorkomen. Bij deze methode wordt gebruikgemaakt van eigenschappen van de (mogelijke)
bron van verontreiniging, de mogelijkheden dat er verspreiding van de verontreiniging optreedt (het pad) en de
gevolgen van de mogelijke verspreiding voor de gebruiksfunctie (de receptor). Hierbij wordt zo goed mogelijk
aangesloten op het saneringscriterium. Uit het meenemen van de aanvullende geografische informatie blijkt dat
voor circa 40-50% van de locaties de veronderstelde blootstelling- en verspreidingsroutes weinig waarschijnlijk
zijn. Als redenen hiervoor kunnen ondermeerworden genoemd dat het bodemtype geen of weinig aanleiding
geeft voor verspreiding van de verontreiniging en/of het bodemgebruik blootstelling aan de (mogelijk)
aanwezige bodemverontreiniging verhindert.
TABEL 29 EERDERE RAMINGEN VAN KOSTEN VOOR SPOEDLOCATIES
DATUM
6 dec 2004

RAPPORT/NOTA
VROM
nota
2004.124490

7 april 2005

augustus 2005

januari 2007

November 2007
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AANTAL
ca 15.000

KOSTEN
€ 3,8 miljard

LMV 2005.038933

ca 14.000

€ 3,8 miljard

Evaluatie analyse van het
landsdekkend
beeld
(3B
Bureau Bodem&milieuBeleid)
Maatschappelijke kosten- en
batenanalyse Bodemsanering
(MNP 2007)

ca 14.000
Ca 12.000

€ 3,8 miljard
€ 2,7 miljard

ca 11.000

€ 3,1 miljard

Dit rapport

Ca 6700
(65007500)

€2 miljard
(2-2,5
miljard)

LMV

OPMERKINGEN
gebaseerd op onvolledig landsdekkend
beeld en de aanname dat zeer-urgent
overeenkomt met een spoedlocatie
volledig landsdekkend beeld en de aanname
dat zeer-urgent overeenkomt met een
spoedlocatie
volledig landsdekkend beeld en de aanname
dat zeer-urgent overeenkomt met een
spoedlocatie. twee berekeningswijzen
volledig landsdekkend beeld en de aanname
dat een SUBI-locatie overeenkomt met een
spoedlocatie
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Toepassing van het standaard kostenmodel op de door de verschillende selectiemethoden verkregen lijsten met
potentiële spoedlocaties leidt er toe dat de ramingen van het aantal locaties met onaanvaardbare risico’s naar
beneden toe moet worden bijgesteld van circa 10.200 naar circa 6700 (6500-7500). De geraamde sanerings- en
onderzoekskosten voor de spoedlocaties nemen af van circa € 3,1 miljard in de Maatschappelijk Kosten-Baten
Analyse naar circa € 2 miljard (€2-2,5 miljard). In Tabel 29 wordt een samenvatting gegeven van eerdere
ramingen van het aantal spoedlocaties. In deze kosten zijn ook de onderzoekskosten verdisconteerd benodigd
voor locaties, die wel moeten worden onderzocht, maar niet tot een sanering aanleiding geven.
Wanneer wordt uitgegaan van een multiplier van 2, de gemiddelde multiplier over het totaal van de
saneringsoperatie, wordt er een investering van het Rijk verwacht van circa 1-1,25 miljard en een vergelijkbaar
bedrag van derden. Dit betekent dat er een klein te kort is te verwachten wanneer er wordt uitgegaan van circa €1
miljard, dat beschikbaar is bij het ministerie van VROM voor de aanpak van spoedlocaties. Zeker wanneer in
ogenschouw wordt genomen dat de kosten voor sanering van asbest en diffuse verontreiniging niet zijn
meegenomen.
Om het geraamde aantal locaties daadwerkelijk te kunnen vinden zullen circa 44.600 locaties moeten worden
onderzocht indien geen rekening wordt gehouden met locatiekenmerken die onderscheidend zijn voor saneringsrespectievelijk spoedlocaties. Zo wordt binnen het IPO-Prisma-Project van de samenwerkende provincies een
aangepaste systematiek ontwikkeld, die dit aantal verder kan beperken. De eerste voorlopige resultaten, deels
gebaseerd op een extrapolatie van provinciale gegevens naar een landelijk beeld, geven aan dat het aantal te
onderzoeken locaties naar 15.000-25.000 zou kunnen afnemen. Ook de gemeenten zoeken binnen hun eigen
werkvoorraad naar kenmerken om zogenaamd slim onderzoek uit te voeren en daarmee het totaal aantal
onderzoeken te beperken.
Of het aantal van circa 6700 (6500-7500) locaties met onaanvaardbare risico’s ook nog daadwerkelijk gesaneerd
moet worden is onduidelijk. Hiervoor zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen. Ten eerste bevindt een groot aantal
van deze locaties zich zo dicht bij elkaar dat van een gescheiden aanpak geen sprake zal zijn. Of dit zijn weerslag
ook heeft op de kosten zal nog nader onderzocht moeten worden. Ten tweede gelden op een aantal locaties al
gebruiksbeperkingen, waardoor ook plausibele blootstellingroutes niet voorkomen. Deze locaties zouden wel al
als ‘beheerd’ kunnen gelden. Een voorbeeld hiervan zijn de gebruiksbeperkingen die in veel binnensteden gelden
voor het eten van groente uit eigen tuin of de aanwezigheid van een ondoorlatende afdekking. Deze
gebruiksbeperkingen zijn niet benoemd als saneringsmaatregelen, waardoor deze locaties volgens de Wbbsystematiek nog onderzocht moeten worden terwijl er al ‘beheermaatregelen’ gelden, die echter in de
systematiek van het landsdekkend beeld formeel niet zijn vermeld of opgenomen.
Met het aantreden van het nieuwe kabinet zijn er naast bestaande maatschappelijke opgaven nieuwe (ruimtelijke)
ambities bijgekomen zoals de wijkenaanpak en het tegengaan van verrommeling van het landschap. Het
realiseren van deze ambities raakt op verschillende onderdelen aan het bodemsaneringsbeleid. De extra druk
door de maatschappelijke ambities maakt het noodzakelijk om prioriteiten te stellen. De maatschappelijke
ambities en de eigen prioriteiten van de minister komen tot uitdrukking in een aantal beleidsaandachtsgebieden
(zie Tabel 3). De door de verschillende methoden geselecteerde potentiële spoedlocaties liggen voornamelijk
(70-90%) binnen twee van de onderscheiden beleidsaandachtsgebieden, namelijk de bedrijventerreinen en de top
200 van de milieuaandachtsgebieden. Hierbij wordt opgemerkt dat voor wat betreft de locaties met (mogelijke)
bodemverontreiniging, de locaties uit de 40 krachtwijken ook bijna allemaal liggen in milieuaandachtsgebieden.
Om inzicht te krijgen een differentiatie naar risico’s op locaties zijn twee steekproeven uitgevoerd. Bij de
steekproeven is gekeken naar vastgestelde actuele en onaanvaardbare risico’s. Uit beide steekproeven komt naar
voren dat bij 35-40% van de locaties, waar actuele risico’s zijn, er sprake is van humaan risico, bij 70-80% is
sprake van verspreidingsrisico’s en bij 17%-22% van ecologische risico’s. Naast deze vergelijking op basis van
gemeten actuele risico’s is ook het risico op een locatie geraamd (zie paragraaf 4.5). Deze raming geeft aan dat
er voor 35% van de locaties uit de werkvoorraad mogelijke sprake van humane risico’s is, voor 77%
verspreidingsrisico's en bij 4% ecologische risico’s6. De eerste 2 geraamde percentages komen redelijk overeen
met de uitkomsten uit de 2 steekproeven. Het lage percentage voor ecologische risico’s wordt waarschijnlijk
6

Bij het berekenen van de percentages is het risicoprofiel ‘laag’ niet meegenomen.
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veroorzaakt doordat er bij de verwerking van de geografische informatie van is uitgegaan dat ecologische
risico’s alleen van doorslaggevend belang zijn in de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-gebieden. Het
ecologische belang heeft daarbij dus een minimaal karakter. Een operationele vertaling van ecologische
nutsfuncties zou verdergaand ecologisch belang beter in beeld kunnen brengen. Met de in paragrafen 4.4 en 4.5
uitgevoerde analyses is het mogelijk op landelijk niveau de potentiële spoedlocaties te differentiëren naar typen
van risico’s. Wel wordt opgemerkt dat de gehanteerde set van aannames om tot de inschatting van de risico’s te
komen wel op locatieniveau tot andere inschattingen kan komen, maar dat deze verschillen op landelijk niveau
weg zullen middelen.
Door clustering van nabijgelegen locaties tot gebieden met mogelijke bodemverontreiniging neemt het aantal
afzonderlijk aan te pakken locaties sterk af. Door de clustering kan een indicatie worden gekregen van eventuele
schaalvoordelen van een gelijktijdige aanpak van nabij gelegen locaties, maar ook of het zinvol is voor deze
samenhangende gebieden aanvullend beleid te formuleren. Zo lijkt er in Nederland door clustering van locaties
in 120-250 gebieden sprake te zijn van een mogelijke grootschalige grondwaterverontreiniging. De gebieden
hebben voornamelijk betrekking op de oudere dorps- en stadkernen en bedrijventerreinen waarin een groot
aantal ‘kleine’ gevallen van bodemverontreiniging dicht bij elkaar ligt. In deze gebieden ligt circa 15% van de
werkvoorraad. Het totale oppervlak is 15.000-32.000 ha. Of beheren kosteneffectief is ten opzichte van saneren
hangt ondermeer af van de dichtheid (het aantal) saneringen in een gebied en de omvang van het gebied. Dit
betekent dat bij sommige gebieden beheren geen kostenvoordeel oplevert en dat bij andere het voordeel oploopt
tot 90% ten opzichte van een meer gevalsgerichte, traditionele aanpak.
Aanbevelingen
Op basis van het uitgevoerde onderzoek is een aantal aanbevelingen te formuleren:
•

Om geen virtuele bodemsaneringwereld te laten ontstaan naast de praktijk is het raadzaam om op
regelmatige basis de analyseresultaten op landelijk niveau, de praktijkresultaten en de actualisatie door
de bevoegde overheden uit te wisselen.

•

In aanvulling op de voorselectie van mogelijke spoedsaneringen, zoals bij het IPO-Prisma-Project, de
bron-pad-receptor-benadering uit te werken op locatieniveau en te detailleren tot het bij het
saneringscriterium gebruikte niveau van bodemgebruiksklassen.

•

Onderzoek in hoeverre bodemsanering kan bijdragen aan de voor de aandachtgebieden gestelde
doelstellingen.

•

Onderzoek naar de mogelijkheden van beheer, tijdelijke maatregelen en extensieve saneringen en hun
invloed op het budget, marktwerking en risicobeheersing.

•

Speciale aandacht te geven aan de bepalingen van spoed bij grote locaties en te clusteren grootschalig
verontreinigde gebieden gezien hun grote impact op de bodemsaneringsoperatie.

•

Voor de (potentiële) spoedlocaties een apart, nauwkeuriger, kostenmodel afleiden.

•

Beheermaatregelen formeel vast te leggen en te monitoren.

•

Een deel van de aanpak van de bodemproblematiek in de beleidsaandachtsgebieden, bijvoorbeeld voor
de 40 wijken, loopt waarschijnlijk al in bestaande programma’s, zoals stedelijke
vernieuwingsprogramma’s. Hier is in het rapport niet naar gekeken. Het is aan te bevelen om na te gaan
in hoeverre de bodemproblematiek in beleidsaandachtsgebieden al wordt aangepakt.
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BIJLAGE 1

GEBRUIKTE GEGEVENS

De gebruikte gegevens laten zich verdelen naar informatie vastgelegd per locatie met (mogelijk)
bodemverontreiniging (Bijlage 1.1), informatie over op onderzochte locaties aangetroffen stoffen en stofgehalten
en de omvang van de aanwezige verontreiniging (Bijlage 1.2) en informatie over de kosten van uitgevoerde
onderzoeken en saneringen (Bijlage 1.3).
In Figuur 12 worden de relaties tussen de verschillende gebruikte databases weergegeven. Voor de volledigheid
zijn in de rechterkolom de vergelijkbare aantallen en databases weergegeven zoals deze werden samengesteld in
het kader van het LDB2004 en de evaluatie van het bodemsaneringsbeleid kernteam, 2005 en 3B, 2005).

LDB2004
Ca. 761.000 locaties

Historische
bodembestanden
Ca. 710.000 locaties
Ca. 1.700.000
verschillende
activiteiten

Ca. 598.00 locaties

Monitoring
2004 en 2005

Kostendatabase
VROM

Ca. 15.500 locaties

Ca. 10.000 locaties

LDBref 0702
Ca. 680000 locaties

Stoffendatabase
Ca. 216.000 locaties

Contouren
Ca. 38.000 locaties
Ca. 74.000 contouren

Contouren
Werkvoorraad

Werkvoorraad

Ca. 425.000

Ca. 430.000 locaties

met gehalten >
interventiewaarde
Ca. 22.500 locaties
Ca. 38.000 contouren

FIGUUR 12 RELATIES TUSSEN DE VERSCHILLENDE DATABASES

1.1 LANDSDEKKEND BEELD BODEMVERONTREINIGING LOCATIES
Om inzicht te krijgen in het voorkomen van bodemverontreiniging in Nederland wordt er vanaf het Nationaal
Milieubeleidsplan 3 (NMP3, 1997) door de bevoegde overheden in het kader van de Wet bodembescherming
gewerkt aan een Landsdekkend beeld bodemverontreiniging (LDB). De eerste landelijke vaststelling: de
‘nulmeting’ van het landsdekkend beeld vond plaats op 16-12-2004 plaats door het Bestuurlijk Overleg Bodem7.
De werkwijze en resultaten zijn gerapporteerd in het eindrapport nulmeting werkvoorraad bodemsanering (1 mei
2005). De werkwijze voor het samenstellen bestond in essentie uit een drietal acties. Ten eerste bepaling van
‘alle’ locaties met een vermoeden van ernstige bodemverontreiniging, de verdachte locaties. Ten tweede de
inventarisatie van ‘alle’ al onderzochte (en gesaneerde) locaties. Ten slotte zijn deze locaties gekoppeld.
Door het Bestuurlijk Overleg Bodem is een aantal kwaliteitseisen gesteld aan de data (Kernteam, 2005). De
belangrijkste hiervan zijn dat de ligging bekend is, de statusvelden (de afgeronde onderzoeksfase, de ernst en
urgentie en de vervolgactie op de locatie) ingevuld zijn en de dominante bodembedreigende activiteit (DUBI)
bekend is. Wanneer een locatie niet aan de eisen voldeed is deze niet verder meegenomen in de analyses en
overzichten.

1.1.1 DE VERDACHTE LOCATIES
Verdachte locaties zijn gedefinieerd als locaties waarbij op grond van de beschikbare informatie het vermoeden
bestaat dat er bodemverontreiniging aanwezig is, zonder dat dit door middel van bodemonderzoek daadwerkelijk
is vastgesteld. Het vermoeden wordt ontleend aan verwijzingen in verschillende bronnen, ondermeer archieven
(Hinderwet, Kamer van Koophandel), (bodem)informatiesystemen, bodemonderzoeken, meldingen, kaarten,
7

Het Bestuurlijk Overleg Bodem is een tijdelijke verbijzondering van het DUIV voor het onderwerp bodem en de begeleiding van de
nulmeting van het landsdekkend beeld.
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luchtfoto’s en andere bronnen die wijzen op mogelijke bodemverontreinigingen. De gegevens hierover zijn
vastgelegd in de zogenaamde Historische bodembestanden (HBB). Niet alle bevoegde overheden zijn even
uitputtend geweest in hun inventarisaties. Zo heeft een aantal bevoegde overheden geen inventarisatie van de
gedempte sloten uitgevoerd. De verschillende bronnen van bodemverontreiniging kennen alle hun eigen
codering. Deze codering wordt ook wel Uniforme bron indeling (UBI8) genoemd (ReGister, Arcadis, 2001).
Nadat de verschillende bodembedreigende activiteiten zijn geïdentificeerd, zijn deze geclusterd (samengevoegd).
Eerst naar adres en vervolgens naar overlappende (bedrijfs)inrichting. Bij de clustering heeft voor een aantal
gegevens een aggregatie plaatsgevonden op clusterniveau.
De clustering naar adres(cluster) is in het kader van de MKBA opnieuw uitgevoerd. Hierbij is gebruikgemaakt
van de historische bodembestanden9 uit medio 2005.
Volledigheid en bruikbaarheid
De in de Historische Bodembestanden (HBB) vastgelegde inventarisaties bieden een goed landelijk overzicht
over locaties waar mogelijk sprake is van bodemverontreiniging. De inventarisaties zijn goed bruikbaar voor het
samenstellen van landelijke overzichten. Het overzicht is niet helemaal volledig. Illegale activiteiten die geleid
hebben tot bodemverontreiniging kunnen nooit in een inventarisatie worden meegenomen, maar ook kunnen
archieven met informatie over historische bodembedreigende activiteiten zijn vernietigd door bijvoorbeeld brand
of oorlogsgeweld.
Hoewel alle bevoegde overheden de meest noodzakelijke en voorgeschreven onderzoekstappen hebben verricht,
blijkt dat niet alle bevoegde overheden alle facultatieve inventarisaties naar bodembedreigende activiteiten
hebben verricht (bijvoorbeeld naar dempingen in het buitengebied). De resultaten van toekomstig aanvullende
inventarisaties kunnen leiden tot een toename van het aantal locaties waar bodemverontreiniging mag worden
vermoed.
Startpunt van het project landsdekkend beeld was de Hinderwetinventarisatie. Deze was verplicht. Andere
inventarisaties als bijvoorbeeld een luchtfotoanalyse (opsporen van slootdempingen), de gegevens van de BsB of
het gebruik van gemeentelijke milieu-informatiesystemen heeft op vrijwillige basis plaatsgevonden. Dit leidt er
toe dat niet alle inventarisaties van de bevoegde overheden tot een vergelijkbare dekking hebben geleid.

1.1.2 DE ONDERZOCHTE LOCATIES
Sinds eind jaren ’70 zijn op zeker meer dan 135.000 locaties bodemonderzoeken en saneringen uitgevoerd, die
afhankelijk van de kwaliteit en diepgang van het onderzoek inzicht geven in de bodemkwaliteit. De gegevens uit
rapporten van de onderzochte en gesaneerde locaties zijn in een bodeminformatiesysteem (BIS) ingevoerd.
Tijdens deze invoer zijn de gegevens geverifieerd. Hierbij is met nadruk gekeken naar de status (mate van
afronding en onderzoek), de vastlegging van de besluitvorming en de lokalisering van de locatie.
In de nulmeting van het landsdekkend beeld ligt de stand van zaken in 2004 met betrekking van het uitgevoerde
onderzoek, sanering en nazorg vast. Aanvullende informatie over de jaren 2004 en 2005 is verkrijgen door
gebruik te maken van de monitoringsgegevens over deze jaren (zie Bijlage 1.4).
Volledigheid en bruikbaarheid
Het samengestelde overzicht van de onderzochte locaties biedt een goed landelijk overzicht van de onderzochte
locaties, waar (mogelijke) sprake is/was van ernstige bodemverontreiniging. In de praktijk zullen er meer
(potentieel, niet ernstig) verontreinigde locaties zijn en ook onderzochte locaties zijn dan nu zijn vastgelegd in de
databases. De achtergrond hiervan is tweeledig. Ten eerste heeft bij de nulmeting de nadruk gelegen op de
8

Uniforme Bron Indeling van potentieel bodemvervuilende activiteiten

9

Met uitzondering van Haarlem en gemeente Utrecht is gebruik gemaakt van de historische bodembestanden van de bevoegde overheden.
Bij de verwerking is gebleken dat de verstrekte HBB-bestanden op een aantal punten afweken van de door de bevoegde overheden gebruikte
HBB-bestanden ten tijde van de nulmeting Landsdekkend beeld. Het gaat daarbij onder andere om de schrijfwijze van straatnamen en de
toekenning van een ID (= cluster_id). De historische bodembestanden van Haarlem en van de gemeente Utrecht kennen een andere opbouw
en zijn daardoor nauwelijks te integreren met de andere bestanden.
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werkvoorraad. Dit heeft erbij een aantal bevoegde overheden Wet bodembescherming toe geleid dat alleen de
ernstig verontreinigde bodemverontreiniging is opgenomen in het landsdekkend beeld en als zodanig is
doorgeleid naar het landelijke niveau.
Daarnaast is de koppeling tussen de gemeentelijke bodeminformatiesystemen en de provinciale systemen is niet
in alle gevallen goed gelukt of voor het gehele grondgebied van de provincie uitgevoerd. Uitvoering van de
koppeling kan leiden tot meer locaties, omdat op locaties bodemverontreiniging is aangetroffen waar dit op basis
van de lijst met verdachte locaties niet verwacht was. Maar ook, naar verwachting vaker, zal blijken dat locaties
als (voldoende) onderzocht bekend zijn bij een gemeente.
Een aanzienlijk aantal van de uitgevoerde onderzoeken en saneringen, waar geen vervolgactie door de bevoegde
overheden noodzakelijk werden geacht, is slechts met summiere gegevens vastgelegd in de verschillende
databases. Deze locaties zijn niet meegenomen in de verschillende overzichten, omdat zij niet aan de gestelde
kwaliteitscriteria10 voldoen.
Binnen het overzicht van de onderzochte locaties vinden als gevolg van meer en verder onderzoek dagelijks
mutaties plaats. Deze dagelijkse mutaties worden jaarlijks via de monitoring verwerkt in de databases.

1.1.3 OPBOUW GEBRUIKTE DATABASE: LDBREF0702.
De database LDBref0702 kan worden gedefinieerd als een set van gegevens (records) met betrekking tot
locaties met puntbronnen met (mogelijk) bodemverontreiniging. De records hebben betrekking op individuele
landbodemlocaties, waarvan minimaal de statusvelden11 zijn ingevuld en een XY-coördinaat bekend was. De
database LDBref0702 bestaat uit 680.273 records12 en is het resultaat van een koppeling tussen de nulmeting van
het landsdekkend beeld, de historische bodembestanden, monitoringsgegevens uit 2004 en 2005 en aanvullende
geografische informatie (Versluijs et al., 2007).
Voor de opbouw van database LDBref0702 zijn de gegevens van de nulmeting van het landsdekkend beeld uit
2004 door het RIVM en 3B geactualiseerd, verbreed en deels opnieuw geclusterd. (Versluijs et al., 2007). Hierna
volgt een korte samenvatting van de verrichte werkzaamheden.
•

De actualisatie vond plaats met behulp van de monitoringsgegevens uit 2004 en 2005.

•

De verbreding vond plaats door nu gebruik te maken van extra informatie uit de historische
bodembestanden. Binnen de historische bodembestanden zijn de gegevens vastgelegd op drie niveaus.
Op het laagste niveau wordt er gewerkt met de gegevens van een individueel bedrijf. Op het midden
niveau zijn de gegevens geclusterd en geaggregeerd op het niveau van gelijk adres. Op het hoogste
niveau zijn de gegevens van het adresniveau weer geclusterd op het overlappend inrichtingenniveau. Bij
de nulmeting is uitsluitend gebruikgemaakt van gegevens op het hoogste niveau. Bij de samenstelling
van LDBref0702 is eveneens gebruikgemaakt van informatie van de laagste twee niveaus.

•

Aanpassen van adressen en XY-coördinaat. Omdat een aantal GIS-analyses was voorzien is de kwaliteit
van de weergegeven positie van de locaties uit het landsdekkend beeld 2004 onder de loep genomen.
Door een verdergaande standaardisering van adresgegevens was het mogelijk locaties met dezelfde
adressen, maar een afwijkende schrijfwijze, te identificeren en samen te voegen in de database. Door
het opnieuw toekennen van XY-coördinaten op basis van het AdressenCoordinatenbestand Nederland
(ACN-bestand), was het mogelijk de door de bevoegde overheden toegekende en in de bestanden
vastgelegde XY-coördinaten te controleren op consistentie met de opgegeven adressen en waar nodig te

10

zie Eindrapport nulmeting werkvoorraad Bodemsanering, kernteam landsdekkend beeld, 1 mei 2005

11

Ernst en urgentie (EUT_totaal), benodigde vervolgactie (vervolg), afgeronde fase (stat_rap)

12
Ter vergelijking de database LDBref0609, die is gebruikt voor de MKBA, bevatte 642.985 records. Het verschil heeft betrekking op
verdachte locaties en wordt deels verklaard door dat bij het samenstellen van het LDBref0609 voor de MKBA, de verdachte locaties waar
geen laatst uitgevoerd onderzoek van bekend was (het statusveld Stat_rap is leeg) was niet zijn meegenomen. Dit in tegenstelling tot de
afspraken in het Bestuurlijk Overleg Bodem hierover. Deels hebben ook in februari 2007 ten behoeve van het jaarverslag 2006 voor de
werkvoorraad van Utrecht (stad) en Haarlem ontstaan door een afwijkende inventarisatie van de verdachte locaties, correcties
plaatsgevonden.
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corrigeren. Hierdoor is een sterke verbetering en uitbreiding van het aantal plaatsbepalingen van
locaties opgetreden. In totaal konden aan 16.636 locaties nu wel coördinaten worden toegekend, waar
deze in het LDB2004 nog ontbraken. Van 65.956 locaties verschillen de opnieuw toegekende XYcoördinaten meer dan 50 meter, met uitschieters tot meer dan 10 km. In totaal heeft bij meer dan
293.000 locaties (circa een derde van het totale bestand) een aanpassing ten opzichte van het LDB2004
van de XY-coördinaten plaatsgevonden.
•

Opnieuw clusteren. Voor het opnieuw uitvoeren van de clustering was een aantal redenen. Bij de
voorbereidende analyses voor de MKBA bleek, net als bij de toetsing van de nulmeting, dat de
clustering niet altijd systematisch en op een vergelijkbare wijze was uitgevoerd. Daarnaast bleek dat
door een verdere standaardisering van de schrijfwijze en het opnieuw toekennen van XY-coördinaten,
locaties die eerst als verschillend (of juist als het zelfde) werden gezien toch betrekking hebben op de
zelfde (of een andere) locatie.
Het opnieuw clusteren bood de mogelijkheid om andermaal een berekening van de dominante
bodembedreigende activiteit (DUBI) uit te voeren en de bij de nulmeting berekende dominante
bodembedreigende activiteit te evalueren. Op het moment van de nulmeting van het landsdekkend beeld
ontbrak bij enkele tienduizende locaties de dominante bodembedreigende activiteit. Deze locaties
hebben standaard de toekenning van bron onbekend (UBI999999) gekregen. Tevens konden gegevens
over het aantal, type en ernst van de activiteiten worden meegenomen en de nieuwe inzichten over
activiteiten die in het bijzonder aanleiding zouden geven voor locaties met (mogelijk) actuele risico’s
worden meegenomen. Door het opnieuw clusteren worden verschillen in de wijze waarop de bevoegde
overheden hebben geclusterd opgeheven en daarmee is de landelijke uniformiteit van het LDB op dit
punt verbeterd.
Na het opnieuw uitvoeren van de clustering bleek dat aan bijna 68.000 locaties een andere DUBI kan
worden toegekend, anders dan waar in het LDB2004 voor deze locaties nog van werd uitgegaan. Binnen
de huidige analyses wordt uitgegaan van de DUBI vermeld in het LDB2004. Deze aanname leidt er toe
dat bijvoorbeeld een locatie die in het LDB2004 als onverdacht wordt benoemd, volgens het HBB wel
een bodemverontreinigende activiteit kan hebben (gehad). Het blijkt dat er in een enkel geval zelfs
sprake is van een activiteit met een verhoogde kans op onaanvaardbare risico’s (een spoedlocatie).

•

Opnieuw koppelen. Koppeling heeft achtereenvolgens plaatsgevonden op adres (straat, huisnummer(s),
postcode en plaatsnaam), HBB-clusteridentificatienummer en door koppeling van XY-coördinaten in
drie stappen (1) XY-coördinaat verschilt maximaal 10 meter, (2) XY-coördinaat verschilt maximaal 50
meter en (3) XY-coördinaat verschilt maximaal 100 meter. Voor deze volgorde van koppelen is
gekozen, omdat een aantal bevoegde overheden een aanpassing heeft gedaan van het HHBclusteridentificatienummer, maar vooral ook vanwege de geografische insteek van de analyses, die op
basis van de opnieuw samengestelde database moeten worden verricht, waarbij eenduidigheid van
geografische ligging essentieel is.
Opgemerkt moet worden dat wanneer in kleinschalig verkavelde gebieden, als bijvoorbeeld oude
binnensteden, een koppeling over 50 meter wordt gelegd dit niet altijd het zelfde perceel hoeft te
betreffen.

Volledigheid en bruikbaarheid
De database LDBref0702 bevat de gegevens die noodzakelijk zijn om de gewenste overzichten samen te stellen.
Het gebruikte basismateriaal kent lacunes en onduidelijkheden. Dit basismateriaal is zo goed mogelijk verwerkt,
geïnterpreteerd en gemodelleerd. Toch moet er rekening gehouden worden met een soms aanzienlijke
onzekerheid. Hiervan is sprake bij bijvoorbeeld de veronderstelde ligging van de bodemverontreiniging op basis
van het adres en de werkelijke ligging op het perceel of de veronderstelde bodembodemverontreiniging als
gevolg van een bepaalde dominante bodembedreigende activiteit en de werkelijk aanwezige
bodemverontreiniging. Ook bestaan er verschillen in interpretatie tussen de gegevens bekend bij de bevoegde
overheden en de in dit rapport gepresenteerde.
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Bij de verwerking en de koppeling van de bestanden is veel aandacht besteed aan de schrijfwijze van adressen en
de vertaling van een adres naar XY-coördinaten. Dit is van invloed op de mogelijkheden om de gegevens over
een bepaalde locatie uit de verschillende bestanden samen te voegen. Een andere schrijfwijze van het adres of
twee licht verschillende XY-coördinaten kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat de gegevens van eigenlijk één
locatie als twee locaties in de database staan. Hiervoor is wel zo veel mogelijk gecorrigeerd, door correctie van
de schrijfwijze en koppeling op XY-coördinaat binnen een bepaalde straal. Zeker de laatste koppeling op XYcoördinaat kan in gebieden met kleine kavels (bijvoorbeeld oude binnen steden) tot foutieve koppelingen leiden.
De correcties hebben er wel toe geleid dat de database verschilt met wat bij de bevoegde overheden bekend is.
Verder zijn veel van de locaties nu nog als een punt op de kaart weergegeven. Een groot aantal locaties ligt op
een zo kleine afstand van elkaar dat bij een daadwerkelijke aanpak deze gezamenlijk zullen worden aangepakt.
Dit alles lijkt er op te wijzen dat het aantal locaties in de database, zeker wat betreft de verdachte locaties, groter
is dan uiteindelijk onderzocht zal moeten worden. Dit leidt mogelijke tot een overschatting van het aantal
locaties waar mogelijk sprake is van bodemverontreiniging.
De aantallen van de onderzochte locaties en uitgevoerde saneringen zijn klein ten opzichte van het aantal
verdachte locaties dat immers in de honderdduizenden loopt. Algemene conclusies zijn alleen mogelijk door een
aggregatie naar groepen van locaties met vergelijkbare situaties.
De gegevens van een locatie zijn in circa 85-90% van de records volledig ingevuld. Deze records zijn over het
algemeen meegenomen in de analyses en de overzichten. De gegevens zijn niet altijd eenduidig, dat wil zeggen
de verschillende statusvelden zijn of lijken niet in overeenstemming met elkaar. Het gaat hierbij om saneringen
die worden uitgevoerd op basis van een uitgevoerd Historisch Onderzoek of er wordt een Historisch Onderzoek
uitgevoerd terwijl de hoogst afgeronde fase in het WBB traject een sanering is. Vaak blijkt bij navraag dat er wel
een logische verklaring is voor de wijze van invulling. Het percentage van de records waar dit betrekking op
heeft is moeilijk in te schatten en hangt mede af van wat als niet eenduidig wordt beschouwd.

1.2 LANDSDEKKEND BEELD BODEMVERONTREINIGING STOFFEN
Om inzicht te krijgen in de aangetroffen gehalten aan stoffen in de bodem en de hieraan verbonden risico’s is een
database opgebouwd. Van de meeste bevoegde overheden is informatie verkregen over stoffen en concentraties
binnen de verontreinigings- en saneringscontouren van de locaties. Tevens is van deze contouren meestal bekend
wat het gebruik, de bestemming en de gebruiksbeperkingen, de omvang en de maximale diepte van de
verontreiniging, duur van de verontreinigingperiode en het optreden van humane, ecologische of
verspreidingsrisico’s is.
De stoffendatabase bevat gegevens over karakteristieke stoffen gemeten in bodem en grondwater van
onderzochte locaties13. Het aantal beschikbare metingen met voldoende gegevens in grond is circa 31 000 en in
grondwater circa 800014. Voor overschrijding interventiewaarden -circulaire –grondwater gaat het om
respectievelijk circa 15.750 en circa 15.600 metingen met overschrijding
Deze aantallen zijn klein ten opzichte van het aantal verdachte locaties dat immers in de honderdduizenden
loopt. Algemene conclusies zijn alleen mogelijk door een aggregatie naar groepen van locaties met vergelijkbare
situaties. Het verdient aanbeveling om de stoffendatabase uit te breiden met al bij de bevoegde overheden
vastgelegde maar nog niet in deze database meegenomen gegevens. Evens lijkt het raadzaam om enige relatief
heterogene maar belangrijke segmenten (zoals 13 Grootschalige activiteit met hoge saneringskosten) in kleinere
meer homogene groepen op te splitsen.

13

De voor dit rapport gebruikte versie, de Stoffen-db.v2, bevat een uitbreiding van de gegevens ten opzichte van de Stoffen-db.v1 die
gebruikt is bij de MKBA (Versluijs, Mulder, van Wijnen, van den Broek, Bogte. Proces- en data-analyse voor de MKBA bodemsanering,
RIVM 607500001)

14

De huidige database bevat een uitbreiding van de significante uitbreiding van de gegevens ten opzichte van database die gebruikt is bij de
maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA). (NMP rapport 500122002)
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Per type locatie speelt een cocktail van verontreinigende stoffen, met uiteenlopende gehalten en risiconiveaus,
zowel in grond als in grondwater. Tabel 30 geeft een indruk welke groepen van stoffen per segment van belang
zijn bij de bodemverontreiniging.

TABEL 30 AANTAL VERZAMELDE METINGEN IN STOFFENDATABASE MET OVERSCHRIJDING VAN DE
INTERVENTIEWAARDE UIT DE CIRCULAIRE VOOR GROND EN HUN VERDELING OVER STOFKLASSEN PER
SEGMENT

1
13
14a
14b
11
00b
03a
03b
04a
04b
05a
05b
6
08a
08b

GROND (I-circulaire)

1

2

3

4

5

6

7

8

1 t/m 8

Bijdrage van stof aan
aantal metingen met
overschrijding
Gasfabrieken

CKW’s

Minerale
olie

PAK

Metalen

fenolen

Cyaniden

BTEX

overig

2%

12%

29%

20%

2%

21%

12%

0%

100%

‘Aandacht
voor stoffen
per segment’
Aantal
metingen met
overschrijding
283

Grootschalige
activiteit
Kleinschalige
activiteit, duur
Kleinschalige
activiteit, goedkoop
Defensie

3%

17%

12%

58%

0%

1%

7%

2%

100%

5367

1%

21%

1%

65%

0%

1%

6%

4%

100%

527

4%

27%

17%

41%

0%

0%

8%

3%

100%

967

0%

40%

7%

43%

1%

0%

8%

1%

100%

131

Naar verwachting
niet ernstig
Benzineservicestations

2%

15%

14%

63%

0%

0%

4%

1%

100%

576

0%

26%

3%

8%

0%

0%

62%

0%

100%

5790

Overige brandstoffen
en benzine
Chemische
wasserij/stomerij
Overige
textielreiniging
HBO-tank
(ondergronds+bovengronds)
Overige tanks

1%

40%

10%

21%

0%

0%

27%

0%

100%

1052

34%

16%

8%

29%

0%

1%

12%

0%

100%

232

40%

19%

0%

15%

0%

0%

15%

12%

100%

108

0%

42%

10%

38%

0%

0%

9%

1%

100%

880

1%

42%

10%

30%

0%

0%

16%

1%

100%

463

Stedelijke
ophooglagen
Dempingen
met bekend materiaal
Dempingen
met niet gespecificeerd
Materiaal

1%

4%

14%

76%

0%

0%

1%

4%

100%

1218

1%

10%

4%

74%

0%

0%

2%

10%

100%

123

1%

7%

20%

69%

0%

0%

1%

2%

100%

182

Volledigheid en bruikbaarheid
Gezien de relatief geringe aantallen locaties waarvan stoffen en stofgehalten bekend zijn algemene conclusies
alleen mogelijk door een aggregatie naar groepen van locaties met vergelijkbare situaties. Het is aan te bevelen
om de stoffendatabase uit te breiden met alle bij de bevoegde overheden vastgelegde maar nog niet in deze
database meegenomen gegevens.

1.3 KOSTENDATABASE
Om een inzicht te krijgen in de uitvoeringskosten van de bodemsaneringsoperatie is een database aangelegd van
de kosten van onderzoek en sanering van locaties. De gegevens komen uit een drietal bronnen: de nulmeting van
het landsdekkend beeld, de monitoringsgegevens tot en met 2005 en gegevens bekend bij het ministerie van
VROM.
De huidige database bevat 3619 locaties, waar een sanering in uitvoering is dan wel is afgerond of locaties met
actieve nazorg of monitoring, met saneringskosten (totale kosten € 1,45 miljard). De kosten van deze locaties
zijn de sommatie van alle kosten in alle fasen. Van de kosten wordt verondersteld dat deze inclusief BTW en
nazorgkosten zijn (indien van toepassing). In hoeverre de kosten van nazorg voldoende en goed
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vertegenwoordigd zijn, is een punt van discussie. Het lijkt echter aannemelijk dat de kosten voor nazorg worden
onderschat, omdat er over het algemeen geen reserveringen zijn gemaakt voor grote investeringen die in de
toekomst nog moeten worden gedaan.
Volledigheid en bruikbaarheid
Opvallend is dat in de database enkele van de grootste saneringen in Nederland (ondermeer Griftpark,
Kralingen) niet voorkomen. Deze locaties zijn niet gemeld in het kader van de nulmeting van het landsdekkend
beeld en/of omdat de gegevens van deze locaties niet voldeden aan de kwaliteitseisen.
De kostendatabase kent relatief veel kosten van door de overheid uitgevoerde onderzoeken en saneringen en
minder over de kosten van onderzoeken en saneringen uitgevoerd in eigen beheer (door particulieren en
bedrijven). In de database komen bijna net zo veel overheidsaneringen als saneringen van derden voor, terwijl de
uitvoeringspraktijk is dat van elke tien uitgevoerde sanering er negen door derden worden uitgevoerd. Verder
blijken de overheidsaneringen circa vijf keer duurder te zijn dan saneringen door derden. Hierdoor zijn kentallen
die uit de kostendatabase worden afgeleid niet zonder meer bruikbaar voor berekeningen van de te verwachten
kosten van de uitvoering bodemsaneringen. Voor het niet representatief zijn van de kostendatabase zal
gecorrigeerd moeten worden. De correctie wordt uitgewerkt in Bijlage 1.3.5.

1.3.1

DE SAMENSTELLING

De gegevens zijn verkregen via (A. Sterkenburg et al., 2005):
1.

de nulmeting LDB2004. Via de nulmeting zijn van 2448 afgeronde saneringen de uitvoeringskosten aan
onderzoek en sanering bekend. Hiervan voldeden er 1400 aan de gestelde kwaliteitseisen. Een locatie
voldoet aan de kwaliteitseisen waneer is er sprake van een unieke locatie, waarvan de ligging bekend is
(XY-coördinaat), bekend is wat de vervolgactie is, de afgeronde onderzoeks- of saneringsfase en de
ernst en urgentie is vastgelegd en is tevens de dominante bodembedreigende activiteit bekend (DUBI)

2.

de monitoring bodemsanering 2004 en 2005. In totaal 1310 locaties met kosten van onderzoek en
sanering. Hiervan voldeden er 930 aan de gestelde kwaliteitseisen.

3.

het ministerie van VROM. Door het ministerie van VROM en Bodem+ zijn door de kostenverhaalsunit
uit de jaarlijkse jaarverantwoordingen van de verschillende bevoegde overheden in de periode tot 2001
gegevens over kosten van uitvoering van bodemsanering per locatie verzameld. Het gaat hierbij om
gegevens van ruim 13.000 locaties in alle fasen van het saneringstraject met totaal circa € 2,46 miljard
aan kosten. Slechts voor circa 7000 van de 13.000 locaties bleek een goede plaatsbepaling mogelijk,
ondermeerdoor het ontbreken van (actuele) adresgegevens en/of locatiecodes. Uiteindelijk voldeed
slechts een beperkt aantal (circa 4280) locaties uit deze database aan de gestelde kwaliteitseisen, omdat
belangrijke gegevens als de bodembedreigende activiteit, benodigde vervolgactie en ernst en urgentie
van de locatie ontbraken. Dit is mede een gevolg van de nadruk bij het opstellen van het landsdekkend
beeld op de werkvoorraad. Hierdoor zijn juist van veel locaties waarvoor geen vervolgactie meer nodig
is/was als gevolg van een afgerond onderzoek en/of sanering, de statusvelden niet volledig ingevuld.

Uit de dataset zijn bijna 450 locaties uit de provincie Noord-Brabant verwijderd, omdat deze allen saneringen in
eigen beheer betroffen met een totale kostensom van € 50.000. Het gaat hierbij waarschijnlijk om
standaardinschatting van sanerings- en onderzoekskosten.
In de database zitten 314 verschillende bodembedreigende activiteiten (UBI-codes) met kosten. Daarvan komen
er 239 minder dan vijf keer voor en 128 slechts een keer.

1.3.2 KENTALLEN UIT DE KOSTENDATABASE
Tabel 31 bevatte al de berekening van de omvang van locaties. Hierin zit net als in de kosten een grote spreiding,
ook binnen een segment. Bij onderstaande berekeningen is per locatie de kosten/m2 berekend.
Tabel 32 geeft inzicht in de spreiding. Als resulterende meest kenmerkende kental wordt voor de berekening van
totalen het gemiddelde aanbevolen en voor de verwachte kosten voor een locatie de mediaan (50-percentiel, 50%
kans op overschrijding) of voor een voorzichtiger schatting het 75-percentiel (25% kans op overschrijding).
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TABEL 31 SANERINGSKOSTEN IN EURO *1000 PER LOCATIE PER SEGMENT
Percentiel
k€ /locatie

Gemid‐
delde

00a Onverdachte activiteit

Maxi‐
mum

Me‐
Diaan

Mini‐
mum

Valid
N

Mode

5

25

75

95

99

64

170

37

0,32

7

0

0,32

13

116

170

170

283

10948

26

0,08

135

15

0,23

7

137

1160

3279

1867

12230

900

0,73

97

1

31,20

278

2247

7845

12230

03a Benzineservicestation

377

89268

38

0,02

834

50

0,18

2

147

1343

5488

03b Overige brandstoffen en benzine

162

3092

40

0,08

286

50

0,35

7

120

775

2307

04a Chemische wasserij/stomerij

701

6324

272

0,06

90

0

0,47

33

813

2883

6324

04b Overige chemische wasserijen

294

1108

99

0,73

22

1

1,35

8

409

1040

1108

05a HBO‐tanks (bovengrond+ondergronds)

189

12374

20

0,02

205

0

0,21

2

84

528

1669

05b Overige tanks

166

5596

30

0,02

196

50

0,35

6

110

817

2869

06 Stedelijke ophooglaag (UBI999999)

313

13164

25

0,04

225

50

0,31

3

100

1445

4783

08a Dempingen

310

2151

55

0,90

9

1

0,90

33

80

2151

2151

08b Demping niet nader gespecificeerd

294

2830

37

0,29

35

20

0,47

9

255

2573

2830

11 Defensieterreinen

331

2826

122

0,04

18

0

0,04

23

190

2826

2826

13 Grootschalig
(omvangrijke locaties/clusters)

557

31513

50

0,04

948

50

0,60

7

276

2287

9544

14a Kleinschalig duur

374

5468

50

0,04

103

50

0,20

9

500

1800

3448

14b Kleinschalig goedkoop

192

15000

21

0,04

409

50

0,27

4

80

683

4000

Alle segementen

402

89268

40

0,02

3619

50

0,31

6

182

1863

6324

Valid
N

Mode

00b Geen verwachting
voor ernstige bodemverontreiniging
01 Gasfabrieken

TABEL 32 SANERINGSKOSTEN IN EURO PER M2, PER SEGMENT
Percentiel
€/m

2

Gemid
delde

Maxi‐
mum

Mediaan

Mini‐
mum

05

25

75

95

99

00a Onverdachte activiteit

248

854

87

0.05

6

0.05

0.05

18.93

438

854

854

00b Geen verwachting
voor ernstige bodemverontreiniging

326

25031

26

0.01

135

0.01

0.13

5.73

109

513

5118

01 Gasfabrieken

233

3742

91

0.24

96

0.24

2.49

20.09

267

815

3742

03a Benzineservicestation

123

19214

16

0.00

811

62.50

0.08

1.13

74

400

1286

82

2294

17

0.01

282

0.01

0.10

2.32

76

340

1153

04a Chemische wasserij/stomerij

301

6480

43

0.01

86

0.01

0.17

6.46

234

1495

6480

04b Overige chemische wasserijen

173

1288

29

0.07

22

0.07

0.10

1.79

207

615

1288

05a HBO‐tanks
(bovengrond+ondergronds)

188

21402

20

0.00

212

0.00

0.06

1.71

94

397

930

03b overige brandstoffen en benzine

05b Overige tanks

68

928

12

0.00

197

26.67

0.04

1.55

70

401

700

06 Stedelijke ophooglaag
(UBI999999)

87

2749

19

0.02

207

19.38

0.11

2.92

75

366

1000

08a Dempingen

20

84

11

0.07

7

0.07

0.07

1.43

25

84

84

90

1464

7

0.01

35

0.01

0.02

0.74

66

484

1464

11 Defensieterreinen

108

632

55

0.00

17

0.00

0.00

6.27

119

632

632

13 Grootschalig
(omvangrijke locaties/clusters)

157

34046

8

0.00

937

0.00

0.03

0.73

57

348

1274

14a Kleinschalig duur

169

5738

22

0.00

108

1.71

0.08

2.79

96

415

4437

14b Kleinschalig goedkoop

131

26316

19

0.00

432

33.33

0.08

1.86

72

310

778

Alle segmenten

145

34046

16

0.00

3590

100.00

0.06

1.44

75

410

1464

08b
Demping
gespecificeerd

niet
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1.3.3 VERSCHIL IN KOSTEN BIJ AANPAK DOOR OVERHEID OF IN EIGEN BEHEER
Uit Tabel 33 wordt duidelijk dat de kostendatabase veel vaker dan bij de uitvoering van saneringen het geval is,
is opgebouwd uit gegevens van overheidssaneringen. Van de uitgevoerde sanering is de laatste jaren negen van
de tien een sanering uitgevoerd door derden (saneringen in eigenbeheer of SEB saneringen).
Verder valt op dat de overheidssaneringen vele malen duurder zijn dan de saneringen in eigen beheer.
Gemiddeld genomen is een overheidssanering een factor 5,3 duurder en voor de mediaan is dat een factor 4,9
dan een sanering uitgevoerd door een saneerder in eigen beheer. De overheidsaneringen zijn circa vijf keer
duurder uit dan een sanering in eigen beheer. Dit komt doordat de overheid in het kader van de Wet
bodembescherming in het algemeen de grotere en meer complexe gevallen toegeschoven krijgt. Om dit aan te
tonen zou ook de omvang van de locaties per financieringskader moeten worden opgesplitst. Saneringen in eigen
beheer worden niet altijd door particulieren of bedrijven gefinancierd. Vaak speelt financiering door de overheid
buiten Wbb-kader een rol. Bijvoorbeeld bij defensieterreinen als eigenaar van de terreinen.

TABEL 33 KOSTEN PER SEGMENT VOOR OVERHEIDSSANERINGEN EN SANERINGEN IN EIGEN BEHEER
€

Overheid

Kosten per segment
00a onverdachte
Activiteit
00b Geen verwachting
voor ernstige
bodemverontreiniging
01 Gasfabrieken

SEB

Financieel kader
niet geregistreerd

Alle financiële
kaders

n

Gemid

mediaan

n

Gemid

mediaan

n

Gemid

mediaan

n

Gemid mediaan

3

77.473

110.793

2

97.477

97.477

2

12.500

12.500

7

64.624

24.953

51

588.791

102.061

58

93.343

15.711

26

107.278

18.250

135

283.196

26.027

12 1.086.539

97 1.866.523

900.020

82

1.933.633

931.688

231.574

3

3.152.093

2.232.689

03a Benzineservicestation

243

1.003.826

146.676

503

111.559

11.259

88

159.692

15.920

834

376.615

37.558

03b Overige brandstoffen
en benzine

95

247.226

50.000

145

121.493

27.270

46

114.750

49.928

286

162.173

40.000

04a chemische
wasserij/stomerij

57

822.839

379.401

25

315.686

63.529

8

1.041.734

315.135

90

701.420

271.566

04b overige chemische
Wasserijen

11

426.369

285.905

8

211.629

85.507

3

35.266

11.260

22

294.950

99.454

05a HBO‐tanks
(bovengrond+
ondergronds)

34

683.673

95.281

126

81.330

20.000

45

116.840

2.237

205

189.026

20.000

05b Overige tanks

53

166.342

42.768

113

184.238

45.000

30

97.330

7.154

196

166.097

31.539

06 Stedelijke ophooglaag
(UBI999999)

74

759.290

70.528

95

109.494

25.000

56

68.192

12.295

225

312.925

25.000

3

37.797

49.237

3

757.567

80.000

3

135.033

62.200

9

310.133

61.002

16

408.771

145.097

14

234.851

25.031

5

94.861

9.329

35

294.359

36.633

1

2.826.223

2.826.223

16

195.865

122.050

1

214

214

18

331.126

122.050

417

964.182

124.087

375

231.856

25.663

156

254.519

13.554

948

557.716

50.000

14a Kleinschalig duur

38

710.286

206.432

50

199.155

45.989

15

107.459

10.000

103

374.374

50.000

14b Kleinschalig
goedkoop

81

439.796

52.315

216

177.758

21.000

112

41.532

7.250

409

192.349

21.000

Alle segmenten

1.259

850.066

130.235

1.761

163.217

22.689

599

165.085

12.369

3.619

402.472

40.000

08a Dempingen
08b Demping
niet nader gespecificeerd
11 Defensieterreinen
13 Grootschalig
(omvangrijke
locaties/clusters)

n= steekproefgrootte
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TABEL 34 VERHOUDING KOSTEN PER SANERING VOOR OVERHEID IN HET KADER VAN DE WET
BODEMBESCHERMING EN EIGEN BEHEER
Verhouding mediaan t.o.v. mediaan alle financiële kaders
Segment

Overheid

SEB

Onbekend

00a Onverdachte activiteit

124%

110%

64%

00b Geen verwachting voor ernstige bodemverontreiniging

350%

65%

59%

01 Gasfabrieken

105%

12%

248%

03a Benzineservicestation

356%

41%

43%

03b Overige brandstoffen en benzine

125%

68%

125%

04a Chemische wasserij/stomerij

159%

27%

46%

04b Overige chemische wasserijen

287%

86%

11%

05a HBO‐tanks (bovengrond+ondergronds)

469%

110%

11%

05b Overige tanks

141%

146%

34%

06 Stedelijke ophooglaag (UBI999999)

257%

98%

50%

81%

131%

102%

08a Dempingen
08b Demping niet nader gespecificeerd

379%

75%

24%

2316%

100%

0%

13 Grootschalig (omvangrijke locaties/clusters)

260%

52%

31%

14a Kleinschalig duur

402%

94%

21%

14b Kleinschalig goedkoop

212%

104%

37%

Alle segmenten

308%

63%

35%

11 Defensieterreinen

In Figuur 13 wordt de verhouding tussen het aantal, de gemiddelde kosten en mediane kosten van saneringen
tussen overheid saneringen en saneringen door derden weergegeven. Het blijkt dat in de database de saneringen
door derden slechts 1,4 keer zo vaak voorkomen als overheidsaneringen, dat terwijl van de uitgevoerde
saneringen de laatste jaren negen van de tien een sanering uitgevoerd door derden (SEB saneringen).

FIGUUR 13 VERHOUDING IN KOSTEN TUSSEN OVERHEID EN SANERINGEN IN EIGEN BEHEER [LOCATIES,
RESPECTIEVELIJK. €/€]
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FIGUUR 14 MULTIPLIER IN AFHANKELIJKHEID VAN DE KOSTENKLASSEN

Wordt er gekeken naar de verdeling van de multiplier over de verschillend kostenklassen heen (Figuur 14), dan
is duidelijk dat voor de lagere kostenklassen de gewenste multiplier van 4 ruimschoots wordt gehaald en dat voor
de hoger kostenklassen de multiplier naar 1 nadert. Met andere woorden de overheid draagt bijna volledig de
kosten van de duurdere locaties.
Conclusies
In het algemeen zijn de kosten per locatie bij de overheid hoger (de enige duidelijke uitzondering is dempingen).
De kostendatabase is niet representatief voor de tot nu toe uitgevoerde saneringen; er zijn relatief meer
saneringen door de overheid en de vermelde saneringen zijn duurder.

1.3.4 DE TOTALE KOSTEN VAN DE BODEMSANERINGSOPERATIE TOT 2005
De kosten van bodemsanering worden deels gedragen door de verschillende overheden en de saneerders in eigen
beheer (SEB). De gemaakte kosten van de verschillende overheden zijn af te leiden uit de jaarverantwoordingen
aan de Tweede Kamer door het ministerie van VROM en de budgethouders aan het ministerie. De besteding van
saneerders in eigenbeheer is moeilijker te achterhalen, omdat lang er geen meldingsplicht voor de gemaakte
kosten bestond.
Vanaf 1981 is door het Rijk ongeveer € 3,14 miljard aan de bodemsanering besteed, waarvan ongeveer de helft
besteed aan de zogenaamde projectfinanciering, de andere helft was budgetfinanciering ten behoeve van de
aanpak door de bevoegde in het kader van de Wet bodembescherming15,16. Deze kosten zijn inclusief de kosten
van waterbodemsanering. De kosten van waterbodemsanering in de periode tot 2005 worden geschat op € 0,20,4 miljard.

15
De bestedingen aan de bodemsanering door de overheid zijn verzameld uit de jaarverantwoordingen aan de Tweede Kamer door het
ministerie van VROM en de budgethouders aan het ministerie.
16

Deze kosten zijn inclusief waterbodems
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Van de saneringen uitgevoerd door de saneerders in eigen beheer zijn meestal geen kosten bekend. De totale
kosten zullen worden afgeleid uit het totaal aantal uitgevoerde saneringen en de gemiddelde kosten per sanering.
In de verschillende monitoringsjaarverslagen worden de aantallen en (deels geschatte) kosten van saneringen in
eigenbeheer gegeven. In totaal zijn er in de periode tot 2005, 3627 saneringen in eigenbeheer afgerond, kosten
€0,567 miljard. De gemiddelde kosten bedroegen € 156.000. Dit is iets lager dan op basis van de kostendatabase.
De kostendatabase heeft een gemiddelde van bijna € 163.000 voor een sanering in eigen beheer (zie Tabel 33).
Er zijn 7105 saneringen in eigen beheer definitief afgerond, 1232 saneringen in uitvoering en 2707 saneringen
kennen nog of nazorg of betreffen een deelsanering of hebben een aanvullende sanering. Rekentechnisch
betekent dit dat de gemaakte kosten geraamd worden tussen de € 1,1 miljard (7105 saneringen) en € 1,7 miljard
(11.044 saneringen). De geschatte kosten zijn afhankelijk welke categorie sanering wordt meegenomen en welk
gemiddelde wordt gebruik.
Om een aantal redenen lijkt het maximum bedrag van € 1,7 miljard een overschatting:
• Niet zeker is of bij al deze saneringen ook al kosten zijn gemaakt (bijvoorbeeld saneringen in
uitvoering).
• De groep van niet definitief afgeronde saneringen kent een lager gemiddelde.
• De groep van saneringen waar geen kosten van bekend zijn kenmerken zich door een kleiner
oppervlak.
• Een relatief groot deel van de kosten van saneringen in eigen beheer zijn door de bevoegde
overheden (conservatief) geschat.
• Juist voor de grotere, duurdere en complexere gevallen zal intensiever overleg zijn met het bevoegd
gezag en hierdoor is over deze gevallen meer informatie (ook over kosten) bekend bij de bevoegde
overheden.
In Tabel 35 wordt duidelijk dat de mediaan en het gemiddelde oppervlak van gesaneerde locaties, waar geen
kosten van bekend zijn, 62-71% bedragen van locaties waar de kosten bekend zijn. Dit betekent dat de
kostendatabase een oververtegenwoordiging kent van de grotere en vaak duurdere saneringen. Iets wat ook
weerspiegeld wordt in de hogere gemiddelde kosten.
TABEL 35 KERNGETALLEN OPPERVLAKTE VAN GESANEERDE LOCATIE SANERINGEN IN EIGEN BEHEER VOOR
LOCATIE MET EN ZONDER BIJ DE OVERHEID BEKENDE KOSTEN
2

Kerngetal oppervlakte (m )
Gemiddelde
Mediaan

Zonder kosten

Met kosten

16968

27477

Totaal

Verhouding

17739

62%
71%

2000

2800

2000

Aantal locaties met oppervlakte

14093

1115

15208

Totaal aantal locaties

30813

1472

32285

Al met al lijkt het waarschijnlijk dat de gemaakte kosten door saneerders in eigen beheer tussen de €1,1 miljard
en 1,7 miljard bedragen.
Met de inschatting van €1,1 -1,7 miljard voor de saneringen in eigen beheer en de € 3,14 miljard voor de
overheidsaneringen komt het totaal op € 4,2 tot € 4,8 miljard tot 2005 voor zowel land- als waterbodem. Het
totaal voor alleen landbodem wordt geraamd op € 4,0-4,4 miljard in de periode tot 2005.

1.3.5 HET GECORRIGEERD GEMIDDELDE
Om op basis van het aantal verwachte saneringen te komen tot een inschatting van de totale kosten voor
landbodems te komen, is een inschatting nodig van de gemiddelde kosten van een sanering.
Het gebruik van de gemiddelde waarden uit de kostendatabase leidt dan tot het overschatten van de totale
bodemsaneringskosten, doordat de kostendatabase geen aselecte steekproef van de uitgevoerde saneringen
betreft. Hiervoor zal in deze paragraaf een correctiefactor worden afegeleid.
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Saneringen in uitvoering zijn niet als zodanig in de gegevens vastgelegd. Hiervan is een inschatting gemaakt.
Van een sanering in uitvoering is sprake wanneer de locatie een afgerond saneringsonderzoek of saneringsplan
kent en de vervolgactie het uitvoeren (aanvullend) van saneringsevaluatie, monitoring, uitvoeren actieve nazorg
of registratie restverontreiniging betreft.
Vermenigvuldiging van het totaal aantal gesaneerde landbodemlocaties (17.919 in de periode tot 2005) met de
gemiddelde kosten van een locatie op basis van de kostendatabase geeft een schatting voor de huidige bestede
kosten aan de bodemsaneringoperatie van bijna € 8 miljard. Deze schatting ligt bijna een factor 2 boven de in
Bijlage 1.3.4 genoemde totale kosten van tussen de € 4,0 en € 4,4 miljard voor de periode tot 2005.
Dit bevestigt de conclusie, dat de kostendatabase is geen goede weerspiegeling (steekproef) van de totale groep
van uitgevoerde saneringen. In de kostendatabases zitten meer duurdere, grotere locaties en meer en duurdere
overheidsaneringen. Het gebruik van de gemiddelde waarden uit kostendatabase leidt tot een overschatting van
de totale bodemsaneringsoperatie.
Bij het berekeningen van de gecorrigeerde gemiddelde kosten per segment is gebruikgemaakt van correctiefactor
1,53. Deze factor17 corrigeert voor het vermoeden dat de kostendatabase niet representatief is voor de totale
werkvoorraad. De correctiefactor is bepaald voor de periode 1997 tot en met 2004. De correctiefactor is de
verhouding tussen het aantal uitgevoerde saneringen in eigen beheer en het aantal overheidsaneringen
vermenigvuldigd met de verhouding tussen de gemiddelde kosten per sanering in eigen beheer en de gemiddelde
kosten van een overheidsanering. Wordt de factor op jaarbasis bepaald dan varieert deze tussen de 1,27 en de
2,37. Uit een gevoeligheidstest blijkt dat een variatie van 0.1 in de correctiefactor een variatie betekent in de
totale te verwachten kosten van € 0,8 miljard. Een hogere factor betekent lagere kosten. Het gebruik van een
correctiefactor 1,53 leidt tot een raming van de totale besteedde kosten aan bodemsanering in de periode tot 2005
van circa € 4,2 miljard. Het gecorrigeerd gemiddelde is gebruikt in de verdere analyses, zie Tabel 36.

TABEL 36 SCHATTING GECORRIGEERD GEMIDDELDE SANERINGSKOSTEN PER SEGMENT OP BASIS VAN KOSTEN
VAN UITGEVOERDE OF LOPENDE SANERINGEN
Locaties
kosten

met

B

Gemiddelde

Gecorrigeerd
gemiddelde

D

G

Segment
0a Onverdachte activiteit

=D/1,53
7

€ 64.624

€ 42.238

135

€ 283.196

€ 185.095

97

€ 1.866.523

€ 1.219.950

3a Benzineservicestation

834

€ 376.615

€ 246.154

3b Overige brandstoffen en benzine

286

€ 162.173

€ 105.995

90

€ 701.420

€ 458.444

0b Geen verwachting voor ernstige bodemverontreiniging
01 Gasfabrieken

4a Chemische wasserij/stomerij
4b Overige chemische wasserijen

22

€ 294.950

€ 192.778

5a HBO‐tanks (bovengrond+ondergronds)

205

€ 189.026

€ 123.546

5b Overige tanks

196

€ 166.097

€ 108.560

06 Stedelijke ophooglaag (bron onbekend, UBI999999)

225

€ 312.925

€ 204.526

9

€ 310.133

€ 202.701

8a Dempingen
8b Demping niet nader gespecificeerd
11 Defensieterreinen
13 Grootschalig (omvangrijke locaties/clusters)
14a Kleinschalig duur
14b Kleinschalig goedkoop
Over alle segmenten

17

35

€ 294.359

€ 192.392

18
948
103

€ 331.126
€ 557.716
€ 374.374

€ 216.422
€ 364.520
€ 244.689

409

€ 192.349

€ 125.718

3.619

€ 402.472

€ 263.054

Door deze factor worden alle onderzoekskosten en nazorgkosten gemiddeld over de locaties waar een sanering is uitgevoerd.
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In hoeverre de kosten van nazorg voldoende en goed vertegenwoordigd zijn is een punt van discussie. Het lijkt
echter aannemelijk dat de kosten voor nazorg worden onderschat, omdat er over het algemeen geen
reserveringen zijn gemaakt voor grote investeringen die in de toekomst nog moeten worden gedaan.
De (deels geschatte) omvang in kosten van de uitgevoerde saneringen en onderzoeken die door de saneerders in
eigen beheer is onderzocht. Uit een gevoeligheidstest blijkt dat een variatie in de kosten van uitgevoerde
saneringen door saneerders in eigen beheer van € 240 miljoen overeenkomt met een variatie van 0,1 van de
correctiefactor en dus met € 0,8 miljard op het totale geschatte bedrag van € 12,3 miljard.

1.3.6 VOLLEDIGHEID EN BRUIKBAARHEID
Om een inzicht te krijgen in de uitvoeringskosten van de bodemsaneringsoperatie is een database aangelegd van
de kosten van onderzoek en sanering van locaties. De gegevens komen uit drietal bronnen: de nulmeting van het
landsdekkend beeld, de monitoringsgegevens tot en met 2005 en gegevens bekend bij het ministerie van VROM.
De huidige database bevat 3619 locaties, waar een sanering in uitvoering is dan wel is afgerond of locaties met
actieve nazorg of monitoring, met saneringskosten (totale kosten € 1,45 miljard). De kosten van deze locaties
zijn de sommatie van alle kosten in alle fasen. Van de kosten wordt verondersteld dat deze inclusief BTW en
nazorgkosten zijn (indien van toepassing). In hoeverre de kosten van nazorg voldoende en goed
vertegenwoordigd zijn, is een punt van discussie. Het lijkt echter aannemelijk dat de kosten voor nazorg worden
onderschat, omdat er over het algemeen geen reserveringen zijn gemaakt voor grote investeringen die in de
toekomst nog moeten worden gedaan.
Opvallend is dat in de database enkele van de grootste saneringen in Nederland (ondermeer Griftpark,
Kralingen) niet voorkomen. Deze locaties zijn niet gemeld in het kader van de nulmeting van het landsdekkend
beeld en/of omdat de gegevens van deze locaties niet voldeden aan de kwaliteitseisen.
De kostendatabase kent relatief veel kosten van door de overheid uitgevoerde onderzoeken en saneringen en
minder over de kosten van onderzoeken en saneringen uitgevoerd in eigen beheer (door particulieren en
bedrijven). In de database komen bijna net zo veel overheidsaneringen als saneringen van derden voor, terwijl de
uitvoeringspraktijk is dat van elke tien uitgevoerde sanering er negen door derden worden uitgevoerd. Verder
blijken de overheidsaneringen circa vijf keer duurder te zijn dan saneringen door derden. Hierdoor zijn kentallen
die uit de kostendatabase worden afgeleid niet zonder meer bruikbaar voor berekeningen van de te verwachten
kosten van de uitvoering bodemsaneringen. Voor het niet representatief zijn van de kostendatabase zal
gecorrigeerd moeten worden. De correctie is uitgewerkt in Bijlage 1.3.5.
In het algemeen zijn de kosten per locatie bij de overheid hoger (de enige duidelijke uitzondering is dempingen).
De kostendatabase is niet representatief voor de tot nu toe uitgevoerde saneringen; er zijn relatief meer
saneringen door de overheid en de vermelde saneringen zijn duurder.
Om van het aantal verwachte saneringen te komen tot een schatting van de totale kosten voor
landbodemsaneringen is een raming nodig van de gemiddelde kosten van een sanering.
Tijdens de evaluatie van het bodemsaneringsbeleid (3B, 2005) en de RIVM-scenariostudies (Sterkenburg et al.,
2005) over de bodemsaneringsoperatie, maar ook door aanvullende analyses op basis van LDBref0702, is
vastgesteld dat de in de database aanwezige kosten over sanering en onderzoek niet representatief zijn voor de
uitgevoerde saneringen en onderzoeken. In de kostendatabase zitten meer duurdere, grotere locaties en meer en
duurdere overheidsaneringen. Het gebruik van de gemiddelde waarden uit kostendatabase leidt dan tot het
overschatten van de totale bodemsaneringskosten. De studies schatten dat het gebruik van de gemiddelde
waarden uit de kostendatabase tot een overschatting van een factor 1,53 leiden. Deze factor is bepaald aan de
hand van totale bekende totale uitvoeringskosten van de bodemsanering.
De correctiefactor van 1,53 is gebruikt om per segment een gecorrigeerd gemiddelde te berekenen (zie Tabel
36). Door te werken met deze correctiefactor zijn de gemiddelden inclusief apparaatskosten, onderzoekskosten
en nazorgkosten. De kosten hiervoor worden uitgemiddeld over de uitgevoerde en lopende saneringen.
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1.4 MONITORINGSGEGEVENS 2004 EN 2005
Het monitoren van het verloop van de bodemsaneringsoperatie vindt plaats door jaarlijks de verrichte
werkzaamheden en besteedde financiën (de indicatoren) voor de bodemsaneringsoperatie te tellen/meten. De
indicatoren zijn grotendeels gebaseerd op de doelstellingen uit het kabinetsstandpunt Beleidsvernieuwing
Bodemsanering uit 1997 en de NMP3-doelstellingen. De monitoringsgegevens zijn landsdekkend.
De bevoegde overheden leveren jaarlijks in januari hun monitoringsgegevens aan. De belangrijkste
monitoringsgegevens hebben betrekking op het aantal saneringen en onderzoeken die door overheden en externe
initiatiefnemers in het daaraan voorafgaande kalenderjaar zijn uitgevoerd. Daarnaast is per locatie
detailinformatie verzameld over de gekozen saneringsvariant, het gesaneerde oppervlak en de
financieringsconstructie.
In totaal is een database van 15.640 locaties samengesteld, waarvan 4687 uit 2004 en 10.953 uit 2005. Van de
15.640 hebben er 7048 een XY coördinaat. Geen van de records heeft een adres. Uiteindelijk konden er 9013
locaties worden gekoppeld en/of toegevoegd aan de het LDB2004. Ruim 6000 locaties van de locaties met
monitoringsgegevens kwamen niet voor in het LDB2004 en/of hadden geen XY-coördinaat en/of ontbrekende
statusvelden, dominante bodembedreigende activiteit, fase van onderzoek, vervolgfase. Hierdoor konden deze
locaties niet konden worden gebruikt in de analyses.
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BIJLAGE 2

RAMINGMETHODEN

De werkvoorraad bestaat voor een groot gedeelte uit verdachte locaties, locaties zonder daadwerkelijk
veldonderzoek. Om inzicht te verwerven in het aantal te verwachten saneringen en onderzoeken en kosten zijn
modellen noodzakelijk en ontwikkeld. De modellen zijn gebaseerd op de huidige inzichten verkregen uit de
databases en weerspiegelen de huidige praktijk.

2.1 RAMING VAN KOSTEN, AANTALLEN EN OPPERVLAKTEN
Om inzicht te krijgen in het aantal te verwachten saneringen en de er aan verbonden kosten is een kostenmodel
ontwikkeld. Het kostenmodel berekent op basis van relatief weinig gegevens de totale omvang van de
bodemsaneringsoperatie, uitgedrukt in geld en aantallen te saneren locaties en de oppervlakte ervan. De
berekeningen vinden plaats op basis van het aantal locaties in een bepaald segment en een bepaalde fase en op
basis van de gemiddelde kosten van onderzoek én sanering voor het segment. Tevens kan op basis van het
gemiddelde oppervlak van een locatie uit een bepaald segment en het aantal locaties een raming worden gemaakt
van het totale oppervlak aan locaties voor een bepaald segment.
De basis voor het model is gelegd binnen van het project Landsdekkend Beeld 2004 door Arcadis/ReGister.
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het eindrapport van het Kostenmodel Arcadis/Register, 17
mei 2004. Dit basismodel is ten behoeve van de scenariostudie van het RIVM, de evaluatie van het
bodemsaneringsbeleid door het ministerie van VROM en de MKBA verder ontwikkelt.
Het model kent een belangrijk uitgangspunt: de onderzoeken en saneringen die zijn uitgevoerd, zijn
representatief voor de nog uit te voeren onderzoeken en saneringen. Dit representativiteitprincipe heeft
betrekking op zowel de bodem(verontreinigings)karakteristieken als het gebruik van de locatie. Het
representativiteitprincipe betekent ook dat wanneer blijkt dat de kenmerken van de verdachte locaties, in termen
van ondermeer bodemgebruik, ligging, duur en aantal bodembedreigende activiteiten anders is, de uitkomsten
gecorrigeerd zullen moeten worden.
Het model is gebaseerd op het verschijnsel dat binnen het bodemsaneringsproces steeds locaties afvallen waar
geen verder onderzoek of sanering nodig is. Steeds zijn er twee mogelijkheden: de locatie is voldoende
onderzocht of de locatie krijgt nog een vervolg in het kader van de Wet bodembescherming. Het percentage van
de locaties dat doorstroomt naar een vervolgfase in het onderzoek varieert met (het aantal en duur van) de
bodembedreigende activiteit (UBI-code) en een aantal omgevingsfactoren. De kans op doorstroom wordt
gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal locaties in een fase en het aantal locaties dat vanuit die fase
doorgaat naar een vervolgfase. Deze kans weerspiegelt de huidige praktijk.

2.1.1 ONDERVERDELING BODEMSANERINGSPROCES
Het bodemsaneringsproces is onderverdeeld in een aantal, niet noodzakelijke sequentieel, opeenvolgende fasen.
Het blijkt dat niet alle onderzoeksstadia in de systemen duidelijk administratief onderscheiden zijn. Daarom is
voor de overzichten en de modelberekeningen een aantal onderzoeksfasen samengenomen. De onderscheiden
fasen zijn weergegeven in Tabel 37.

TABEL 37 AFKORTING EN OMSCHRIJVING VAN DE ONDERSCHEIDEN FASEN IN HET BODEMSANERINGSPROCES
Afkorting

Omschrijving

Pré‐HO

de verdachte locaties. (er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden)

HO/OO

een historische en/of oriënterend onderzoek

NO

een nader onderzoek

SO/SP

saneringsonderzoek/saneringsplan

SE

Saneringsevaluatie

Nazorg

Nazorg
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In Tabel 38 wordt het aantal locaties bij een bepaalde combinatie van uitgevoerde fase en genoemde vervolgfase
genoemd. De aantallen hebben betrekking op de locaties in de werkvoorraad en de locaties behorende tot de
voormalige werkvoorraad. De locaties in de werkvoorraad kennen een vervolgactie. De locaties behorende tot de
voormalige werkvoorraad kennen geen vervolgactie (meer) en hebben minimaal een historisch onderzoek
ondergaan.

TABEL 38 VERDELING VAN HET AANTAL LOCATIES VOOR HET SEGMENT 14A, ‘KLEINSCHALIG, DUUR’ NAAR
AFGERONDE FASE EN VERVOLGACTIES
Afgeronde fase
Pré‐HO
Vervolgactie

Aantal

Geen vervolg

HO/OO

NO

SO/SP

Aantal

Aantal

SE

Aantal

nazorg

Aantal

Totaal

Aantal

Aantal

0

1188

167

52

234

8

1649

15809

1450

41

18

31

7

17356

178

1355

87

23

21

8

1672

uitvoeren SO/SP

3

30

91

14

5

1

144

starten sanering en evaluatie

6

25

21

99

68

14

233

nazorg

3

8

1

5

28

16

61

Totaal

15999

4056

408

211

387

54

21115

uitvoeren HO/OO
uitvoeren NO

In Tabel 38 wordt voor het segment kleinschalig, duur het aantal locaties per combinatie van afgeronde fase en
vervolgactie weergegeven.
•

De met oranje gemarkeerde cellen geven de aantallen locaties aan die terugstappen in het Wbb
onderzoeks- en saneringtraject. In de praktijk is dus een eerdere fase als vervolg mogelijk (bijvoorbeeld
als onderzoek alweer verouderd is of niet van goede kwaliteit, of gewijzigde omstandigheden). Het gaat
om een relatief gering aantal locaties (0,08%).

•

De grijs gemarkeerde cellen geven de aantallen locaties (0,8%) weer die in een fase blijven. Het blijkt
dat sommige locaties meerdere keren achter elkaar in dezelfde fase blijven. Denk hierbij aan de
herhaling van bijvoorbeeld een nader onderzoek op een locatie.

•

De witte velden geven de aantallen locaties die een vervolg hebben dat een stap verder in het
onderzoeks- en saneringstraject betekent. Dit zou, wanneer het naar de volgende stap gaat, de normale
procedure moeten zijn. In een enkel geval blijkt dat de locatie zelfs meerdere stappen uit het WBBtraject overslaat.

Discussie
Het bodemsaneringsproces wordt niet per definitie sequentieel doorlopen. Veel locaties doorlopen een bepaalde
fase meerdere keren, slaan stappen over of stappen juist weer een fase terug. Nadere bestudering van individuele
gevallen leert dat hier vaak een logische verklaring voor is waar lokale omstandigheden aan ten grondslag
liggen. Met deze onregelmatigheid in de volgorde van de uitvoering van de verschillende stappen in het
onderzoeks- en saneringstraject zal binnen de modelberekeningen zoveel mogelijk rekening moeten worden
gehouden.
De aantallen van de onderzochte locaties en uitgevoerde saneringen zijn klein ten opzichte van het aantal
verdachte locaties dat immers in de honderdduizenden loopt. Algemene conclusies zijn alleen mogelijk door een
aggregatie naar groepen van locaties met vergelijkbare situaties.
De gebruikte gegevens geven weliswaar niet een absoluut compleet beeld, maar het is wel het meest complete en
onderbouwde overzicht van de spreiding en omvang van de bodemproblematiek in Nederland.

2.1.2 KANS OP DOORSTROOM
In Tabel 39 zijn aantallen uit Tabel 38 omgerekend naar een kans op doorstroom per combinatie van afgeronde
fase en vervolgactie, door het aantal te delen door het totaal aantal in de bepaalde afgeronde fase. Een
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rekenvoorbeeld: het aantal locaties met ‘geen vervolg’ bij een afgeronde fase ‘HO/OO’ is 1188. Het totaal aantal
locaties met die afgeronde fase is 4056. Deling levert een kans op van 29,29%. Dit percentage wordt
geïnterpreteerd als elke locatie die een HO/OO ondergaat heeft een kans van 29,29% om na afloop van het
onderzoek de conclusie te krijgen dat voldoende onderzoek is uitgevoerd en dat en geen andere vervolgactie
noodzakelijk is.

TABEL 39 KANS OP DOORSTROOM VOOR LOCATIES VAN HET SEGMENT ‘KLEINSCHALIG, DUUR’ NAAR
AFGERONDE FASE EN VERVOLGACTIES

Vervolgactie
Geen vervolg
uitvoeren HO/OO
uitvoeren NO
uitvoeren SO/SP
starten sanering en evaluatie
nazorg
Totaal

Afgeronde fase
Pré‐HO
HO/OO
0,00%
29,29%
98,81%
35,75%
1,11%
33,41%
0,02%
0,74%
0,04%
0,62%
0,02%
0,20%
100,00%
100,00%

NO
40,93%
10,05%
21,32%
22,30%
5,15%
0,25%
100,00%

SO/SP
24,64%
8,53%
10,90%
6,64%
46,92%
2,37%
100,00%

SE
60,47%
8,01%
5,43%
1,29%
17,57%
7,24%
100,00%

nazorg
14,81%
12,96%
14,81%
1,85%
25,93%
29,63%
100,00%

Totaal
7,81%
82,20%
7,92%
0,68%
1,10%
0,29%
100,00%

Uit Tabel 39 blijkt dat na afloop van een uitgevoerd NO in circa 21% van de gevallen de conclusie luidt dat er
nogmaals een NO moet worden uitgevoerd. Dit is meestal noodzakelijk om de verontreiniging nader af te
perken. In zo’n 10% is de vervolgactie een stap terug in het onderzoeksproces, namelijk het uitvoeren van een
HO/OO. Dit vindt meestal plaats omdat er een verder onderzoek naar de (mogelijke) bron van de verontreiniging
noodzakelijk is of om dat een aanvullend Historisch Onderzoek gebruikt kan worden bij het vaststellen van de
aansprakelijkheden bij de veroorzaking van de verontreiniging.
Op basis van de verschillende kansen op doorstroom vanuit een bepaalde fase in het saneringsproces naar een
andere fase is het mogelijk de kans dat een locatie met een bepaalde vervolgactie uiteindelijke gesaneerd moet
worden, te berekenen. Deze laatste kans wordt het doorstroompercentage (naar sanering) genoemd. De
berekening ervan is geen een ‘simpele’ vermenigvuldiging van de kansen op doorstroom van bijvoorbeeld
HO/OO naar NO naar SO/SP en uiteindelijk Sanering en Evaluatie (SE). Omdat het bodemsaneringsproces niet
sequentieel wordt doorlopen (Bijlage 2.1) zijn doorstroompercentages in een iteratief proces bepaald. Hierbij zijn
alle locaties uit een bepaalde fase met de beschreven kansen op voor- en achteruitstappen net zolang in de
procesgang gelaten totdat ze: (1) de vervolgactie ‘starten sanering’ hebben bereikt; of (2) ‘geen vervolg’ kregen.
Gemiddeld genomen waren hiervoor 25 iteraties nodig. Het doorstroompercentage is vervolgens berekend als de
verhouding van het aantal locaties met een bepaalde vervolgactie en het aantal locaties dat uiteindelijk een
vervolgactie ‘starten saneren’ heeft gekregen.
Een rekenvoorbeeld: Op 100 locaties uit het segment ‘kleinschalig, duur’ wordt een saneringsonderzoek
uitgevoerd of saneringsplan opgesteld. Hiervan krijgt er volgens Tabel 39 46,92%, of 47 locaties, een sanering
als vervolg en 6,64%, of 7 locaties, krijgt nogmaals een saneringsonderzoek of saneringsplan. Van deze 7
locaties waar nogmaals een SO/SP wordt uitgevoerd krijgt wederom 46,92%, of 3 locaties, een sanering als
vervolg. Met andere woorden het effect 1 keer in de fase te blijven hangen, betekent dat er niet 47 of 50
saneringen van de oorspronkelijk 100 locaties moeten worden uitgevoerd.
In Tabel 40 zijn de doorstroompercentages voor de verschillende segmenten vanuit de verschillende
vervolgacties naar het starten van een sanering weergegeven.
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TABEL 40 DOORSTROOMPERCENTAGES VAN EEN BEPAALDE ONDERZOEKSFASE NAAR SANERING, VERDELING
OVER DE SEGMENTEN
Segment

00a onverdachte activiteit
00b geen verwachting
voor ernstige bodemverontreiniging
01 Gasfabrieken
03a Benzineservicestation
03b overige brandstoffen
en benzine
04a Chemische
wasserij/stomerij
04b overige chemische wasserijen
05a HBO‐tanks
(bovengrond+ondergronds)
05b Overige tanks
06 stedelijk ophooglaag
(UBI999999)
08a dempingen
08b demping niet
nader gespecificeerd
11 Defensieterreinen
13 Grootschalig
(omvangrijke locaties/clusters)
14a Kleinschalig duur
14b Kleinschalig goedkoop
Totaal

% van verdachte locaties waar
het onderzoekstraject start
met de uitvoering van een
Oriënterend onderzoek of
historisch onderzoek en
doorstroomt naar starten
sanering
4,15%
4,37%

% van locaties waar het
onderzoekstraject start met
de uitvoering van een Nader
Onderzoek en doorstroomt
naar starten sanering

30,83%
16,89%

% van locaties waar het
onderzoekstraject start met
de uitvoering van een
Saneringsonderzoek en/of het
opstellen van een
saneringsplan en doorstroomt
naar starten sanering
59,74%
52,55%

34,74%
18,77%
15,79%

48,85%
30,71%
29,98%

72,24%
57,29%
54,29%

27,27%

47,26%

68,43%

24,44%
8,47%

42,27%
18,90%

59,39%
52,36%

11,04%
4,19%

20,55%
18,79%

56,73%
59,13%

10,49%
8,14%

31,46%
23,25%

66,56%
62,71%

21,29%
16,49%

19,04%
29,60%

58,76%
59,17%

12,56%
12,20%
8,81%

23,57%
26,28%
24,41%

54,15%
64,31%
57,76%

Voorbeeld een verdachte locatie, nog in de pre-HO fase (alleen archiefinformatie), heeft als vervolgtaak
uitvoeren van een sanering. Hoewel het percentueel om een gering aantal locaties gaat in de afgeronde fase van
het onderzoekstraject, gaat het soms om een grote(re) percentage van het aantal locaties in de fase waarnaar toe
wordt gestapt. Om voor dit effect te corrigeren is de ruisfactor geïntroduceerd. Bij een ruisfactor van 2% wordt
verondersteld dat wanneer minder dan 2% van de locaties uit een bepaalde afgeronde fase naar bepaalde
vervolgfases gaan, dit invoerfouten zijn en wordt het aantal locaties voor die bepaalde combinatie van
uitgevoerde fase en vervolgfase op nul gezet. Hiermee wordt het doorstroompercentage voor die bepaalde
combinatie 0%.
Met andere woorden locaties met een kans op doorstroom van minder dan 2% zijn niet meegenomen. Deze
kansen op doorstroom worden als meetruis beschouwd.
De hoogte van het percentage van 2% is mede gebaseerd op het gevonden percentage van locaties waar een
tegenstrijdigheid is gevonden bij de invulling van de velden veld stat_rap of het veld vervolg of de
bodembedreigende activiteit. Dit foutenpercentage is afhankelijk van het segment en varieert van 0,1 tot 18% en
het gemiddelde is 1,5-2,5. Het gemiddelde varieert afhankelijk of de foutenpercentages van alle segmenten in de
analyse worden betrokken. Bijvoorbeeld het foutenpercentage voor een segment als 08a Dempingen wordt sterk
bepaald door de bewuste handelswijze van de provincie Friesland, waar veel verdachte locaties uit dit segment
als niet potentieel ernstige worden beschouwd.
Nauwkeurigheid en discussie
De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens uit de huidige praktijk en bij verdere berekeningen wordt
verondersteld dat deze praktijk gehandhaafd blijft. Men kan zich natuurlijk afvragen of die praktijk wel hetzelfde
zal blijven en als dat zo is of de tot nu toe zover onderzochte locaties een goede steekproef vormen voor wat er al
ligt.
Uit statistische analyses blijkt dat in het model de belangrijkste kostenbepalende factoren (bodembedreigende
activiteit en deels oppervlak van de locatie) worden meegenomen. Deze factoren weerspiegelen zich in de
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beschreven segmenten. Factoren als bodemtype en ligging zijn minder differentiërend, maar zouden bij
voldoende gegevens wel meegenomen kunnen worden
De verwachting is dat bij gericht en goed uitgevoerd onderzoek de doorstroompercentages bij het Historisch
Onderzoek en Oriënterend Onderzoek zullen gaan dalen, omdat deze onderzoeken er mede op gericht zijn vast te
stellen dat er geen sprake is van verontreiniging. De percentages van het Nader Onderzoek zullen naar
verwachting juist stijgen als gevolg van het gerichter en betere Historisch en Oriënterend Onderzoek.
Met deze berekeningswijze wordt verondersteld dat wanneer een locatie terugstapt in het proces, deze locatie een
gelijke kans op doorstroom heeft als een locatie die voor het eerst in de betreffende fase terecht komt. Het
terugstappen vindt vaak plaats om aanvullende gegevens te verzamelen. Deze gegevens kunnen zowel aanleiding
zijn om te besluiten tot ‘geen vervolg’ als tot (versnelde) vervolgactie. Omdat hier geen cijfers over bekend zijn
lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd.
Met deze berekeningswijze wordt verondersteld dat wanneer een locatie een of meerdere fasen overslaat in het
proces, deze locatie een gelijke kans van doorstroom heeft als een locatie die ‘keurig’ alle stappen heeft
doorlopen.
Impliciet uitgangspunt is dat de locaties, in een bepaalde fase waarvan de bevoegde overheden hebben
vastgesteld dat er geen vervolg meer nodig is, in aantal behoren bij de locaties in die fase waar wel een vervolg
nodig werd geacht. Dit is niet geheel correct, uit aanvullende berekeningen blijkt dat het effect beperkt is.
Het blijkt dat er soms ‘onlogische’ stappen binnen het onderzoeks- en saneringstraject worden gezet. Het gaat
dan meestal om een gering percentage van het totale aantal locaties in een fase. De wijze waarop hiervoor is
gecorrigeerd wordt toegelicht in Bijlage 2.1.
Op basis van gegevens uit het LDBref0702 (zie bijlage 1.1.3) blijkt dat slechts 4 tot 34% van alle verdachte
locaties uiteindelijk tot een sanering komt. Dit vraagt om gericht onderzoek, gerichter dan tot op heden gewoon
is. De verwachting is dat door gericht onderzoek naar de kans op bodemverontreiniging en het meenemen van
aanvullende gegevens over duur en omvang van de bodembedreigende activiteit, het bodemgebruik en de
bodemsamenstelling18, de locaties die uiteindelijk moeten worden gesaneerd sneller kunnen worden
geïdentificeerd binnen de groep van verdachte locaties dan nu op basis van het model wordt voorspeld. Dit
betekent dat naar verwachting het doorstroompercentage van de eerste fases in het saneringsproces lager gaat
worden.
Worden de gegevens van de stoffendatabase (zie Bijlage 1.2) gebruikt om het doorstroompercentage te
berekenen dan zijn deze significant hoger. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de bias dat in deze
stoffendatabase bij voorrang locaties zijn opgenomen waar ook daadwerkelijk stoffen boven de
interventiewaarde zijn aangetroffen. Dit in tegenstelling tot het LDBref0702 waar gegevens van alle type locaties
in zitten.
De ramingen van het kostenmodel worden in sterke mate bepaald door een drietal factoren:
o

o

18

De hoogte van de gebruikte correctiefactor, bij de berekeningen is gebruikgemaakt van een
correctiefactor van 1,53. Deze factor corrigeert voor het vermoeden dat de kostendatabase niet
representatief is voor de totale werkvoorraad. De correctiefactor is bepaald voor de periode 1997 tot en
met 2004. De correctiefactor is de verhouding tussen het aantal uitgevoerde saneringen in eigen beheer
en het aantal overheidsaneringen vermenigvuldigd met de verhouding tussen de gemiddelde kosten per
sanering van een sanering in eigen beheer en de gemiddelde kosten van een overheidsanering. Wordt de
factor op jaarbasis bepaald dan varieert deze tussen 1,27 en 2,37. Uit een gevoeligheidstest blijkt dat
een variatie van 0.1 in de correctiefactor een variatie betekent in de totale te verwachten kosten van €
0,8 miljard. Een hogere factor betekent lagere kosten.
De (deels geschatte) omvang in kosten van de uitgevoerde saneringen en onderzoeken door de
saneerders in eigen beheer. Uit een gevoeligheidstest blijkt dat een variatie in de kosten van uitgevoerde

niet in LDBref0702 vastgelegd, maar meestal wel bekend op lokaal niveau
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o

saneringen door saneerders in eigen beheer van € 240 miljoen overeenkomt met een variatie van 0,1 van
de correctiefactor en dus met € 0,8 miljard op het totale geschatte bedrag van € 12 miljard.
De nauwkeurigheid van het UBI-model in het bepalen van de potentiële ernst van een bepaalde
bodembedreigende activiteit.

Toekomstig onderzoek zal deze factoren nader kunnen bepalen en daarmee de nauwkeurigheid van het model
verder vergroten.
Het kostenmodel is afgeleid voor de totale werkvoorraad. Voorlopige analyses laten zien dat wanneer de
doorstroom voor de verschillende deelselecties wordt bepaald, dat deze doorstromen over het algemeen hoger
zijn. Dit betekent berekeningen voor de verschillende deelselectie naar aller waarschijnlijkheid een
onderschatting is.

2.2 RAMINGMETHODE VOOR HET AANTAL SPOEDLOCATIES
Om inzicht te krijgen in het aantal locaties met onaanvaardbare risico’s, de spoedlocaties, kan niet teruggevallen
worden op de door de bevoegde overheden vastgelegde gegevens, omdat pas sinds ruim een jaar de eerste
beschikkingen op basis van het Milieuhygiënisch Saneringscriterium (VROMJ, 2005) worden gemaakt. Hierdoor
zijn er nog weinig tot geen ervaringscijfers beschikbaar over bij welk deel van de werkvoorraad er naar
verwachting sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie of verspreiding. Wanneer er op een
locatie onaanvaardbare risico’s zijn dan wordt deze locatie een spoedlocatie genoemd.
Door het ontbreken van ervaringsgegevens is het inzicht in het aantal locaties met onaanvaardbare risico’s
uitsluitend gebaseerd op modelmatige inschattingen. Bij de uitkomst van de ramingmodellen spreken we nog
van ‘potentiële spoed’. De inschattingen zijn steeds in twee stappen gemaakt:
1.

Stap 1 bestond uit het maken van een deelselectie van potentiële spoedlocaties.

2. Stap 2 bestond uit het toepassen van het kostenmodel (Bijlage 2.1) op de gemaakte deelselectie.
Benadrukt wordt dat de nadere selecties alleen bedoeld zijn om een eerste selectie te maken van de meest
relevante potentiële spoedlocaties, en uit de lange lijst de locaties te halen waar voor 2015 de meeste tijd en
middelen aan moeten worden besteed. Dat betekent niet, dat bij de overige locaties geen sprake kan zijn van een
potentiële spoedlocatie; de kans op spoed wordt echter kleiner geacht.
Discussie
Alleen op basis van de verontreinigingsbron kan het risico van een verontreinigde locatie niet worden
vastgesteld. De effectuering van de blootstellingroute is daarbij ook van belang. Hierbij spelen het pad en de
aanwezigheid van de receptoren of/en bedreigde objecten een rol. Bij de raming van de aantallen te saneren
locaties is dit in het verleden opgelost door per segment een doorstroompercentage vast te stellen. Hierboven is
met GIS-methoden een inschatting gedaan voor pad en receptoren. Dit levert een reductie op van het aantal te
saneren locaties. De uitkomst van de hier uitgevoerde raming is dat het aantal spoedlocaties circa 6700 zal
bedragen. Hoe dit in de praktijk zal uitpakken hangt af enerzijds van het beleid dat de bevoegde overheden in de
toekomst zullen voeren en anderzijds van de juistheid van de gebruikte gegevens en van de juistheid van de
modellering.
Op basis van de hierboven beschreven modellering kunnen lijsten worden gemaakt van de locaties met de
hoogste kans op een saneringsnoodzaak. Een duidelijke afbakening tussen spoed en niet-spoed is daarbij niet te
trekken. Het is een glijdende schaal. De lijsten zouden hun bruikbaarheid als voorselectie moeten bewijzen bij
beoordelingen van de locaties ter plaatse. Zonder terugkoppeling op dit punt lijkt verder onderzoek ter
ontwikkeling van de modellering niet zinvol, tenzij er een duidelijke verbetering is te realiseren in de kwaliteit
van de basisgegevens. Hierbij moet gedacht worden aan de LDB-gegevens (plaats, omvang, verontreinigende
activiteiten van de met name nu nog als verdacht opgenomen locaties), de stoffendatabase voor bepaling van de
risiconiveaus en de basisgegevens van het kostenmodel. Ook hiervoor is aansluiting bij het
bodemsaneringonderzoek van de bevoegde overheden noodzakelijk. De nauwkeurigheid van de beschikbare
geografische informatie lijkt geen breekpunt te zijn.
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Het kostenmodel is afgeleid voor de totale werkvoorraad. Voorlopige analyses laten zien dat wanneer de
doorstroom voor de verschillende deelselecties wordt bepaald, dat deze doorstromen over het algemeen hoger
zijn. Dit betekent dat berekeningen voor de verschillende deelselectie naar aller waarschijnlijkheid een
onderschatting is.

2.2.1

DEELSELECTIES TEN BEHOEVE VAN DE BEPALING SPOEDLOCATIE

Het ramen van de aantallen van de locaties met onaanvaardbare risico’s, de spoedlocaties, kan via verschillende
deelselecties. Benadrukt wordt dat de nadere selecties alleen bedoeld zijn om een eerste selectie te maken van de
meest relevante locaties, en uit de lange lijst met locaties te halen waar voor 2015 de meeste tijd en middelen aan
moeten worden besteed. Dit betekent niet, dat bij de overige locaties, geen sprake kan zijn van een potentiële
spoedlocatie; de kans op spoed wordt echter kleiner geacht. Daarnaast geeft de selectie een beeld van het te
verwachten aantal spoedlocaties.
Met uitzondering van de selectie op basis van een risicoprofiel van de locatie en aanvullende geografische
informatie (Bijlage 2.2.3) zijn alle andere te bespreken selecties uitsluitend gebaseerd op eigenschappen van de
mogelijke bron van verontreiniging.

2.2.2 SELECTIE OP BASIS VAN DE SUBI METHODE
Een selectie is mogelijk op basis van beschikbare (historische) informatie over (mogelijke) bodembedreigende
activiteiten. Door het Landelijk Informatiebeheer bodem (LIB), een samenwerking van alle bevoegde overheden
in het kader van de Wet bodembescherming, is begin 2006 de SUBI-methode ontwikkeld (Register, Arcadis en
3B, 2006). De SUBI-methode maakt een deelselectie van de bodembedreigende activiteiten (UBI’s). De
deelselectie heeft betrekking op bodembedreigende activiteiten waarvan wordt verondersteld dat deze de
grootste kans geven op een locatie waar volgens het Milieuhygiënisch Saneringscriterium sprake is van
onaanvaardbare humane, ecologische en/of verspreidingsrisico’s. De keuze van voor spoedlocaties kenmerkende
bodembedreigende activiteiten (SUBI’s) is gebaseerd op:
•

expert judgement, in het bijzonder op het punt van de mate waarin vergelijkbare bodembedreigende
activiteiten in het verleden tot urgent te saneren locaties hebben geleid waarbij sprake was van
onaanvaardbare risico’s;

•

doorstroompercentage uit het kostenmodel (zie bijlage 2.1);

•

het aantal keren dat een locatie met een bepaalde UBI in de databases voorkomt.

Volgens deze werkwijze zijn in totaal 92 bodembedreigende activiteiten als SUBI bestempeld.
Voor en nadelen
Voordeel van deze methode is dat het een snelle selectie van locaties mogelijk maakt. Nadeel is dat uitsluitend
kenmerken van de dominante bodembedreigende activiteit19 de basis vormen voor de selectie en dat
bodemgebruik, bodemeigenschappen of duur en omvang van de (verschillende) bodembedreigende activiteit(en)
op een locatie geen rol spelen.

2.2.3 SELECTIE OP BASIS VAN EEN RISICOPROFIEL EN GEOGRAFISCHE INFORMATIE (BPR)
Een selectie is mogelijk op basis van de beschikbare informatie over karakteristieke stoffen en gehalten van de
verontreiniging op locaties. Het gaat meestal om meerdere stoffen per locatie, met gehalten waarbij de ene stof
humane risico’s oplevert en de andere stof risico’s voor grondwater, enz. Per segment en per stof wordt een maat
voor het totale nadelige effect berekend. Deze maat geeft de kans dat een grenswaarde20 wordt overschreden

19

De dominante bodembedreigende activiteit op een locatie is die activiteit met de hoogste score in het UBI-model en die naar verwachting
veelal bepalend is voor de beslissing al of niet te verder te onderzoeken of te saneren.
20

Voor de 3 receptoren: (1) grondwater interventiewaarde grondwater uit de Circulaire interventiewaarden, voor (2) humaan en (3)
ecologie de grenswaarden uit het voorstel voor nieuwe interventiewaarden (Lijzen et a., 2001)
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vermenigvuldigd met de hoogte van de overschrijding. De som over alle stoffen per segment is een maat per
segment voor het totale risiconiveau van alle betrokken stoffen. Dit is verder uitgewerkt in Bijlage 2.3.1.
Om een primair risicoprofiel van een locatie op te stellen zijn de onderscheiden segmenten op basis van
beschikbare informatie over karakteristieke stoffen en gehalten van de verontreiniging op locaties ingedeeld naar
risiconiveaus. De getalsmatige uitkomsten zijn in Tabel 41 geclassificeerd naar risico’s voor humaan, ecologie
en verspreidingsrisico’s (grondwater). Uit Tabel 41 blijkt dat slechts een beperkt aantal segmenten alleen
ecologische risico’s met zich meebrengen (06 en 14b).

TABEL 41 PRAGMATISCHE CLASSIFICATIE LOCATIES NAAR RISICO-NIVEAU’S

00b
01
03a
03b
04a
04b
05a
05b
06
08a
08b
11
13
14a
14b

Omschrijving segment

Grondwater

Humaan

Ecologisch

Naar verwachting niet ernstig
Gasfabrieken
Benzine servicestations
Overige brandstoffen en benzine
Chemische wasserij/stomerij
Overige textielreiniging
HBO‐tank (ondergronds+bovengronds)
Overige tanks
Stedelijke ophooglagen (UBI999999)
Dempingen met bekend materiaal
Dempingen met niet gespecificeerd materiaal
Defensie
Grootschalige activiteit
Kleinschalige activiteit, duur
Kleinschalige activiteit, goedkoop

laag
hoog
hoog
midden
hoog
hoog
midden
hoog
laag
laag
Laag
midden
hoog
midden
laag

laag
hoog
midden
midden
hoog
hoog
laag
midden
laag
laag
laag
laag
midden
laag
laag

laag
hoog
midden
laag
hoog
hoog
laag
midden
midden
laag
Laag
laag
midden
laag
midden

Label
‘hoog/midden’
(*)
0
GHE
GHE
GH
GHE
GHE
G
GHE
E
0
0
G
GHE
G
E

Label ‘hoog’ (*)

0
GHE
G
0
GHE
GHE
G
G
0
0
0
0
G
0
0

(*)

De labels zijn gecodeerd als: 0= laag risiconiveau, G= risico verspreiding naar Grondwater hoog(/midden), H= Humaan risico
hoog(/midden), E= Ecologisch risico hoog/midden.

Voor het werkelijke risico op een verontreinigde locatie is niet alleen de verontreinigingsbron van belang maar
ook de aanwezigheid van bedreigde objecten (de receptoren) en de mate van verspreiding (het pad). In Bijlage 0
wordt een aantal vuistregels ontwikkeld om een inschatting te kunnen maken van de locatiespecifieke risico’s,
het secondaire risicoprofiel van de locatie. De vuistregels maken gebruik van de indeling uit Tabel 41 en
combineren dit met kennis van bodemtype en bodemgebruik uit aanvullende geografische informatie.
Toepassing van de vuistregels geeft een indruk bij welke locaties minder rekening hoeft te worden gehouden met
de humane, ecologische en verspreidingsrisico’s. Het gaat om de locaties waar weinig mensen wonen, de
ecologische waarde beperkt is of verspreiding met grondwater gering zal zijn; locaties met een geringe
plausibiliteit van de veronderstelde blootstellingroutes. Toepassing van de vuistregels levert een inperking op
van het geraamde aantal te saneren locaties, zowel bij de spoed als bij de niet-spoed locaties.
Voor en nadelen
Een voordeel is dat met deze werkwijze men dichter komt bij een locatiespecifieke beoordeling dan met de
andere methoden, maar dit kan een beoordeling van de situatie ter plaatse natuurlijk niet vervangen. Het is wel
bruikbaar voor een inschatting waar de beoordelingen ter plaatse in het bijzonder van belang zijn en behulpzaam
bij het nader prioriteren van de onderzoeksaanpak van verdachte locaties.
Een nadeel is de mogelijke stapeling van onzekerheden. De identificatie en plaatsbepaling van de mogelijke
bronnen van bodemverontreiniging kent onzekerheden, maar ook de gebruikte aanvullende geografische
informatie over bevolkingsdichtheid, bodemgebruik en geohydrologische kenmerken.

P a g i n a | 80

RIVM rapport 607700001

2.3 BEREKENING VAN RISICONIVEAUS OP BASIS VAN STOFGEHALTEN
Bij de MKBA is een risicofactor (Rf) ontwikkeld die een indruk geeft van de onderlinge vergelijkbaarheid van
het niveau van de te verwachten risico’s per segment. Let wel, alleen nog op basis van de verontreinigingsbron.
In deze typering blijft verder onderscheid van de locaties op basis van bodemtype en grondwatersituatie nog
buiten beschouwing. Zie hiervoor de integratie in de volgende paragrafen. In termen van een bron-pad-receptor
benadering is dit alleen nog een bronbenadering.
Als eerste stap zijn de gehalten omgezet naar de ratio’s [gehalte / grenswaarde]. Hierbij is verondersteld dat de
grenswaarden zoveel mogelijk op een vergelijkbaar risiconiveau zijn gekozen. Als grenswaarden kunnen hierbij
voor een algemeen risiconiveau de interventiewaarden voor grond, respectievelijk grondwater worden gekozen.
Om humane, ecologische en verspreidingsrisico’s te kunnen vergelijken is echter ook een vergelijking zinvol
met de humane en ecologische grenswaarden voor grond uit (Lijzen et al., 2001).
Als tweede stap is voor de optredende cocktail van stoffen een totaal risiconiveau per segment berekend als de
som van de verwachte overschrijdingen van de interventiewaarden. De verwachte overschrijding per stof (Rf)
voor een segment is daarbij bepaald als de fractie van de metingen die een overschrijding van de grenswaarde
geven, vermenigvuldigd met de gemiddelde hoogte van de overschrijding. In dit gemiddelde zijn alleen de
metingen meegeteld die een overschrijding te zien geven. Dit volgt de regel verwachting = kans x effect.
Samenvatting berekening relatief risico-niveau
Per stof en segment: Rf = [kans op overschrijding grenswaarde] x [gemiddelde over locaties van
concentratie met overschrijding grenswaarde / grenswaarde]
= [aantal locaties met overschrijding / totaal aantal doorgemeten
locaties in dit segment] x [gemiddelde over locaties van concentratie
met overschrijding grenswaarde /grenswaarde]
Per segment: Som van Rf over alle stoffen

De Som van Rf geeft een indruk van het relatieve totale risiconiveau van de verontreinigingsbron en is afgeleid
per segment. Dit gegeven is afhankelijk van de keuze van het normeringsstelsel. Het geeft daarmee inzicht in de
verhoudingen in humane, ecologische en/of verspreidingsrisico’s veroorzaakt door een verontreinigingsbron in
de verschillende segmenten. Gecombineerd met de verwachte aantallen locaties per segment kan het ook inzicht
geven in de consequenties van verschillende keuzen voor de grenswaarden.

2.3.1 BEREKENING LOCATIESPECIFIEK RISICONIVEAU
De inschattingen van risiconiveaus, zoals weergegeven in Bijlage 2.2.3, bevatten nog veel onzekerheden, maar
zijn voldoende voor een classificatie van de segmenten in relatief hoge, midden of lage niveaus voor humane,
ecologische en verspreidingsrisico’s (Tabel 41). De grenzen tussen hoog/midden zijn pragmatisch gekozen als
het gemiddelde21 en voor midden/laag als 25% van het gemiddelde van het product (Rf). Bij andere relevante
keuzen zal het verschil tussen hoog en laag in grote lijnen behouden blijven en vooral het grijze middengebied in
omvang wijzigen. Om een tweedeling te krijgen kan een scheiding gemaakt worden tussen hoog/midden of
tussen midden/laag. Het blijkt dat het resulterende verschil bij deze twee keuzen beperkt is.
Het product van het percentage en gemiddelde overschrijding is afhankelijk van het gehanteerde
normeringstelsel. Het geeft inzicht in de effecten / consequenties van verschillende normeringstelsels. Als
normeringstelsels zijn genomen: de interventiewaarden uit de circulaire voor grond en grondwater, de waarden

21

Gemiddelde bij grondwater excl. segmenten 4a en 4b die uitzonderlijk hoog zijn.
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voor grond uit de voorgestelde bijstelling voor de interventiewaarden (Lijzen et al., 2001) en de humane en
ecologische grenswaarden uit deze bijstelling.

TABEL 42 SEGMENTEN, OMVANG EN VERWACHT RISICONIVEAU VOOR GRONDWATER (G), HUMAAN (H) EN
ECOLOGIE (E )
segment

Straal bodem‐
verontr L(s) [m]

Straal verontr gw
L(s)+B(s) [m]

Hoog verwacht
risico‐niveau per
segment

Midden verwacht
risico‐niveau per
segment

00a Onverdachte activiteit

67

67

‐

‐

00b Geen verwachting voor ernstige
bodemverontreiniging
01 Gasfabrieken

83

87

‐

‐

131

151

GHE

‐

03a Benzineservicestations

52

163

G

HE

03b Overige installatie brandstoffen en benzine

56

79

‐

GH

04a Chemische wasserij/stomerij

60

145

GHE

‐

04b Overige textielreiniging

71

166

GHE

‐

05a HBO‐tanks (bovengrond+ondergronds)

51

63

‐

G

05b Overige tanks

57

65

G

HE

6 Stedelijke ophooglaag (Bron onbekend
(UBI999999))

59

60

‐

E

08a Dempingen (met gespecificeerd materiaal)

75

76

‐

‐

08b Dempingen, materiaal niet nader gespecificeerd

110

111

‐

‐

11 Defensieterreinen

210

238

‐

G

13 Grootschalige activiteiten

88

104

G

HE

14a Kleinschalige activiteiten, aanpak duur

59

95

‐

G

14b Kleinschalige activiteiten, aanpak goedkoop

65

77

‐

E

Op basis van de BPR-vuistregels wordt aan iedere locatie voor grond en voor grondwater, een waarde tussen nul
en één toegekend die een kans op noodzaak voor de aanpak geeft.
•

De waarde nul komt volgens stap 1 bijvoorbeeld voor bij de locaties van de segmenten 0a, 0b, 8a en 8b.

•

De waarde één komt bijvoorbeeld voor bij de locaties in de segmenten 1, 4a, 4b voor zover ze in een
grondwaterbeschermings- of drinkwaterwingebied liggen (stap 2), in een EHS- of Natura 2000-gebied
liggen (stap 4) en/of het geschatte aantal mensen dat op die locatie verblijft groter dan M is (stap 6).

Als voor een locatie Pgr en Pgw de BPR-kansen zijn op aanpak van grond respectievelijk grondwater, dan is de
kans op aanpak van
•

zowel grond als grondwater: Pgr&gw= min {Pgr, Pgw },

•

uitsluitend grond: Puitsl.gr = Pgr - Pgr&gw,

•

uitsluitend grondwater Puitsl.gw= Pgw – Pgr.
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TABEL 43 VERDELING VAN RISICO-NIVEAUS OVER STOFKLASSEN PER SEGMENT BIJ DE INTERVENTIEWAARDEN
UIT DE CIRCULAIRE (UIT STOFFENDATABSE.V2)
GROND (I‐circulaire)

00b
01
03a
03b
04a
04b
05a
05b
06
08a
08b
11
13
14a
14b

1

2

3

4

5

6

7

8

1 t/m
8

Risiconiveau
per locatie
in
een
segment
Som (Rf)

PAK

Metalen

fenolen

Cyaniden

BTEX

overig

3%

11%

0%

0%

3%

2%

100%

10

Bijdrage van stof aan risico

CKW’s

Naar verwachting niet
ernstig
Gasfabrieken
Benzine servicestations
Overige brandstoffen en
benzine
Chemische wasserij/stomerij
Overige textielreiniging
HBO-tank
(ondergronds+bovengronds)
Overige tanks
Stedelijke ophooglagen
Dempingen met bekend
materiaal
Dempingen met niet
gespecificeerd materiaal
Defensie
Grootschalige activiteit
Kleinschalige activiteit, duur
Kleinschalige activiteit,
goedkoop

79%

Minerale
olie
1%

0%
3%
13%

0%
1%
3%

22%
1%
5%

0%
1%
4%

3%
0%
0%

2%
0%
0%

73%
95%
75%

0%
0%
0%

100%
100%
100%

170
27
13

98%
58%
0%

0%
0%
5%

0%
0%
3%

1%
0%
11%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

1%
42%
15%

0%
0%
66%

100%
100%
100%

127
361
12

0%
0%
0%

5%
1%
6%

3%
28%
3%

7%
59%
79%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

85%
0%
0%

0%
11%
11%

100%
100%
100%

14
5
4

0%

5%

38%

57%

0%

0%

0%

0%

100%

3

0%
49%
0%
31%

14%
0%
5%
5%

26%
2%
0%
10%

56%
6%
65%
15%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
3%
0%

4%
9%
5%
15%

0%
34%
22%
24%

100%
100%
100%
100%

4
52
4
9

TABEL 44 MOBILITEIT: VERHOUDING GROND-GRONDWATER (OP BASIS CIRCULAIRE, EXCL. UITBIJTERS)
Segment

Omschrijving segment

Som(Rf)

Som(Rf)

G-circ

Gw-circ

Mobiliteit
van
de
verontreiniging (*)

00b

Naar verwachting niet ernstig

2.0

26.2

93%

01

Gasfabrieken

170.4

128.4

43%

03a

Benzineservicestations

26.5

319.2

92%

03b

Overige brandstoffen en benzine

11.7

55.1

82%

04a

Chemische wasserij/stomerij

114.0

3262.9

97%

04b

Overige textielreiniging

361.1

5233.4

94%

05a

HBO-tank (ondergronds+bovengronds)

4.4

112.8

96%

05b

Overige tanks

13.8

188.7

93%

06

Stedelijke ophooglagen

5.2

3.6

41%

08a

Dempingen met bekend materiaal

3.6

6.8

65%

08b

Dempingen met niet gespecificeerd materiaal

3.5

5.2

60%

13

Grootschalige activiteit

32.1

542.1

94%

14a

Kleinschalige activiteit, duur

4.1

35.5

90%

14b

Kleinschalige activiteit, goedkoop

8.7

23.3

73%

11

Defensie

3.8

106.7

97%

(*) Bijdrage aan het totale risico door de mobiele stoffen:

De berekening van de MKBA is in Tabel 43 geactualiseerd met de recent uitgebreide Stoffendatabase (Stoffendb.v2). De som van verwachte overschrijdingen {som (Rf)}, die vermeld staat in onderstaande tabellen, is
bepaald over alle stoffen die bij een segment zijn gevonden. Stoffen die slechts een- of tweemaal zijn gemeten
zijn niet meegenomen. Stoffen die slechts driemaal zijn gemeten maar een erg grote overschrijding geven en
daardoor veel invloed hebben zijn als verdachte meting (uitbijter, bijvoorbeeld door typefout of verkeerde
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eenheid) beschouwd en ook niet meegenomen22. Hiermee wordt een meer robuuste uitkomst verkregen. In
Tabel 44 is een vergelijking gemaakt van de waarden van de {som(Rf)} op basis van de circulaire, voor grond en
grondwater, ter vaststelling van de mobiliteit per segment.
{som (Rf grondwater}/ [{som(Rf grond)}+ {som(Rf grondwater)}]
De berekening van de som( Rf ) op basis van de humane en ecologische waarden uit het voorstel van Lijzen et
al. (2001) geeft inzicht in de mate van humane en ecologische risico’s per segment.

TABEL 45 VERHOUDING HUMANE EN ECOLOGISCHE RISICO’S PER SEGMENT
Risico-niveaus
Segment

Niet overlappend

Omschrijving segment

Som(Rf)

Som(Rf)

Som(Rf)

Aard risico's

Humaan

Ecologisch

01

Gasfabrieken

Integraal
Humaan Ecologisch
182.9

114.1

71.9

60.7%

37.6%

1.7%

13

Grootschalige activiteit

17.7

9.1

14.7

16.7%

48.6%

34.7%

14a

Kleinschalige activiteit, duur

4.3

0.5

4.2

1.4%

88.9%

9.7%

14b

Kleinschalige activiteit, goedkoop

8.4

3.6

7.0

16.6%

57.3%

26.1%

11

Defensie

3.8

0.6

3.8

0.9%

84.9%

14.2%

00b

Naar verwachting niet ernstig

2.5

1.0

2.3

8.7%

57.8%

33.5%

03a

Benzine servicestations

32.3

22.4

12.8

60.4%

30.5%

9.1%

03b

Overige brandstoffen en benzine

11.9

9.1

3.9

67.3%

23.6%

9.0%

04a

Chemische wasserij/stomerij

04b

Overige textielreiniging

05a

HBO-tank (ondergronds+bovengronds)

05b

Overige tanks

06

Stedelijke ophooglagen

08a
08b

%Uitsluitend
Humaan

%Uitsluitend
Ecologisch

% Humaan en
ecologisch

88.5

59.3

65.8

25.6%

33.0%

41.4%

235.2

216.6

64.8

72.5%

7.9%

19.6%

5.1

1.6

4.0

20.2%

68.6%

11.2%

14.9

10.3

5.6

62.7%

30.9%

6.4%

5.2

0.8

5.2

0.0%

84.8%

15.2%

Dempingen met bekend materiaal

3.8

0.7

3.8

0.0%

81.9%

18.1%

Dempingen met niet gespecificeerd materiaal

3.3

0.4

3.3

0.0%

87.1%

12.9%

X

y

z

(y/x) - u=
1–z/x

(z/x) - u=
1–y/x

u=((y + z) / x) - 1

rekenregel

2.3.2

BEPALING LOKAAL OF SECUNDAIR RISICOPROFIEL

Toepassing van aanvullende geografische informatie en de risicoprofielen leidt tot een secundair of lokaal
risicoprofiel. Dit secundaire risicoprofiel geeft een indruk bij welke locaties minder rekening hoeft te worden
gehouden met de humane, ecologische en verspreidingsrisico’s. Het gaat om de locaties waar weinig mensen
wonen, de ecologische waarde beperkt is of verspreiding met grondwater gering zal zijn; locaties met een
geringe plausibiliteit van de veronderstelde blootstellingroutes.
Bij de bepaling van het lokale risicoprofiel wordt achtereenvolgens een aantal stappen genomen, waarbij steeds
de locaties met de laagste risicoverwachting worden geschrapt. Hierbij worden twee sets onderscheiden:
1.

Geen prioriteit aanpak (bron): geen verschil tussen set 1 en set 2. Uitsluiten van segmenten met laag
risico voor GHE.
Dit zijn de segmenten: 0a, 0b, 8a, 8b (bron, risico-verwachting laag voor GHE).
Bij aanpak grondwater ook de segmenten 6 en 14b (bron, alleen E, zie Tabel 41).
Bij aanpak grond ook de segmenten 5a, 11, 14a. (bron, alleen G).

22

Bij meer dan 3 metingen blijkt de invloed van uitbijters beperkt te zijn. Om het effect van uitbijters te neutraliseren zou ook met medianen
in plaats van gemiddelden of met geometrische gemiddelden gewerkt kunnen worden.
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De locaties met lage risicoverwachting worden niet verder meegenomen, de overige locaties gaan door
naar de volgende stappen.
2.

Prioriteit aanpak grondwater op basis van bescherming receptor grondwater: geen verschil set 1
en set 2.
Altijd meenemen van locaties die liggen in grondwaterbeschermingsgebieden (exclusief boringsvrije
zones) of drinkwatergebieden van locaties met tenminste hoog/midden risico-niveau voor grondwater.
Dit zijn de segmenten (hoog)
en (midden)

: 1, 3a, 4a, 4b 5b 13 (bron tenminste G)
: 3b, 5a, 11, 14a

De overige locaties gaan door naar de volgende stappen en krijgen bij set 2 voor grond en voor
grondwater een prioritering uitgedrukt in een getal tussen nul en één. Terwijl set 1 de prioritering
wordt uitgedrukt in 1 of 0.
3.

Prioritering aanpak grondwater op basis van kans op verspreiding (pad): Locaties elders met
hoog/midden risico-niveau voor grondwater krijgen bij
set 1 de volgende rangorde van prioritering (geraamde kans op sanering) op zandgrond 100% overige
textuurklassen 0%.
:50% *
set 2. de volgende rangorde van prioritering (geraamde kans op sanering) op zandgrond23
100% ~ doorlaatbaarheid voor water van K =1 - 100 m/dag
op kleigrond

: 0,3% ~K= 30 cm/dag

op veengrond

:0,2% ~K= 20 cm/dag

Dit betreft dezelfde segmenten als bij 2.
4.

Prioriteit aanpak grond op basis van bescherming receptor ecologie: set 1 en set 2 zijn identiek.
Altijd meenemen van locaties die liggen in de EHS of Natura 2000-gebieden van locaties met
hoog/midden risico-niveau voor ecologie.
Dit zijn de segmenten (hoog)
en (midden)

5.

: 1, 4a, 4b (bron tenminste E)
: 3a, 5b, 6, 13, 14b

Beperking prioritering aanpak grond op basis van bescherming receptor ecologie: set 1 en set 2
zijn identiek.
Buiten de EHS- en Natura 2000-gebieden de aanpak alleen prioriteren op basis van humane risico’s. Dit
betekent uitsluiten van de overige locaties met uitsluitend hoog/midden risiconiveau voor ecologie.
Dit betreft de segmenten: 6 en 14b (bron uitsluitend E)

6.

7.

Prioritering aanpak grond op basis van bescherming receptor humaan: Afhankelijk van het aantal
mensen dat op de locatie verblijft. Dit is per locatie bepaald met een GIS-analyse. Hiervoor is wel een
schatting van de omvang van een locatie nodig. Zie hiervoor
Tabel 42 en de toelichting hierbij. De aangetroffen wonenden en werkenden worden gecombineerd tot
één maatgevend getal voor de gemiddelde verblijftijd, conform de MKBA [76% * wonenden + 8% *
werkenden]).
Prioritering bij aantal mensen m:
Bij set 1:
(1) als m>=M: 100%,
(2) als m<M: 0%.

23

Het bodemtype is bepaald via een GIS-analyse per locatie en vertaald naar de simpele indeling zand/klei/veen. Op de beschikbare
bodemkaart ontbreekt het bodemtype bij stedelijke bebouwing. Voor dit doel is het bodemtype bij stedelijke bebouwing bepaald uit een
grovere indeling van het omringende gebied, omdat het gegeven gebruikt wordt voor mobiliteit in het grondwater in de laag onder de
(meestal zandige) stedelijke ophooglaag. Doorlaatbaarheden conform Saneringscriterium. De genoemde 50% bij zandgrond is een
inschatting hoe vaak de locaties op zandgrond zullen worden aangepakt. Dit gegeven kan op basis van ervaringscijfers worden aangepast.
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Bij set 2:
(1) als m>=M: 100%,
(2) als m<M: (m/M).
Keuze M = m-gemiddeld van totale werkvoorraad (= 39, zie onderstaande toelichting).
Dit gaat om de segmenten (hoog) : 1, 4a, 4b, (bron tenminste H)
en (midden)

: 3a, 3b, 5b, 13

In de MKBA was uitgegaan van het aantal mensen dat binnen een straal van 100 m om de (punt)locatie verblijft.
Hierbij was geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de aanpak van grond en van grondwater. In dit rapport is
deze berekening verfijnd, rekening houdend met de uiteenlopende omvang van de locaties. Er wordt uitgegaan
van een variërende omvang per segment met stralen zoals bepaald in Versluijs et al. (2007) (zie
Tabel 42). Hierbij is voor grond per segment s een waarde L(s) genomen voor het verontreinigd oppervlak en
een waarde L(s) + B(s) voor het grotere oppervlak inclusief de verspreiding van verontreiniging met grondwater.
Het aantal mensen m binnen de gekozen grens om de locatie, is per locatie bepaald met een GIS-analyse. Het
gemiddelde M over de gehele werkvoorraad van het LDB is 39 mensen/locatie, (stadaard deviatie van een
meting = 73). Ter oriëntatie: 27% van de locaties heeft een waarde m>M en m is maximaal 3275. In Tabel 46
worden de verschillen kort weergegeven.

TABEL 46 SETS VAN AANNAMES OM TE KOMEN TOT EEN SECUNDAIR OF LOKAAL RISICOPROFIEL
Set 1

Set 2

Verspreiding

Alle
locaties
op
zand
leiden
tot
potentiële
grondwaterverontreiniging
Alle
locaties
in
drinkwater
en
grondwaterbeschermingsgebieden leiden potentieel tot
grondwaterverontreiniging

50% van de zandlocaties leidt potentieel tot
grondwaterverontreiniging.
Klei in 0,3% en veen in 0,2% van de locaties.
Alle
locaties
in
drinkwater
en
grondwaterbeschermingsgebieden
leiden
potentieel tot grondwaterverontreiniging

Humaan

Alle locaties met een boven gemiddelde dichtheid aan
wonen en/of werkende mensen leiden tot potentiële
humane risico’s

Alle locaties met een boven gemiddelde dichtheid
aan wonen en/of werkende mensen leiden tot
potentiële humane risico’s EN alle andere locaties
kennen een kans van dichtheid van wonende en
werkende mensen gedeeld door het gemiddelde.

Ecologie

Alleen bij gebieden in de EHS en Natura 2000 sprake kan
zijn van ecologische risico’s

Alleen bij gebieden in de EHS en Natura 2000
sprake kan zijn van ecologische risico’s

Opmerking
In de onderscheiden stappen ontbreekt nog een criterium voor de omvang van de locaties, zoals dat in het
saneringscriterium is opgenomen. Het probleem hiermee is dat het voor de individuele locaties niet goed bekend
is en alleen geschat kan worden per segment. De grootte per segment is wel al indirect via stap 6 ingebracht.

P a g i n a | 86

RIVM rapport 607700001

BIJLAGE 3

HISTORIE EN ACHTERGROND VAN DE
VERSCHILLENDE RAMINGEN VAN HET AANTAL TE
SANEREN SPOEDLOCATIES

Doel van deze notitie is de verschillende ramingen van het aantal te saneren spoed(eisende)locaties uit de
afgelopen 3-4 jaar aan elkaar te relateren en aan te geven waar zich de verschillen bevinden en waar de
overeenkomsten.
De hierna gepresenteerde ramingen zullen worden vergeleken op de gebruikte gegevens en de gehanteerde
veronderstellingen.

3.1 ICRE 6 DECEMBER 2004 (VROM NOTA LMV 2004.124490)
De eerste schatting van circa 15.000 (€3,8 miljard) te saneren spoedlocaties vindt plaats in het kader van de
onderbouwing van een ICRE-claim.
De schatting is gebaseerd op een nog onvolledig24 landsdekkend beeld, een categorisering25 van de locaties op
basis van dominante bodembedreigende activiteit (DUBI) op een locatie in 15 groepen en de aannames dat (1)
locaties met een label van (potentieel) zeer-urgent identiek is aan (potentieel) spoedeisend26, (2) de onderzochte
groep van locaties een representatieve steekproef vormen voor de verdachte (de nog niet onderzochte) locaties,
met andere woorden er wordt verondersteld dat de verdachte locaties dezelfde eigenschappen27 bezitten als de
onderzochte en (3) dat de beslissingen uit het verleden van bevoegde overheden ten aanzien van de locaties over
(vervolg) onderzoeken en saneringen geëxtrapoleerd mogen worden naar de toekomst.

3.2 BRIEF 7 APRIL 2005 (LMV 2005.038933)
In deze brief wordt het aantal te saneren spoedlocaties geraamd op circa 14.000 en en de kosten op €3,8 miljard.
De schatting is gebaseerd op een volledig landsdekkend beeld zoals vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg
Bodem op 16 december 2004, een categorisering van de locaties op basis van dominante bodembedreigende
activiteit (DUBI) op een locatie in 10 groepen28 en de aannames dat (1) locaties met een label van (potentieel)
zeer-urgent representatief zijn voor (potentieel) spoedeisend3, (2) de onderzochte groep van locaties een
representatieve steekproef vormen voor de verdachte (de nog niet onderzochte) locaties, met andere woorden er
wordt verondersteld dat de verdachte locaties dezelfde eigenschappen4 bezitten als de onderzochte en (3) dat de

24

Een aantal bevoegde overheden was in maart 2004 nog niet in staat een afgerond landsdekkend beeld te overhandigen. Deze hebben tot 1
december 2004 de tijd gekregen hier aan te voldoen. De aanvullingen zijn zo goed mogelijk geschat en meegenomen.

25

Een categorisering van de locaties naar DUBI is noodzakelijk omdat binnen de database met uitgevoerde onderzoeken en saneringen niet
alle bodembedreigende activiteiten voorkomen en op deze wijze groepen van locaties worden verkregen met voldoende omvang om
statistisch onderbouwde uitspraken te kunnen doen. Met andere woorden de circa 1200 verschillende onderscheiden bodembedreigende
activiteiten (UBI) zijn voornamelijk samengevoegd op basis van UBI-hoofdgroepen naar vijftien groepen.
26

(1) Voor de verdachte locaties is het label potentieel zeer-urgent gebaseerd op hebben van een dominante bodembedreigende activiteit
(DUBI) uit de klasse 7-8 uit het UBI-model. Het gaat dus om een modelmatige voorspelling.
(2) Slechts bij een beperkt deel van de onderzochte locaties waarvan in de systemen is vastgelegd dat het een zeer-urgente locatie betreft, is
ook vastgelegd dat er sprake is van humane en/of verspreiding en/of ecologische risico’s.
27

Het gaat hierbij zowel om eigenschappen van de (potentiële) bron van bodemverontreiniging als om het gebruik van de locatie. Wanneer
er bijvoorbeeld blijkt dat er relatief meer locaties met een humane blootstelling in het verleden zijn onderzocht zal deze aanname tot een
overschatting leiden.
28

De 10 groepen zijn bepaald met het programma SPSS-module TREE. Met behulp van dit programma zijn de verschillende UBI
samengevoegd tot een bepaalde groep op basis van overeenkomende activiteit, saneringskosten en omvang. Doel van het onderscheiden van
de groepen was om de onderscheiden groepen te gebruiken bij de ontwikkeling van een kostenmodel.
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beslissingen uit het verleden van bevoegde overheden ten aanzien van de locaties over (vervolg) onderzoeken en
saneringen geëxtrapoleerd mogen worden naar de toekomst.
De verschillen met de eerdere raming van 15.000 is voornamelijk te herleiden tot het nu wel volledig zijn van het
landsdekkend beeld en het gebruik van een de andere categorisering.

3.3 EVALUATIE BODEMSANERINGSBELEID AUGUSTUS 2005
In de evaluatie wordt ook het aantal genoemd van circa 14.000 (€3,8 miljard), waarbij onderscheid wordt
gemaakt in 1200 locaties (€0,4 miljard) met een beschikking (zeer-urgent) en circa 13.000 (€3,4 miljard). Voor
de afleiding van de aantallen gelden dezelfde uitgangspunten als voor de brief van 7 april 2005.
In het achtergrondrapport –Evaluatie; analyse van het landsdekkend beeld (3B, 2005)- wordt ook nog een
alternatieve berekening gepresenteerd. Bij deze alternatieve berekening wordt de inschatting van het aantal zeerurgente locaties niet gebaseerd op het UBI-model, maar op de kans29 dat binnen een bepaalde groep een zeerurgente locatie voorkomt. Dit leidt tot iets lagere aantallen, namelijk circa 12.000 locaties en (€2,7 miljard).

3.4 MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN- EN BATENANALYSE VAN DE NEDERLANDSE
BODEMSANERINGSOPERATIE JANUARI 2007
In de MKBA (Versluijs et al., 2007) wordt het aantal genoemd van circa 11.000 (circa 3,1 miljard) te saneren
spoedlocaties.
De schatting is gebaseerd op een geactualiseerd en opnieuw afgeleid landsdekkend beeld30, een categorisering
van de locaties op basis van dominante bodembedreigende activiteit (DUBI), kosten, omvang en kans op een
sanering op een locatie in 15 groepen en de aannames dat (1) locaties met een zogenaamde Spoed-UBI of
SUBI31 representatief zijn voor de spoedlocaties, (2) de onderzochte groep van locaties een representatieve
steekproef vormen voor de verdachte (de nog niet onderzochte) locaties, met andere woorden er wordt
verondersteld dat de verdachte locaties dezelfde eigenschappen4 bezitten als de onderzochte en (3) dat de
beslissingen uit het verleden van bevoegde overheden ten aanzien van de locaties over (vervolg) onderzoeken en
saneringen geëxtrapoleerd mogen worden naar de toekomst.
Het verschil met de eerdere 14.000 is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het gebruik de SUBI als representatie
voor de (mogelijke) spoedlocaties. Worden de (potentieel) zeer urgente locaties als representatie genomen dan
blijft het aantal circa 14.000 (zie samenvatting bodemsanering in beleidsaandachtsgebieden).
In de MKBA wordt ook berekend dat bij circa 40.000 locaties (mogelijk) sprake is van gezondheidsrisico’s. Dit
is een extrapolatie van gegevens op basis van verontreinigingcontouren. Er wordt wel opgemerkt dat de
gebruikte informatie mogelijk niet representatief is door een oververtegenwoordiging van locaties met een
interventiewaardeoverschrijding en daardoor (kan) leiden tot een overschatting van het aantal locaties.

29

Kans is het percentage van de onderzochte locaties uit een bepaalde groep dat het label zeer-urgent heeft gekregen.

30

Het bestand wijkt hierdoor af van de eerder gebruikte gegevens en kan ook afwijken van de gegevens bekend bij de bevoegde overheden.

31

Het gaat hierbij om een dominante bodembedreigende activiteit met een veronderstelde grote kans op een spoedlocatie. Het gaat om 92
verschillende UBI’s zoals zijn onderscheiden door het LIB.
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BIJLAGE 4

AFKORTINGEN EN TERMEN

De onderstaande lijst van begrippen en afkortingen is grotendeels ontleend aan het Jaarverslag bodemsanering
over 2006. 32
TABEL 47 BEGRIPPENLIJST

Beschikking Ernst/urgentie

Een beschikking op basis van de oude Wbb (voor 1‐1‐2006) over de ernst en
urgentie (volgens SUS) van een geval van verontreiniging op basis van het
Nader Onderzoek.

Beschikking Ernst/spoed

Een beschikking conform de nieuwe Wbb (1‐1‐2006) of er op een locatie
sprake is van een ernstig geval van verontreiniging en of de locatie volgens het
saneringscriterium met spoed (voor 2015) moet worden gesaneerd.

Beschikking Saneringsplan

Een beschikking ter goedkeuring van een saneringsplan voor de aanpak van
een geval van verontreiniging.

Beschikking Evaluatierapport

Een beschikking om in te stemmen met het na een sanering opgestelde
evaluatierapport en daarmee de formele afronding van een sanering.

Beschikking Nazorgplan

Een beschikking om in te stemmen met het na de sanering ingediende
nazorgplan.

Bevoegde overheid Wbb
(gedecentraliseerd bevoegd
gezag)

Verantwoordelijke provincies en ‘rechtstreekse gemeenten’, die de Wbb
uitvoeren en handhaven (met Wbb– en ISV‐budget). Naast de gemeenten die
rechtstreeks bevoegd gezag zijn, zijn er ook ‘programmagemeenten’ die wel
zelf onderzoek en saneringen uitvoeren maar waarvoor de provincie bevoegd
gezag is en ‘projectgemeenten’ waar ook de uitvoering via de provincie loopt.
De totaal 41 bevoegde overheden zijn:
Provincies (12).
Grote steden (4): Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht.
Overige rechtstreekse gemeenten (25): Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem,
Breda, Den Bosch, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede,
Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Leiden,
Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle.

BIS

BodemInformatieSysteem. Deze systemen (in diverse commerciële en zelf
ontwikkelde varianten) worden bij gemeenten en provincies gebruikt om
gegevens over bodemverontreiniging administratief en geografisch bij te
houden.

Bodemgebruikswaarden
(BGW)

Waarden voor concentraties van stoffen (of stofgroepen) in de bodem
waaronder het niveau van bodemverontreiniging bij het beoogde gebruik
acceptabel is. De BGW worden gebruikt als saneringsdoelstelling. Bij wijziging
van het gebruik is een nieuwe beoordeling nodig.

32

Jaarverslag bodemsanering over 2006. Een rapportage van de bevoegde overheden (RIVM, VROM, IPO, VNG, LIB, juni 2007)
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Bodemsaneringsoperatie

Al het werk dat verzet moet worden om voor 2030 alle ernstige gevallen van
bodemverontreiniging te hebben geïdentificeerd, onderzocht, en zo nodig
gesaneerd of beheerst en zo nodig nazorgvoorzieningen te hebben getroffen.

Bodemsaneringsproces

Een traject dat bestaat uit de reeks Pré‐HO‐fase, HO‐fase, OO‐fase, NO‐fase,
SO‐fase , SP‐fase, saneringsfase en evaluatiefase. Zo nodig incl. het treffen van
voorzieningen voor de nazorg. Een locatie waarvan wordt vermoed dat er
sprake is van bodemverontreiniging doorloopt deze stappen geheel of
gedeeltelijk. Na elke stap kan blijken dat de verontreiniging te geringe risico’s
veroorzaakt om vervolgstappen noodzakelijk te maken.

BUS

Besluit Uniforme Saneringen. Besluit voor het regelen van veelvoorkomende
en standaardbodemsaneringen. Dankzij dit besluit hoeven bodemsaneerders
voor de routinematige saneringen geen formele goedkeuring aan het
bevoegde gezag te vragen, maar volstaat een melding bij het opstarten en
goedkeuring van de saneringsevaluatie bij de afronding.

Deelsanering

Sanering waarbij slechts voor een deel van de verontreiniging een
saneringsplan is gemaakt en uitgevoerd.

Diffuse bodembelasting

Bodembelasting die zich uitstrekt over grote oppervlakten en met meestal
relatief lichte verontreinigingen. In enkele gevallen kan ook ernstige
verontreiniging voorkomen.

DUBI

De bodembedreigende activiteiten zijn geclassificeerd met de UBI‐
systematiek. De DUBI of dominante bodembedreigende activiteit van een
locatie is de activiteit met de hoogste score volgens het UBI‐model en is naar
verwachting veelal bepalend voor de beslissing al of niet te verder te gaan
onderzoeken of te saneren

Dynamische locatie

Locatie waarvoor het tijdstip van de aanpak van onderzoek en evt. sanering
door maatschappelijke dynamiek wordt bepaald, meestal door de wens er te
kunnen bouwen.

Ernstige
bodemverontreiniging

Verontreiniging waarbij een interventiewaarde voor een of meer stoffen
wordt overschreden in tenminste 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Voor
een ernstig geval dienen tenminste maatregelen voor beheer te worden
getroffen en de urgentie te worden vastgesteld.

Financieringskader

Bij onderzoek en saneringen uitgevoerd door de
verantwoordelijke
gemeenten en provincies kan het Rijk bijdragen vanuit 4 kaders: Wbb‐budget
(met name de afronding van Wbb‐meerjarenprogramma’s tot 2009), ILG‐
budget (landelijk gebied en kleinere woonkernen, na 1‐1‐2007), ISV‐budget
(stedelijk gebied) en een apart budget voor aan te pakken bedrijfsterreinen.
Het merendeel van de saneringen wordt uitgevoerd in Eigen Beheer (SEB),
door derden. Gecombineerde financiering is ook mogelijk. Bij derden kan de
overheid ook als eigenaar van terreinen nog een rol spelen.

Geval van verontreiniging

Gebied met aanwezigheid van bodemverontreiniging dat een samenhangend
geheel vormt op basis van de oorzaak of gevolgen van de verontreiniging en
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daarop aansluitende ruimtelijke of organisatorische redenen. Bij de jaarlijkse
monitoring bodemsanering wordt niet het aantal gevallen, maar het aantal
locaties geteld. De locatie is de eenheid van aanpak bij de sanering en valt
vaak samen met eigendomsrechten of bodemopbouw. Beschikkingen
(goedkeuringen van saneringsplannen) worden echter op gevallen verleend
(die dus clusters van locaties kunnen omvatten).
Historisch Onderzoek (HO)

Dit is een onderzoek naar mogelijke bronnen van bodemverontreinigingen
door middel van locatiebezoek, archiefonderzoek en luchtfoto‐interpretatie.

Initiatiefnemer

De partij die het initiatief neemt tot de uitvoering van een bodemonderzoek of
sanering op een locatie. Dit is onafhankelijk van de eventuele uitvoerders of
financiers.

Interventiewaarden

Waarden voor het verontreinigingsniveau per stof of stofgroep waarboven de
functionele eigenschappen van de bodem voor mens, dier of plant ernstig zijn
verminderd (of dreigen te worden verminderd).

Kosteneffectief

Bij kosteneffectief saneren (ondergrond) worden onacceptabele
verontreinigingen verwijderd, maar hoever de sanering gaat wordt afgewogen
op basis van een kostenanalyse.

Kostenverhaal

De overheid onderzoekt en saneert, en verhaalt achteraf de kosten op
degenen die aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een verontreiniging.

Landsdekkend
bodemkwaliteit (LDB)

Beeld

Een project van de overheid (opgeleverd in 2004), gericht op de inventarisatie
van alle verontreinigde locaties in Nederland, inclusief coördinaten en
gedifferentieerd naar (vastgestelde of potentiële) ernst en urgentie en
gemaakte of geschatte kosten. Aansluitend is een saneringskostenmodel
gemaakt.

LIB

Landelijk Informatiebeheer Bodem. Opgericht door bevoegde in het kader van
de Wet bodembescherming om het informatiebeheer van data ten behoeve
van bodembeheer en de jaarlijkse monitoring voor het jaarverslag
bodemsanering aan de Tweede Kamer te ondersteunen.

Locatie

Een eenheid of aggregatie van kleinere eenheden met een vermoede of
bewezen bodemverontreiniging die als één geheel wordt aangepakt bij
onderzoek en sanering. De grens van een locatie valt niet per se samen met de
grens van een geval. Eén locatie kan soms verschillende gevallen bevatten (of
andersom).

MKBA

Maatschappelijke kosten‐batenanalyse

MNP

Milieu‐ en Natuurplanbureau te Bilthoven

Monitoring Bodemsanering

Jaarlijkse inventarisatie van de voortgang van de landelijke
bodemsaneringsoperatie, die namens de bevoegde overheden wordt
gerapporteerd aan het ministerie van VROM en de Tweede Kamer.
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Nader Onderzoek (NO)

Met dit onderzoek wordt de ernst van de verontreiniging, de
saneringsurgentie en het tijdstip vastgesteld (per 1‐1‐2006 spoed) Bij
urgentie/spoed wordt daarna een saneringsplan gemaakt waarop de
Bevoegde Overheid een beschikking tot sanering afgeeft.

Nazorg

Als na een sanering nog restverontreinigingen in de bodem zijn
achtergebleven zijn nazorgmaatregelen noodzakelijk.

NMP

Nationaal Milieubeleidsplan.

NOBO‐gebruiksklassen

Bodemgebruiksklassen. Standaardisering van het bodemgebruik met het oog
op modellering van de blootstelling aan bodemverontreiniging door de LNV‐
VROM‐RIVM‐Alterra werkgroep NOBO (Normenbouwhuis).

Oriënterend Onderzoek (OO)

Dit is het eerste daadwerkelijke bodemonderzoek op verdachte locaties. Met
dit onderzoek wordt vastgesteld of de mate van verontreiniging reden geeft
tot een vervolg. Het vervolgonderzoek is dan het Nader Onderzoek.

Potentieel
verontreinigd/
urgent

Locaties waarvoor bij inventarisaties is gebleken, dat er volgens de UBIsystematiek bodembedreigende activiteiten op hebben plaatsgevonden, zonder
dat er op de locatie nog bodemonderzoek is uitgevoerd. Er wordt gesproken van

verdacht/
ernstig/

potentieel verdacht, als de minimale basisset van verificatiegegevens nog
ontbreekt,
potentieel verontreinigd, als de verontreiniging vermoedelijk niet ernstig is,
locaties met UBI-prioriteitsscore<=100
potentieel ernstig voor locaties met UBI-prioriteitsscore >= 100
potentieel urgent voor locaties met UBI‐prioriteitsscore >= 100 (bron) en
waarbij ook de gegevens over de locale bodemsituatie (pad) en het
bodemgebruik (object) op een mogelijk milieuhygiënisch onacceptabele
situatie wijzen.
pré‐HO

Historisch Onderzoek, waarbij een indicatie wordt gegeven van de activiteiten
die op een locatie hebben plaatsgevonden

Sanering

Het aanpakken van een bodemverontreiniging zodat bij het huidige of
toekomstige gebruik van de locatie geen risico’s meer aanwezig zijn voor mens
en milieu.

Saneringscontour

Grens van het gebied waarbinnen de saneringswerkzaamheden zijn
uitgevoerd. Deze hoeft niet samen te vallen met de grens van de locatie. Er
kunnen meerdere saneringscontouren op één locatie zijn.

Saneringsonderzoek (SO)

Een onderzoek naar de meest geschikte en kosteneffectieve
saneringsmethode voor een geval van bodemverontreiniging.

Saneringsplan (SP)

Een weergave van de werkwijze die zal worden gevolgd tijdens het saneren
van een geval van bodemverontreiniging en de verwachte resultaten.
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Saneringsverplichting

Een door een beschikking van het bevoegd gezag opgelegde sanering om
milieuhygiënische of maatschappelijke redenen.

Saneringscriterium

Methodiek conform de nieuwe Wbb (per 1‐1‐2006) , waarbij locatiespecifiek
wordt getoetst of er sprake is van onaanvaardbare risico’s voor de mens
(gezondheidseffecten),
voor
het
ecosysteem
(bio‐accumulatie,
doorvergiftiging, bedreiging van soorten en processen), en/of van risico’s van
verspreiding van verontreiniging.
Op basis van de bepaalde risico’s wordt vastgesteld of maatregelen
(beheersen, saneren) al dan niet met spoed moeten worden uitgevoerd.

SEB

Saneringen in Eigen Beheer. Saneringen door bedrijven of particulieren,
zonder financiële bijdragen uit Wbb‐, ISV‐, of ILG‐budget.

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Het SIKB is een
samenwerkingsverband van markt en overheid en opgericht om de
kwaliteitsborging van werkzaamheden verricht binnen bodembeheer te
bevorderen.

Spoedlocatie

Locatie die met spoed voor 2015 dient te worden gesaneerd of beheerst.
Bepaling van spoed vindt plaats met het saneringscriterium. Spoedlocaties uit
de werkvoorraad dienen uiterlijk 2009 te zijn geïdentificeerd.

(locaties met spoed)
Staatseigendommen

Gebieden die eigendom zijn van de rijksoverheid. Deze gebieden worden
beheerd door verschillende instanties: het ministerie van Defensie, DLG (LNV),
Rijkswaterstaat (V&W) en Staatsbosbeheer.

SUBI

Potentiële spoedlocatie, geïdentificeerd op basis van een lijst met UBI’s,
waarbij volgens de bevoegde overheden vaak sprake zal zijn van spoed.

SUS

Sanerings Urgentie Systematiek. Dit is een systematiek binnen de oude Wbb,
waarmee locatiespecifiek kan worden bepaald of de sanering van een geval
van ernstige bodemverontreiniging urgent of niet‐urgent is.

UBI

Uniforme Bron Indeling, met numerieke codes voor potentieel
bodemvervuilende activiteiten, gerangschikt naar industrietak en de
verwachte hoeveelheid verontreiniging (bronsterkte).

Urgent te saneren geval van
bodemverontreiniging

Een locatie moet urgent gesaneerd worden, als met de urgentiesystematiek is
gebleken (op basis van Wbb‐criteria voor humane, ecologische en
verspreidingsrisico’s), dat er sprake is van een milieuhygiënisch onacceptabele
situatie. Een beschikking van urgentie kan worden afgegeven vanwege de
vastgestelde milieuhygiënische urgentie maar ook om maatschappelijke
redenen. Dit gebeurt dan meestal om de procedure te versnellen bij een
vermoeden van milieuhygiënische urgentie. In de beschikking wordt een
tijdstip vastgesteld waarvoor de sanering moet worden opgestart. De
urgentiebepaling is per 1‐1‐2006 vervangen door een bepaling van spoed
volgens het saneringscriterium.
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Verdachte locaties

Locaties waarbij op grond van de beschikbare informatie het vermoeden
bestaat dat er bodemverontreiniging aanwezig is, zonder dat dit door middel
van bodemonderzoek daadwerkelijk is vastgesteld.

Volledige sanering

Sanering uitgevoerd op de gehele locatie, waarbij alle saneringsfasen zijn
afgerond.

Wbb

Wet bodembescherming (1994).

Wbb‐budget

Budget dat door VROM in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb)
aan de bevoegde overheden wordt verstrekt voor de aanpak van gevallen van
bodemverontreiniging waarvoor geen particulier initiatief wordt verwacht. Na
ter beschikking stelling van ISV‐gelden voornamelijk gebruikt voor de aanpak
in het landelijk gebied.

Werkvoorraad

De verzameling verontreinigde locaties, waarvoor nog één of meerdere
stappen in het traject van onderzoek en sanering moet worden uitgevoerd.
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