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Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:

Uw kenmerk

Vaststelling van het handelingskader provincie Noord-Holland
voor diffuus lood in de bodem.
Het handelingskader voor diffuus lood in de bodem is een onderdeel
van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 20162020. Met onze brief van 6 juli 2017 (961 796/962031) hebben wij u
geïnformeerd over de voortgang binnen dit programma. Met onze brief
van 28 november 201 8 (961 796/1 1 48235) hebben wij u op de hoogte
gesteld van de voortgang over met name het onderzoek naar lood in de
bodem van kinderspeelplaatsen.
Bodemconvenant 2016-2020
Met het uitvoeringsprogramma, dat wij op 1 december 201 5 hebben
vastgesteld, wordt invulling gegeven aan de opgaven die voortkomen
uit het landelijke ‘Convenant Bodem en Ondergrond 201 6-2020’ dat op
1 7 maart 201 5 is ondertekend door de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de
Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg.
Het zwaartepunt van het uitvoeringsprogramma ligt bij het uitvoeren
van spoedeisende saneringen. Het doel is dat alle spoedlocaties met
onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico's uiterlijk eind
2020 gesaneerd zijn dan wel dat de risico's worden beheerst.
Spoedlocaties met humane risico’s zijn al eerder aangepakt. Over de
voortgang van de aanpak van spoedlocaties informeren wij u jaarlijks
apart.
Naast de aanpak van spoedeisende saneringen realiseren convenant en
uitvoeringsprogramma andere bodemdoelstellingen, waaronder de
aanpak van diffuse bodemverontreiniging met lood.
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Handelingskader diffuus lood
De provincie wil dat blootstellingsrisico' s aan lood voor jonge kinderen
worden teruggebracht. Voor blootstelling aan lood is geen grens aan te
geven waaronder er geen effecten zijn. Het is derhalve van belang dat
duidelijk is hoe wij binnen de provincie omgaan met
loodverontreiniging. Daar dient dit handelingskader voor.
De basis voor dit handelingskader vormt:
•

•
•

De Wet Bodembescherming (Wbb) en de Circulaire
bodemsanering: Als er sprake is van ontoelaatbare
milieuhygiënische risico's wordt in een beschikking vastgesteld
dat er sprake is van een spoedeisend geval van
bodemverontreiniging, in de zin van de Wbb.
Het GGD-rapport “Aanvullend advies Lood in bodem en
gezondheid” (2016), waarin advieswaarde zijn opgenomen voor
lood.
Het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020: in dit
Convenant hebben partijen onder meer afspraken vastgelegd
omtrent diffuse bodemverontreiniging met lood. Deze
afspraken komen erop neer, dat de omvang van het probleem in
beeld wordt gebracht, een aanpak wordt ontwikkeld hoe in
Noord-Holland wordt omgegaan met diffuus lood en door het
vastleggen van gebruiksadviezen de blootstellingsrisico’s
worden geminimaliseerd.

Dit handelingskader is aan te merken als een vaste gedragslijn. Dat
betekent dat ernaar wordt verwezen en het een handreiking is voor het
uitvoeren van het convenant.
De provincie kan gemeenten bij de uitvoering van de afspraken uit het
convenant wijzen op deze gedragslijn en toelichten hoe de provincie
invulling geeft aan het convenant omtrent diffuse bodemverontreiniging
met lood.
Het vastgestelde handelingskader diffuus lood wordt tevens verstuurd
aan alle Colleges van B&W in Noord-Holland.
Voortgang onderzoek kinderspeelplaatsen
Met onze brief van 28 november 201 8 (961 796/1 1 48235) hebben wij u
op de hoogte gesteld van de voortgang over met name het onderzoek
naar lood in de bodem van kinderspeelplaatsen.
Kinderspeelplaatsen bevinden zich meestal in de openbare ruimte,
waarvoor wij als overheid verantwoordelijk zijn. De gemeenten zijn
verantwoordelijk voor de openbaar toegankelijke kinderspeelplaatsen.
De provincie is verantwoordelijk als bevoegd gezag in het kader van de
Wbb voor de uitvoering van het Bodemconvenant.
In totaal zijn 631 kinderspeelplaatsen in 30 gemeenten onderzocht
door het uitvoeren van een locatieonderzoek. Indien is gebleken dat
werkelijk sprake is van een blootstellingsrisico, is daarop een
bodemonderzoek uitgevoerd. In totaal zijn er 535 bodemonderzoeken
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uitgevoerd. Het onderzoek is in november 201 8 gestart, de definitieve
resultaten worden medio 201 9 verwacht.
Op basis van de (concept) resultaten van de 535 onderzochte
kinderspeelplaatsen blijkt dat sprake is van 44 kinderspeelplaatsen met
matige bodemkwaliteit, vier kinderspeelplaatsen met onvoldoende
bodemkwaliteit. In totaal zijn er dus 487 kinderspeelplaatsen met
voldoende bodemkwaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat het loodgehalte
in de bodem voor bijna alle kinderspeelplaatsen voldoende is.
De prioritering van en de mogelijke maatregelen aan de
kinderspeelplaatsen met matige bodemkwaliteit en onvoldoende
bodemkwaliteit beneden de interventiewaarde vindt plaats onder
verantwoordelijkheid van gemeenten. De aanpak hiervan is afhankelijk
van de lokale situatie. Het vervolgonderzoek en mogelijke maatregelen
aan de kinderspeelplaatsen met onvoldoende bodemkwaliteit boven de
interventiewaarde wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de
provincie conform de Wbb.
De gemeenten zijn actief betrokken bij de uitvoering van dit onderzoek.
Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie richting hun inwoners.
Op basis van de uitkomsten zullen gemeenten hun inwoners informeren
over de uitkomsten en te treffen maatregelen en zal de provincie zoals
het er nu naar uitziet op vier locaties nader onderzoek verrichten.
Koppeling groene schoolpleinen
Voor zover het “schoolpleinen” betreft wordt een koppeling gemaakt
voor de benodigde maatregelen met het besluit van Provinciale Staten
van 1 9 november 201 8 over ‘groen doet kinderen goed’. De koppeling
wordt gemaakt door voorlichting te geven richting gemeenten over het
belang van groene “schoolpleinen” wanneer de uitkomsten van het
onderzoek naar de kinderspeelplaatsen wordt besproken met
gemeenten.
Bij kinderspeelplaatsen met onvoldoende bodemkwaliteit waar sprake is
van ‘spoed’ zal de provincie als bevoegd gezag Wbb de benodigde
maatregelen treffen, waarbij samen met gemeenten de combinatie
wordt gezocht met vergroening van schoolpleinen. Op basis van de
uitkomsten van het onderzoek is voor één locatie sprake van een
“schoolplein". Dit betreft een kinderdagverblijf, waar voor de benodigde
maatregelen door de provincie aan het schoolplein wordt uitgegaan van
vergroening.
In het ambtelijk bodemberaad van 1 8 juni 201 9 zullen de uitkomsten
van het onderzoek naar de kinderspeelplaatsen worden gepresenteerd.
Hier zal aandacht worden gevraagd voor het belang van groene
schoolpleinen en kinderspeelplaatsen.
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Financiële consequenties
De kosten voor het onderzoek ter plaatse van de kinderspeelplaatsen
worden gedragen door de provincie en komen ten laste van het
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020.
Hiervoor zijn gelden gereserveerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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voorzitter

A.Th.H, van Dijk
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