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Samenvatting 

Aanleiding 
De afgelopen jaren is er in oostelijk Zuid-Limburg commotie ontstaan rondom de PAK-
problematiek in de bodem. Om antwoord te krijgen op vragen over de risico’s die hiermee 
samenhangen is het project “Interactieve risicobenadering bo-demproblematiek voormalige 
mijnstreek oostelijk Zuid-Limburg” gestart. Het deeltraject communicatie maakt hiervan 
deel uit. 
 
Doel 
De doelstelling van het deeltraject Communicatie is het gehele project te begeleiden door 
middel van open en heldere communicatie. De afgeleide doelen zijn de volgende: 
1. het kennen van de risicoperceptie van enerzijds de bewoners en anderzijds de experts 

en het inzichtelijk maken van de ‘mismatches’ hiertussen; 
2. het inzicht geven in de mogelijke communicatievormen ten aanzien van bodembeleid; 
3. een positieve beïnvloeding van het vertrouwen tussen bewoners en bestuur; 
4. het leggen van een basis voor open en heldere communicatie in de toekomst. 
 
Werkwijze 
In het deelproject communicatie zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
- doelgroepenonderzoek (diepte-interviews, analyse resultaten burgeronderzoek, enquê-

te, inventarisatie van klachtenprocedures, onderzoek naar bestbeoordeelde communica-
tiemiddelen);  

- onderzoek naar de invloed van de media op risicobeleving; 
- het uitbrengen van nieuwsbrieven; 
- het organiseren van workshops. 
 
Conclusies 
De belangrijkste conclusies in het kader van het deelproject communicatie zijn als volgt: 
- Uit burgeronderzoek blijkt dat gemiddeld 7% van de bevolking in Parkstad last heeft 

van bodemverontreiniging en de gezondheidsrisico’s in Parkstad.  
- De mate waarin burgers overlast ondervinden is gebiedsafhankelijk. De bezorgdheid 

bestaat voornamelijk in gebieden (wijken) waar sprake is van recente, bekende bodem-
problematiek. 

- Burgers maken zich niet alleen druk over gezondheidsrisico’s maar ook over de moge-
lijke waardevermindering van hun onroerend goed. De stress en andere emotionele ge-
volgen die dit oplevert vormen een reëel gevaar voor de gezondheid. 

- Burgers maken zich zorgen als er ruchtbaarheid wordt gegeven aan de problematiek 
door de media of als er iets in hun directe omgeving gebeurt b.v. een concrete bodem-
sanering. 

- Media kan een rol spelen bij vergroten of verkleinen van de onrust onder burgers.  
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- De onrust bij bewoners wordt niet zozeer veroorzaakt door de feitelijke gegevens over 
de bodemverontreiniging maar vooral door het communicatieproces. Het goede nieuws 
hierbij is dat we het communicatieproces – en dus de mate van onrust – voor een be-
langrijk deel kunnen controleren; dit ondanks de onzekerheden op het technische vlak. 

- De Parkstadburger gedraagt zich (in termen van risicocommunicatie) niet wezenlijk an-
ders dan andere burgers inzake bodemverontreiniging.  

- De burger is momenteel goed te bereiken door middel van de volgende communicatie-
middelen: huis-aan-huis bladen, gemeentelijke gidsen en regionale kranten. 

 
Aanbevelingen 
De aanbevelingen zijn verwerkt in de handleiding “communicatie bij bodemverontreiniging”. 
Samengevat gaat het om het volgende: 
- Bij een (nieuw) geval van bodemverontreiniging: 

* Stel een communicatiemedewerker aan en zonodig een communicatiewerkgroep. 
* Breng de doelgroepen, de belangen en de risicopercepties in kaart. 
* Stel een communicatieplan op (doel, boodschap, middelen, organisatie, evaluatie).  
* Neem in elk bodem(sanerings-)plan een communicatieparagraaf op (art. 39 wijzi-

ging Wet bodembescherming). 
* Stel een beschermings- en veiligheidsplan op. 
* Zorg voor financiële en praktische ondersteuning. 

- Stel een klachtenprocedure in; neem klachten serieus. Gun burgers de tijd om te kla-
gen. 

- Zorg voor terugkoppeling van de resultaten (van oa de onderzoeken gedaan in het ka-
der van dit project) aan het bestuur en de diverse betrokken afdelingen binnen de ge-
meente en de provincie (bodem- en communicatie-medewerkers). Alle betrokkenen 
moeten over dezelfde feiten(kennis) en informatie beschikken en (te nemen) beslissin-
gen moeten op elkaar worden afgestemd. 

- Met betrekking tot externe communicatie:  
* Geef tijdig, concrete en juiste informatie over het verloop van het onderzoek en de 

resultaten aan belanghebbenden/belangstellenden (burgers, pers, intermediairen en 
onafhankelijke (wetenschappelijke) instellingen).  

* Zorg voor een 'zender' die door de ontvanger als betrouwbaar wordt gezien.  
* Maak gebruik van de bestbeoordeelde communicatiemiddelen. (Op dit moment zijn 

dat de huis-aan-huis bladen. Onderzoek eenmaal per vier jaar welke middelen het 
best beoordeeld worden). Mensen rechtstreeks en persoonlijk benaderen is altijd de 
beste optie (bijvoorbeeld door middel van een schriftelijke nieuwsbrief).  

- Zorg voor een goede relatie (gemeente) met de pers zodat de mogelijkheid bestaat in-
vloed uit te oefenen op de onderwerpen in de (regionale) pers. Bedenk: politiek heeft 
meer nieuwswaarde dan wetenschap; een risicoverhaal wordt vaak versimpeld (zorg 
dus voor hapklare brokken-taal); journalisten verzamelen standpunten geen waarheden; 
uitlatingen over risico's hebben meer impact dan uitlatingen over veiligheid.  
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1 Inleiding 

 
1.1 Achtergrond en aanleiding project 

Het imago van oostelijk Zuid-Limburg (regio Parkstad Limburg) wordt gedeeltelijk bepaald 
door het mijnverleden. Na het sluiten van de mijnen is de mijnsteen als tastbare herinnering 
achtergebleven. Het is in de jaren ‘60-‘70 als restproduct op veel plaatsen als fundering en 
ophoogmateriaal gebruikt onder wegen en woningen. In die jaren was nog niets bekend 
over eventuele schadelijke effecten. Inmiddels weten we dat de bodem op verschillende 
plaatsen diffuus is verontreinigd met Pak en dat sommige Pak verbindingen mogelijk kan-
kerverwekkend zijn.  
 
De afgelopen jaren is er commotie ontstaan rondom de PAK-problematiek in de bodem. 
Wat zijn de PAK- gehaltes in de bodem eigenlijk? Wordt PAK uit de bodem ook opgenomen 
in de gewassen die we daarop telen? Wat is het risico van het eten van deze gewassen? 
Wat zijn de mogelijkheden voor hergebruik van met PAK diffuus verontreinigde grond?  
Om antwoord te krijgen op deze vragen is het project “Interactieve risicobenadering bo-
demproblematiek voormalige mijnstreek oostelijk Zuid-Limburg” gestart. Het project is een 
samenwerking van zes van de acht ‘Parkstad Limburg’ gemeenten, de provincie Limburg, 
Stichting Kennisontwikkeling en kennisoverdracht Bodem, wetenschappelijk onderzoeksin-
stituut Alterra en De Straat Milieu-adviseurs BV. Het onderhavige deeltraject communicatie 
maakt hiervan deel uit. 
 
 
1.2 Doelstelling onderzoek 

De doelstelling van het deeltraject Communicatie is het gehele project te begeleiden door 
middel van open en heldere communicatie. Deze begeleiding is erop gericht een bijdrage te 
leveren aan het creëren van draagvlak en de uiteindelijk acceptatie van zowel de feitelijke 
onderzoeksresultaten als het actief bodembeleid in de regio. De afgeleide doelen zijn als 
volgt geformuleerd: 
1. het kennen van de risicoperceptie van enerzijds de bewoners en anderzijds de experts 

en het inzichtelijk maken van de ‘mismatches’ hiertussen; 
2. het inzicht geven in de mogelijke communicatievormen ten aanzien van bodembeleid; 
3. een positieve beïnvloeding van het vertrouwen tussen bewoners en bestuur; 
4. het leggen van een basis voor open en heldere communicatie in de toekomst. 
 
Gekozen is voor een communicatiestrategie die erop gericht is ‘bezorgdheid zonder hande-
lingsperspectief’ om te buigen naar ‘zorg met handelingsperspectief’. Iemand die op de 
hoogte is van alternatieve handelingswijzen in een als risicovol ervaren situatie, zal minder 
snel geneigd zijn zich zorgen te maken dan iemand die deze alternatieven niet ziet.  
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1.3 Probleemstelling en knelpunten deelproject communicatie 

De ervaring leert dat bodemprojecten vaak als technische aangelegenheid behandeld wor-
den. Maar bij bewoners zorgen onzekerheid over de aanwezigheid en gevolgen van bodem-
verontreiniging voor angst, zorgen, boosheid, kortom, het gehele scala aan menselijke 
emoties. Het is van belang hiermee rekening te houden en er op een goede manier op in te 
spelen. Een actieve en consistente beleidsvoering, het in begrijpelijke taal uitleggen van 
ingewikkelde zaken en het serieus nemen van emoties zijn van belang om zaken niet te 
laten escaleren. Goede en doordachte communicatie speelt hierbij een centrale rol. 
 
Bij aanvang van het onderhavige project, bij het opstellen van het plan voor de communica-
tie, is uitgegaan van groot wantrouwen van de burger jegens het bestuur, boze, ongeruste 
of in verwarring verkerende bewoners op zoek naar antwoord op nog onbeantwoorde vra-
gen en een welhaast dagelijkse (negatieve) aandacht voor de bodemproblematiek in de 
media, een zogenaamde worstcase benadering. Op basis hiervan is een plan opgesteld om 
belanghebbenden (burgers, pers, milieubeweging, bestuur en andere doelgroepen) stap 
voor stap mee te nemen in het project. Het plan omvatte een klankbordgroep met als doel 
de diverse belanghebbenden (kritische massa) in een vroegtijdig stadium te betrekken en  
het onderzoek (proces) zichtbaar uit te voeren om zo tegemoet te komen aan hun zorgen 
en belangen. Hier bleek echter in de praktijk geen animo voor te zijn. De grote groep “bo-
zen” bleek niet te bestaan. Daarom is via intermediairen, zoals de GGD en het Meldpunt 
Gezondheid en Milieu Limburg) getracht kritische noten ten opzichte van het onderzoek en 
de onderzoeksmethode boven tafel te krijgen. Daar is verder aan bijgedragen door de bege-
leidingscommissie bestaande uit medewerkers van onder andere het RIVM, het SCG, de 
GGD, de inspectie, de provincie en de milieufederatie.  
 
 
1.4 Opbouw van het rapport 

In hoofdstuk 2 worden de uitgevoerde werkzaamheden beschreven. In hoofdstuk 3 worden 
de resultaten van het doelgroepenonderzoek en het onderzoek naar de invloed van de me-
dia beschreven. In hoof dstuk 4 volgen de conclusies. Het rapport sluit af met een aantal 
aanbevelingen in hoof dstuk 5. 
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2 Beschrijving uitgevoerde werkzaamheden 

Doelgroepenonderzoek 
Er is een doelgroepenonderzoek uitgevoerd met als doel inzicht te verkrijgen in de zorgen, 
belangen en wensen van de verschillende doelgroepen zodat daarop ingespeeld kan wor-
den. Daarnaast is dit richtinggevend voor de keuze van de communicatiemiddelen en –
momenten en de inrichting van de (toekomstige) communicatie tussen burgers en bestuur 
in de regio.  
 
In dit kader zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
- diepte-interviews met (onafhankelijke) instanties, die klachten krijgen van burgers  en 

onderzoek naar de beleving van Parkstad-burgers inzake bodemverontreiniging; 
- analyse van de resultaten van een burgeronderzoek dat in 2001 in de regio Parkstad is 

uitgevoerd; 
- een enquête in een nieuwsbrief die in het kader van dit project is uitgebracht; 
- een inventarisatie van klachten en de klachtenprocedures (mondeling en schriftelijk via 

desbetreffende gemeenteambtenaren); 
- een onderzoek naar de (bestbeoordeelde) communicatiemiddelen. 
Een overzicht van de resultaten zijn gepresenteerd in paragraaf 3.1. 
 
Onderzoek invloed van de media 
In opdracht van de werkgroep Communicatie is in het kader van een afstudeerproject (door 
Janneke Hendriks) een onderzoek verricht naar de mogelijke bijdrage van de media, speci-
fiek met betrekking tot de onrust rond de bodemverontreiniging in de Emmawijk in Bruns-
sum. Door de werkgroep Communicatie is ten behoeve van dit onderzoek een verkenning 
van literatuur over risicocommunicatie gedaan. In paragraaf 3.2 worden de resultaten van 
het onderzoek beschreven. Het volledige onderzoek is opgenomen in bijlage F.  
 
Klankbordgroep 

In het kader van het doelgroepenonderzoek heeft sinds september 2001 een aantal inter-
views plaats gevonden. Via o.a. de bodemmedewerkers van de desbetreffende gemeenten 
en contactambtenaren (buurtcoördinatoren) is getracht burgers te achterhalen die zich wil-
den verenigen in een klankbordgroep. Het bleek lastig om deze mensen op te sporen en in 
beweging te krijgen dan wel te overtuigen van het belang van de zaak. Daarnaast bleek dat 
deze groep boze of actieve burgers niet (georganiseerd) aanwezig was, zodat niet vlot een 
bewonersdeel als klankbordgroep samengesteld kon worden. Directe inbreng van bewoners 
in het onderzoek en de onderzoeksmethode voordat het onderzoek van start ging heeft dan 
ook niet plaatsgevonden. Wel is via indirecte weg1 (intermediairen) getracht kritische noten 
ten opzichte van het onderzoek en de onderzoeksmethode boven tafel te krijgen.  

                                                 
1 Er is in dit kader uitgebreid contact geweest met de GGD en het Meldpunt Gezondheid en Milieu 
Limburg dat grote bemoeienis heeft (gehad) met en adviseur is van o.a. bewonersvereniging Het 
Fundament in Zeswegen, Heerlen. Verder is input gevraagd van de afzonderlijke bodemmedewerkers 
van de Parkstad gemeenten als verzamelpunt van klachten van bewoners.  
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Geconcludeerd kan worden dat de gemoederen bij burgers hoog op (kunnen) lopen waar 
het specifieke saneringslocaties betreft. Momenteel staat er echter geen kritische massa te 
trappelen om zich te verenigen in een klankbordgroep. Ook anderszins bestaat er geen be-
langstelling voor deelname aan het project. Deze veronderstelling is getoetst in gesprekken 
met intermediaire organisaties (milieubeweging, wijkbeheer, GGD, meldpunt Gezondheid en 
Milieu Limburg). Dit geldt zowel voor bodemverontreiniging in het algemeen als voor de 
huidige situatie in Parkstad in het bijzonder. 
 
Begeleidingscommissie 
Een (technische) Begeleidingscommissie waarin o.a. het RIVM, het SCG, de GGD, de In-
spectie, de Provincie en de milieufederatie zitting hebben, is samengesteld en is regelmatig 
samengekomen met trekkers van de deelprojecten. Deze technische begeleidingscommissie 
heeft meegedacht in de uitvoering van het project. De milieubeweging – waarbij aangete-
kend dient dat zij niet persé als homogene groep aangeduid kan worden - heeft lijfelijk 
niemand afgevaardigd wegens gebrek aan tijd. Via afzonderlijke contacten is zij evenwel 
geïnformeerd en bevraagd2. Hun inbreng is van belang, omdat zij tevens de belangen van 
de burgers behartigen. Verder heeft ook de werkgroep communicatie van de regio Parkstad 
als klankbord gefungeerd.  
 
Ondersteuning deelprojecten Gewasonderzoek, Bodemkwaliteitskaarten en Hergebruik 
In het kader van de ondersteuning van de deelprojecten Gewasonderzoek en Bodemkwali-
teitskaarten zijn diverse faciliterende activiteiten ontplooid. Veelvuldig contact heeft 
plaatsgehad in het kader van de (organisatie en) oproep aan burgers om deel te nemen aan 
het gewasonderzoek. Burgers is verzocht gedurende het groeiseizoen boerenkool, sla en 
peen uit eigen tuin ter beschikking te stellen. De respons was voldoende en goed.  
 
Ook in het kader van het deelproject Bodemkwaliteitskaarten heeft de werkgroep commu-
nicatie ondersteuning geboden waar het contact met burgers betreft. Zij heeft voornamelijk 
gefaciliteerd bij het schriftelijk verzoek aan bewoners om goedkeuring te verkrijgen voor 
het plaatsen van boringen in hun tuin.  
 
Tot slot is vanuit het deelproject Communicatie het eindadviesrapport opgesteld, waarin de 
bevindingen van de diverse deelprojecten geïntegreerd zijn opgenomen. 
 

                                                 
2 Voor contactpersonen afzonderlijke milieugroeperingen zie Bijlage A.  
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Nieuwsbrieven 
Er zijn twee nieuwsbrieven uitgebracht (zie bijlage C), die zijn verstuurd naar de deelnemers 
aan het gewasonderzoek (de “boerenkolers”), degenen die toestemming hebben gegeven 
voor het plaatsen van boringen, de colleges van burgemeester en wethouders van de be-
trokken gemeenten, de raadsleden, de betrokken medewerkers vanuit gemeenten dan wel 
het projectteam, de begeleidingscommissie, de lokale en regionale pers, andere belangstel-
lenden (o.a. het meldpunt G&M, de Universiteit Maastricht). Een derde nieuwsbrief volgt 
binnenkort. 
 
De nieuwsbrieven zijn in goede samenwerking met de communicatiewerkgroep Parkstad 
Limburg  tot stand gekomen. De keuze en de financiën voor de vormgeving zijn uit de regio 
gekomen. Dit geeft aan dat de regio het belang van de nieuwsbrief onderkent en onder-
steunt. Verzending is geschied door gemeente Heerlen. Verder is er een emailadres voor de 
redactie geopend. Tot slot heeft er bestuurlijke afstemming over de inhoud en de opzet van 
de nieuwsbrief plaatsgevonden met Bestuurlijk Overleg Parkstad Limburg.  
 
Workshops 
In de loop van het project is een aantal workshops georganiseerd. De eerste workshop 
heeft plaatsgevonden op 13 en 14 november 2001 te Landgraaf en was gericht op de be-
leidsambtenaren bodem van de Parkstad gemeenten. De workshop is mede bijgewoond 
door teamleden Parkstad van De Straat Milieu-adviseurs3. Tijdens deze workshop hebben 
bodemmedewerkers van de afzonderlijke gemeenten handvaten gekregen om in hun com-
municatie beter af te stemmen op de doelgroep burgers. De workshop is positief beoor-
deeld, heeft volgens de medewerkers zelf inzicht gegeven in het belang en de wijze waar-
op goede communicatie plaatsvindt. Het heeft tevens gezorgd voor versterking van het 
wij-gevoel (gezamenlijk belang) binnen ‘het team’ en als zodanig mensen meer in beweging 
gezet. Er wordt sinds de workshop vlotter medewerking verleend. Het is goed te blijven 
appelleren aan het ‘wij-gevoel’ van deze workshopdagen. 
 
Op 16 januari 2002 heeft in Heerlen een terugkoppeling plaats gevonden van de tussen-
tijdse onderzoeksresultaten Hierbij waren bodem- en communicatiemedewerkers van de 
Parkstad gemeenten en medewerkers van provincie Limburg en regio Parkstad aanwezig. 
 
De volgende workshop voor bodem- en communicatiemedewerkers van de Parkstad ge-
meenten en medewerkers van provincie Limburg en regio Parkstad, heeft plaatsgevonden 
op 31 oktober 2002. Tijdens deze workshop is getracht antwoord te vinden op de vraag in 
welke vorm de resultaten van het project gegoten moeten worden en waaraan behoefte is 
bij het communiceren over risico’s als gevolg van bodemverontreiniging.  
                                                 
3 Aandacht is besteed aan: basisvaardigheden communicatie over milieuproblemen (sleutelwoorden 
en gespreksdomeinen), milieucommunicatie van de gemeenten naar burgers, eigen beeldvorming en 
visie op de doelgroep, herkennen van de positieve bedoeling van als negatief ervaren gedrag, leerstij-
len van het publiek, presentatievormen, de verschillende ‘lagen’ in een (milieu)discussie, samenwer-
ken in het team (communicatie binnen het team en eigen sociaal panorama), doelgerichte projector-
ganisatie versus klantgerichte dienstverlening. 
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Dit leverde het volgende beeld: 
- De feitelijke onderzoekresultaten (“saai en wetenschappelijk”), op CD-rom (alle uitge-

breide rapporten van de vier deelprojecten bodemkwaliteitskaart, gewasonderzoek, 
hergebruik, communicatie). 

- Een adviesrapport, opgesteld door het consortium+gemeenten, maximaal 20 pagina’s, 
waarin de conclusies en aanbevelingen uit de diverse deelonderzoeken geïntegreerd zijn 
opgenomen. 

- Voorlichtingsmateriaal: per doelgroep en per onderwerp (vorm nog niet afgesproken).  
- Een handreiking voor gemeenten met “wat te doen als…., en wat te doen voordat…..”. 
Het verslag van deze workshop is opgenomen in bijlage D.  
 
Volgend op de workshop van 31 oktober 2002 zijn een  concept -eindadviesrapport en een 
concepthandleiding opgesteld. Deze zijn besproken tijdens de workshop op 24 april 2003. 
Het verslag van deze workshop is opgenomen in bijlage E. 
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3 Resultaten  

 
3.1 Doelgroepenonderzoek 

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de resultaten van: 
- Diepte interviews met de GGD en het meldpunt Gezondheid en Milieu  (§3.1.1) 
- Burgeronderzoek Parkstad Limburg  (§3.1.2) 
- Enquête Nieuwsbrief  (§3.1.3) 
- Klachtenanalyse  (§3.1.4) 
- De (bestbeoordeelde) communicatiemiddelen (3.1.5). 
 
 
3.1.1 Diepte interviews met de GGD en het meldpunt Gezondheid en Milieu 

In oktober/november 2001 hebben diepte-interviews plaatsgevonden met een tweetal in-
stanties, namelijk de GGD en het klachtenmeldpunt Gezondheid en Milieu Limburg. Deze 
laatste instantie is een onafhankelijke instelling waar mensen terecht kunnen met hun be-
zorgdheid omtrent hun gezondheid in relatie tot milieuaspecten. Uit het interview met de 
oprichtster en een medewerkster van dit meldpunt bleek dat klachten omtrent bodemver -
ontreiniging in het algemeen niet zo vaak voorkomen. Wel bleek dat mensen zich veel va-
ker zorgen maken als er sprake is van een bodemsanering; ook komen er dan meer klach-
ten binnen. De GGD bevestigde deze ‘trend’. De GGD is een overheidsinstelling en komt 
vaak pas in actie als commissie bij voorlichtingsavonden of als er al problemen zijn met 
bodemverontreiniging zoals in het verleden bij de wijken die gesaneerd zijn of b.v. bij het 
Emmaterrein in Brunssum. 
 
 
3.1.2 Burgeronderzoek Parkstad Limburg 

In de lente van 2001 is een schriftelijke enquête afgenomen onder ca. 17.500 volwassen 
inwoners in de regio Parkstad4. Ruim 10.000 van deze mensen hebben de vragenlijst inge-
vuld en teruggezonden: een respons van maar liefst 57%, met andere woorden een prima 
steekproef. De enquête betreft de thema’s leefbaarheid, wonen, veiligheid, beheer en on-
derhoud, milieu, verkeer en vervoer, gemeente, gemeentelijke dienstverlening, communica-
tie, gemeentebestuur, Parkstad Limburg, winkelen en vrijetijdsbesteding. De resultaten zijn 
beschreven in een Parkstad monitor en verder uitgesplitst op buurtniveau per gemeente.  
In het deeltraject communicatie zijn alleen de resultaten die betrekking hebben op (beleving 
van) bodemverontreiniging en communicatie bekeken. 
 

                                                 
4 Burgeronderzoek Parkstad Limburg november 2001, uitgevoerd door bureau Onderzoek en Statis-
tiek van de gemeente Heerlen. Het burgeronderzoek is een gezamenlijk initiatief van de acht Parkstad 
gemeenten. Het is in 2001 voor het eerst gehouden.  
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Figuur: Percentage inwoners dat overlast ervaart van bodemverontreiniging 
(met aanduiding van de woonwijk) 
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Figuur: Percentage inwoners dat milieu-overlast ervaart per bron 

• Andere milieu-overlast, waaronder bodemverontreiniging 
De inwoners van Parkstad is gevraagd of zij andere milieuoverlast (anders dan geluid- en 
stankoverlast) ervaren als gevolg van: 
- Afval op straat (zwerfvuil) 
- Zwerfvuil in groenvoorzieningen 
- Hondenpoep 
- Onkruid op straat/trottoir 
- Bodemverontreiniging 
- Waterverontreiniging. 

           

Het percentage inwoners dat over- 
last ervaart van bodemverontreiniging 
is in Parkstad gemiddeld 7%. In het 
hoofdrapport Parkstadmonitor (novem- 
ber 2001) wordt gesteld dat slechts 
een marginaal deel van de Parkstad-
bevolking last heeft van bodem-
verontreiniging. Uit de gemeentelijke 
deelrapportages blijkt echter dat de 
uitkomst sterk varieert per buurt.  
 
Buurten of kernen waar meer dan 10% van de respondenten overlast ondervinden van bo-
demverontreiniging zijn: 
- Eikske, gemeente Landgraaf 

(28%) 
- Brunssum-West (12%) 
- Bingelrade, gemeente Onder-

banken (12%) 
- Vaesrade, gemeente Nuth 

(11%). 
 
Dit duidt erop mensen dat die op 
of nabij bekende saneringslocaties 
wonen, meer overlast van bodem-
verontreiniging ervaren. Deze stel-
ling is nader onderbouwd door de 
antwoorden van mensen die op 
bekende saneringslocaties wonen 
te vergelijken met mensen die op 
“schone” grond wonen.  
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Hiervoor is gebruik gemaakt van de postcodegebieden die door de deelnemende Parkstad-
gemeenten zijn aangeduid als saneringslocatie. Hieruit blijkt dat in probleemgebieden 18% 
van de respondenten aangeeft overlast te ondervinden van bodemverontreiniging (ten op-
zicht van 7% gemiddeld). 
 
• Probleembeleving: milieuverontreiniging  
In het burgeronderzoek is de inwoners gevraagd wat volgens hen op dit moment de be-
langrijkste problemen in de gemeente zijn. Het percentage respondenten dat milieuveront-
reiniging heeft aangegeven als één van de belangrijkste problemen in de gemeente varieert 
van 8% (gemeente Voerendaal) tot 22% (gemeente Brunssum). Hieruit blijkt dat ook voor 
milieuverontreiniging in algemene zin geldt dat de probleembeleving sterk gebiedsafhanke-
lijk is.  
 
Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat: 
- gemiddeld 7% van de Parkstadbevolking last heeft van bodemverontreiniging 
- de mate waarin respondenten overlast ondervinden sterk gebiedsafhankelijk is. 
- de buurten waarin de hoge percentages bestaan samenvallen met de (bekende) sane-

ringsterreinen. 
 
 
3.1.3 Enquête Nieuwsbrief 

Om meer inzicht te krijgen in de beleving van bodemverontreiniging bij burgers in de regio 
Parkstad Limburg is in de nieuwsbrief van maart 2002 een enquête geplaatst. Op deze en-
quête hebben 57 respondenten gereageerd. Het betreft deelnemers aan het gewasonder -
zoek en degenen die voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart toestemming hebben 
verleend voor het nemen van bodemmonsters uit hun tuin. 
 
Nevenstaande figuur geeft aan in 
welke mate de respondenten het 
eens zijn met de stellingen “Ik maak 
me zorgen over mijn gezondheid 
en/of die van mijn familieleden als 
gevolg van bodemverontreining” en 
“Ik maak me zorgen over de extra 
waardedaling van mijn woning als 
gevolg van bodemverontreining”. 
Hieruit blijkt dat meer mensen zich 
zorgen maken over gezondheidsrisi-
co’s, maar dat ook de zorgen over 
extra waardedaling van de woning 
nog relatief hoog scoren. 
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“Ik maak me zorgen over de extra waardedaling van mijn woning als 
gevolg van bodemverontreiniging.” 
“Ik maak me zorgen over mijn gezondheid en/of die van mijn 
familieleden als gevolg van bodemverontreiniging.” 

Figuur: Aantal respondenten per antwoordcategorie; Vraag: In 
hoeverre bent u het eens met de stelling…. 
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Verder heeft 38% aangegeven zich zorgen te maken over de overlast die een bodemsane-
ringsoperatie met zich meebrengt (bijv. opgebroken straten en tuinen); en 29% heeft aan-
gegeven zich zorgen te maken over de kosten als gevolg van bodemverontreiniging voor de 
overheid. 
 
Tot slot valt op dat bij bodemverontreiniging behalve aan PAK’s en mijnsteen met name 
gedacht wordt aan de AWACS-vliegtuigen als bron van (zorgen over) bodemverontreini-
ging. 
 
 
3.1.4 Klachtenanalyse  

De bodemmedewerkers van alle betrokken gemeenten hebben in november 2001 een in-
ventarisatie van de klachten van het afgelopen jaar uitgevoerd (zie bijlage B). Gebleken is 
dat er slechts enkele (minder dan 10) klachten betreffende de bodem per gemeente behan-
deld zijn. De klachten worden niet centraal geregistreerd. Hieruit volgt de aanbeveling om 
de klachtenprocedure bij de gemeenten te verbeteren.  
 
 
3.1.5 Communicatiemiddelen 

In het burgeronderzoek Parkstad Limburg in de lente van 20015 is onderzoek gedaan naar 
de communicatie en dienstverlening door de gemeente. Gevraagd is welke informatiemid-
delen burgers gebruiken om op de hoogte te blijven van besluiten van de gemeente.  

                                                 
5 Burgeronderzoek onder ruim 10.00 burgers lente 2001, zie ook hierboven onder beleving burgers 
bodemverontreiniging, rapportage nog niet geheel voltooid.  
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Figuur: Percentage respondenten per antwoordcategorie;  
vraag: Hoe houdt u zich op de hoogte van de besluiten van het gemeentebestuur? 
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Slechts een kleine 10% houdt zich niet op de hoogte van besluiten van de gemeente 
(Heerlen 11,6%, Onderbanken 6,2%).  
 
Voor de gemeente Voerendaal (72,9%) en Heerlen (86,4%) geldt de gemeentelijke infor -
matiekrant als meest gebruikt communicatiemiddel (Parkstad gemiddeld 46.7%). Voor alle 
gemeenten in Parkstad Limburg samen blijken de huis-aan-huis bladen het meest gebruike-
lijke informatiemiddel (63,5%). Daarna volgen de dagbladen (43%), regionale en lokale om-
roep, TV-Gazet (31,9%) en vervolgens de andere gemeentelijke informatiemiddelen zoals 
brochures (24,8%), voorlichtings-/inspraakbijeenkomsten (4,3%), contacten met raadsle-
den en wethouders (4,1%), contacten met gemeenteambtenaren (3,6%) en gemeentelijke 
website (3,2%).  
 
Van alle ondervraagde burgers in Parkstad is 58,1% van mening dat de gemeente vaker in 
huis-aan-huis bladen moet informeren. Over het algemeen vindt men de informatie duidelijk 
verwoord, het lezen waard, betrouwbaar en ziet het er aantrekkelijk uit. Het percentage 
dat van mening is dat de gemeente voldoende rekening houdt met de wensen van de be-
volking loopt uiteen van ruim 15% in Brunssum tot ruim 36% in Voerendaal. Als belang-
rijkste beinvloedingsmethode van het gemeentelijk beleid wordt het burgeronderzoek zelf 
als het meest zinvol beschouwd. 
Geconcludeerd kan worden dat in het project gebruik gemaakt is van de bovenstaande 
bestbeoordeelde communicatiemiddelen. Het is zinvol dit te blijven doen. Het zou evenwel 
kunnen dat er voor specifieke aangelegenheden nieuwe (andere) informatiemiddelen of af-
zenders gevonden kunnen worden.  
 
 
3.2 Resultaten onderzoek invloed van de media 

In 2002 heeft Janneke Hendriks van Universiteit Wageningen op verzoek van het project-
team van het deelonderzoek Communicatie een onderzoek verricht naar de mogelijke bij-
drage door de media aan de (on)rust rondom bodemverontreiniging in de Emma-wijk in 
Brunssum, één van de Parkstad gemeenten. Van dit onderzoek wordt hier een samenvat-
ting gegeven. Het volledige onderzoek is opgenomen in bijlage F. 
 
 
3.2.1 Inleiding 

Bij een bodemverontreiniging zijn over het algemeen veel partijen betrokken en er moeten 
veel stappen worden doorlopen. Dit vereist in toenemende mate goede communicatie tus-
sen de deskundigen op het gebied van bodemverontreiniging, betrokken buurtbewoners en 
de overheid. 
 
De regio Parkstad bestaat uit de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, 
Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken. De kolenmijnen hebben op deze regio altijd 
grote invloed gehad. Vroeger als werkverschaffer en tegenwoordig als veroorzaker van bo-
demverontreiniging. Er is in Limburg een aantal incidenten geweest met betrekking tot bo-
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demverontreiniging in woonwijken. Hierdoor is in sommige gemeentes de relatie tussen 
overheid en burger ernstig verstoord. Dit is ook het geval geweest in de Emma-wijk in 
Brunssum die in dit onderzoek centraal staat. In deze wijk wonen veel gezinnen met jonge 
kinderen en een relatief groot deel van de huizen zijn koopwoningen. Verder blijken de 
mensen redelijk tevreden over de Emma-wijk en geeft de sociale opbouw van wijk-West 
geen aanleiding om te veronderstellen dat deze wijk sterker zal reageren op verontrustende 
berichten in de krant dan andere wijken in Parkstad Limburg. De volgende onderzoeksvraag 
is de leidraad voor het onderzoek geweest: 
 
“Welke bijdrage heeft de media kunnen leveren aan de (on)rust over bodemverontreiniging 
in Parkstad Limburg onder bewoners van deze gemeenten?” 
 
Het onderzoek is opgebouwd uit twee delen. Het theoretische deel bestaat uit een litera-
tuurstudie om vast te stellen welke factoren belangrijk zijn bij risico communicatie met be-
woners van een verontreinigde woonwijk en met de media over dit onderwerp. In het 
tweede deel van het onderzoek wordt op basis van de gevonden factoren bepaald of tach-
tig geselecteerde regionale krantenartikelen een bijdrage hebben kunnen leveren aan de 
onrust onder bewoners van de verontreinigde woonwijk Emma in Brunssum, Limburg. Van 
alle artikelen is bekeken welke zinnen verontrustend zouden kunnen zijn en in welke mate. 
Verder is bepaald welke factoren in de artikelen terug kwamen. Tevens is op basis van de 
krantenartikelen een beeld geschetst van de gebeurtenissen die zich rond de Emma-wijk 
hebben afgespeeld. 
 
 
3.2.2 Risicocommunicatie 

Het belangrijkste aspect van communicatie over risico’s is het maken van onderscheid tus-
sen gemeten risico’s en de perceptie die mensen van een risico hebben. Als onderzoek 
uitwijst dat er geen risico’s zijn kunnen bewoners nog steeds het gevoel hebben dat ze er 
wel zijn. Deze perceptie kan door verschillende factoren beïnvloed worden. De volgende 
factoren komen als belangrijkste uit de literatuurstudie:  
 
Risicogebonden factoren Communicatieproces Context 
Vrijwilligheid Relatie Sociale context 
Bekendheid Vertrouwen Economie 
Waarneembaarheid Geloofwaardigheid Waarden en normen 
Relevantie Verantwoordelijkheid  
Eerlijkheid Timing  
Onzekerheid Controle  
Oorsprong Openheid  
Voordelen Participatie  
 Gehoord worden  
 Gehoord worden  
 Emoties  
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Verder komt uit de literatuur naar voren dat voor effectieve risico communicatie de aspec-
ten: doel, doelgroepanalyse, boodschap, medium, communicatie deskundige, implementa-
tie en evaluatie het meest van belang zijn. 
 
Tenslotte bleek uit het literatuuronderzoek dat bij risico communicatie in de media met de 
volgende onderwerpen rekening gehouden moet worden: “de relatie met de media”, “mili-
eurisico’s op zich zijn geen nieuws”, “politiek heeft een grotere nieuwswaarde dan weten-
schap”, “journalisten verzamelen standpunten, geen waarheden”, “een risico verhaal wordt 
vaak vereenvoudigd”, “journalisten proberen een verhaal te verpersoonlijken”, “uitlatingen 
over risico’s hebben een grotere nieuwswaarde dan uitspraken over veiligheid”, “journalis-
ten moeten hun werk vaak doen in weinig tijd”. 

 
 
3.2.3 Analyse krantenartikelen 

Uit de analyse van de artikelen blijkt dat alle artikelen samen een kleine hoeveelheid poten-
tiële onrust hebben kunnen veroorzaken die de bewoners zou kunnen alarmeren. Het is 
echter niet waarschijnlijk dat de artikelen erg veel onrust hebben veroorzaakt. In de artike-
len die verontrusting zouden kunnen ‘veroorzaken’ blijken vooral de factoren die met 
‘communicatieproces’ te maken hebben een grote rol te spelen. Met name de relatie tus-
sen overheid en burgers speelt hierbij een belangrijke rol. Door ervoor te zorgen dat de be-
richtgeving over de relatie in een positiever daglicht komt te staan zou een groot deel van 
de potentiële verontrusting door de krantenberichten worden weggenomen. 
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Risicogeboden factoren 
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woningprijzen 

Bezorgdheid bij 
bewoners over: 
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Figuur : Influencediagram  
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Figuur: de media kunnen rol spelen bij vergroten onrust  

Verder kan op basis van de resultaten gesteld worden dat er in de bijdrage aan het onrust-
veroorzakende-vermogen van een artikel, verschuivingen optreden naarmate de tijd ver-
strijkt. Deze verschuivingen kunnen goed verklaard worden door de onderwerpen die in de 
periodes aan bod komen. Daarom kan geconcludeerd worden dat het onderwerp van be-
richtgevingen bepaalt welke factoren met betrekking tot risico communicatie in krantenar-
tikelen naar voren komen. Hiermee bepaalt het onderwerp in de krant de factoren waarop 
lezers hun perceptie over risico’s bepalen. 
 
Om de potentiële onrust die de krantenartikelen uitdragen te verminderen kan er voor ge-
zorgd worden dat de berichtgeving over de relatie tussen overheid en bewoners in een po-
sitiever daglicht komt te staan. Dit kan bereikt worden door de relatie daadwerkelijk te 
verbeteren. Tevens kan de vorming van de perceptie door burgers enigszins gestuurd kun-
nen worden door enige invloed uit te oefenen op het bepalen van de onderwerpen die veel 
aandacht krijgen in de regionale 
kranten. Dit kan alleen als er een 
goede relatie is tussen de over-
heid en de medewerkers van de 
krant en als de journalisten er 
open voor staan. Verder is het 
belangrijk om als informatiebron 
goed voorbereid te zijn op de 
manier waarop journalisten 
meestal te werk gaan. 
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4 Conclusies 

1. Uit burgeronderzoek blijkt dat gemiddeld 7% van de bevolking in Parkstad last heeft van 
bodemverontreiniging en de gezondheidsrisico’s in Parkstad.  

 
2. De mate waarin burgers overlast ondervinden is sterk gebiedsafhankelijk. De bezorgd-

heid bestaat voornamelijk in gebieden (wijken) waar sprake is van recente, bekende bo-
demproblematiek. 

 
3. Burgers maken zich niet alleen druk over gezondheidsrisico’s maar ook over de mogelij-

ke waardevermindering van hun onroerend goed. De stress en andere emotionele gevol-
gen die dit oplevert vormen een reëel gevaar voor de gezondheid. 

 
4. Parkstadburger gedraagt zich (in termen van risicocommunicatie) niet wezenlijk anders 

dan andere burgers inzake bodemverontreiniging. Voor geval er wel afwijking bestaat is 
het de vraag of die oorzaak gezocht dient te worden in de diep gewortelde angst uit 
mijnverleden. 

 
5. Burgers maken zich zorgen als er ruchtbaarheid wordt gegeven aan de problematiek 

door de media of als er iets in hun directe omgeving gebeurt b.v. een concrete bodem-
sanering. 

 
6. Media kunnen een rol spelen bij vergroten of verkleinen van de onrust onder burgers. 

Afhankelijk van relatie met betreffende overheid kan dit uitgroeien tot grotere onrust. 
Het is van belang een goede verstandhouding te hebben/houden met de 
pers/journalisten. Bedenk: politiek heeft meer nieuwswaarde dan wetenschap, risicover-
haal wordt vaak versimpelt, journalist verzamelen standpunten geen waarheden, uitla-
tingen over risico's hebben meer impact dan uitlatingen over veiligheid. 

 
7. Uit onderzoek blijkt dat de onrust bij bewoners niet zozeer wordt veroorzaakt door de 

feitelijke gegevens over de bodemverontreiniging maar vooral door het communicatie-
proces. Het goede nieuws hierbij is dat we het communicatieproces – en dus de mate 
van onrust – voor een belangrijk deel kunnen controleren; dit ondanks de onzekerheden 
op het technische vlak. 

 
8. De burger is momenteel goed te bereiken door middel van de volgende communicatie-

middelen: huis-aan-huis bladen, gemeentelijke gidsen en regionale kranten. 
 
9. Interesse van de diverse doelgroepen (pers, milieubeweging, onafhankelijke weten-

schappelijke instituten, werkgroep communicatie Parkstad) is groter naarmate er ge-
sproken kan worden over concrete resultaten (activiteiten); 
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5 Aanbevelingen 

 
Het verdient aanbeveling om de (in- en externe) communicatie tussen alle betrokken partij-
en bij een bodemverontreiniging structureel vorm te geven. Handvatten voor optimalisatie 
van de communicatiestructuur binnen de betrokken gemeenten worden gegeven in de 
handleiding “communicatie bij bodemverontreiniging”6. Samengevat gaat het om het vol-
gende: 
 
1. Bij een (nieuw) geval van bodemverontreiniging: 

* Stel een communicatiemedewerker aan en zonodig een communicatiewerkgroep. 
* Breng de doelgroepen, de belangen en de risicopercepties in kaart. 
* Stel een communicatieplan op (doel, boodschap, middelen, organisatie, evaluatie).  
* Neem in elk bodem(sanerings-)plan een communicatieparagraaf op (art. 39 wijzi-

ging Wet bodembescherming). 
* Stel een beschermings- en veiligheidsplan op. 
* Zorg voor financiële en praktische ondersteuning. 

 
2. Stel een klachtenprocedure in; neem klachten serieus. Gun burgers de tijd om te kla-

gen, hun emoties en meningen te uiten. 
 
3. Zorg voor terugkoppeling van de resultaten (van oa de onderzoeken gedaan in het ka-

der van dit project) aan het bestuur en de diverse betrokken afdelingen binnen de ge-
meente en de provincie (bodem- en communicatie-medewerkers). Alle betrokkenen 
moeten over dezelfde feiten(kennis) en informatie beschikken en (te nemen) beslissin-
gen moeten op elkaar worden afgestemd. 

 
4. Met betrekking tot externe communicatie:  

* Geef tijdig, concrete en juiste informatie over het verloop van het onderzoek en de 
resultaten aan belanghebbenden/belangstellenden (burgers, pers, intermediairen en 
onafhankelijke (wetenschappelijke) instellingen).  

* Zorg voor een 'zender' die door de ontvanger als betrouwbaar wordt gezien.  
* Maak gebruik van de bestbeoordeelde communicatiemiddelen. (Op dit moment zijn 

dat de huis-aan-huis bladen. Onderzoek eenmaal per vier jaar welke middelen het 
best beoordeeld worden). Mensen rechtstreeks en persoonlijk benaderen is altijd de 
beste optie (bijvoorbeeld door middel van een schriftelijke nieuwsbrief).  

 
5. Zorg voor een goede relatie (gemeente) met de pers zodat de mogelijkheid bestaat in-

vloed uit te oefenen op de onderwerpen in de (regionale) pers. Bedenk: politiek heeft 
meer nieuwswaarde dan wetenschap; een risicoverhaal wordt vaak versimpeld (zorg 
dus voor hapklare brokken-taal); journalisten verzamelen standpunten geen waarheden; 
uitlatingen over risico's hebben meer impact dan uitlatingen over veiligheid. 

                                                 
6 Deze handleiding is een afzonderlijke uitgave voortkomend uit dit project. 
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Bijlagen 
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Bijlage E:  Verslag workshop Communicatiestrategie 24 april 2003 
Bijlage F:  De invloed van de media op risicobeleving, Janneke Hendriks (december 2002) 
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Bijlage A: Contactpersonen  
 
Milieuorganisaties: 

IVN Brunssum 
Nicolaes Maesstraat 2 
6445 EJ Brunssum (045 - 525 0565) 
 
Milieunetwerk Brunssum/Onderbanken 
Dhr. G. Versleijen 
Ringstraat 2 
6446 XM  Brunssum (045 - 521 4721) 
 
IVN Heerlen 
Gallusstraat 1 
6417 VD Heerlen (045 - 521 0071) 
 
Milieudefensie Heerlen 
Dhr. L. Verhey, dhr. A. Mans  
Senecastraat 10 
6417 VG Heerlen (045 - 571 4291) 
 
Milieunetwerk Heerlen 
Prof. v. Itersonstraat 112 
6419 SE Heerlen (045 - 571 1123) 
 
Overkoepelend overleg (ambtenaren, politiek, milieuorganisaties) eens per maand, contact 
via dhr. N. Thijssen of dhr. J. Essens Gemeenten Heerlen 
 
IVN Landgraaf 
Dhr. J. Beisman 
045 – 532 3202 
Dhr. J. Littmann 
045 – 532 3373 
 
Vereniging Natuurmonumenten (Onderbanken) 
Dhr. F. Baselmans 
Kerkstraat 1 
6439 AN Doenrade 
 
Stichting Milieufederatie Limburg 
Godsweerderstraat 2 
6041 GH Roermond 
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GGD Oostelijk Zuid-Limburg 
Afd. Medische Milieukunde, dhr. Sven Evertz, Tel. 046-4787320 
en mw. Gonnie Jongmans-Liedekerken. 
 
Meldpunt uitvoering bodemsaneringen/klachten (namens provincie Limburg) 
Tel. 046-4339479  
 
Meldpunt Gezondheid en Milieu 

Mw. Pia Cuypers, Tel. 045-5714954 
 
Gemeente Brunssum 

Bureau Communicatie, Tel. 045-5278633 
 
Afd. Milieu.  
Bedrijven: Tel. 045-5278666 / 672. 
Bodem: tst. 671 (Bert Lie, e-mail: bert.lie@brunssum.nl), 593, 569; 
Geluid tst. 674, 477. 
 
Afd. Ruimtelijke Ordening en Bouw- en Woningtoezicht, Tel. 045-5278660. 
 
Afd. Civiele Techniek, Tel. 045-5278620 / 621. 
 
Website: www.brunssum.nl 
 
Gemeente Heerlen: 
Afd. AZ Communicatie 
Dhr. Richard Pisters, Tel. 045-5604712 
email: R.Pisters@heerlen.nl  
 
Dienst Stadsontwikkeling 
Afd. Stadsplanning, Bureau 3H 
Mw. Esther de Boeye (sen. Medew. Bodem en Water), Tel. 045-5604944 
Email: E.de.Boeye@heerlen.nl  
Fax. Alg.: 045-5605163 
 
Website: gemeente heerlen.nl 
 
Gemeente Kerkrade: 

Sector Bestuursdienst 
Afd. Voorlichting 
mw. G. Bertrand, Tel. 045-5676443 
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Sector Samenleving 
Staf 
dhr. M. Steinbusch (hoofd Staf, volksgezondheidbeleid), Tel 045-5676605 
 
Sector Stad 
Afd. Milieu en Bouwen 
dhr. E. Nieuwenhuis (Specialist Bodem), Tel 045-5676443 
dhr. T. Stratermans (Projectleider, beleid afd. M+B), Tel 045-5676444 
 
Afd. Openbare Ruimte 
dhr. E. Habets (Projectleider, beleid afd. OR), Tel 045-5676510 
 
Afd. Wijkbeheer 
dhr. A. Lenzen (Wijkmanager Noord) 
dhr. H. Bracun (Wijkmanager West) 
dhr. M. Kerff (Wijkmanager Oost) 
 
Gemeente Landgraaf: 

Afd. Informatievoorziening:  
Jeannette Noordhoek,  
Tel: 045-5695370,  
e-mail: jn3@landgraaf.nl 
 
Afd. Bouwen en Milieu 
Ing. Jules J.M. Godding 
Technisch Specialist Milieu/Bodem 
Tel.: 045-5695290 (doorkiesnr.) 
Fax.: 045-5695480 (centraal) 
e-mail: julien.godding@landgraaf.nl 
 
Website: www.landgraaf.nl 
 
Gemeente Onderbanken: 
Afd. Wonen (w.o. Milieu):  
Mw Claudia Mulders, Tel. 045-5278744 
R. Bougie, Tel. 045-5278753 
 
Afd. PAZ (w.o. Communicatie/Voorlichting): 
S. Tummers, Tel. 045-5278727 
 
Gemeente Simpelveld: 
Afd. Volksgezondheid: Miranda Reits, Tel. 045 - 544 8360 
Afd. Bodem / Milieu: Hub Pruppers, Tel. 045 - 544 8365 
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Bijlage B: Inventarisatie klachten(systeem) bodem (november 2001) 
 
Kerkrade 

De gemeente Kerkrade heeft geen centraal klachtenregistratiesysteem. Klachten over bo-
dem komen bij de specialist bodem terecht. Wel heeft de afdeling Milieu en Bouwen sinds 
kort een eigen klachtenregistratiesysteem dat voornamelijk voor klachten over bedrijven is 
bedoeld. Dit systeem wordt door de afdelingsambtenaren zelf gevoed. Hierin staan tot nu 
toe geen bodemklachten gemeld. Recent is er via een brief een klacht binnen gekomen 
over extra kosten voor het afvoeren van verontreinigde grond van een gesaneerd mijnter-
rein. De klager is schriftelijk meegedeeld dat de klacht terecht is, dat er met diverse instan-
ties overleg zal worden gevoerd en dat zo gauw er een oplossing is dit aan hem wordt 
meegedeeld. 
 
Landgraaf 
Bijna alle telefonische en schriftelijke klachten komen bij de afdeling Bouwen en Milieu bin-
nen. De klachten die niet voor die afdeling bestemd zijn, worden ingevoerd in de computer 
en ter afhandeling doorgegeven aan de desbetreffende afdelingen b.v. politie, stadswach-
ten, afdeling BMO toetsing Algemene Plaatselijke Verordening. De klachten voor de afde-
ling Bodem hebben te maken met de werkzaamheden van bouwen (bouwvergunningen) en 
milieu (de belangrijkst items ; bodemverontreiniging, bedrijven, geluidsoverlast, afval, kap-
pen van bomen, veiligheid, geuroverlast etc).  
 
Het cluster milieu heeft hiervoor een eigen registratiesysteem genaamd M&M.  De binnen-
gekomen klachten worden in dit systeem ingebracht en op het formulier staat o.a. behan-
delende ambtenaar, soort klacht, datum van de klacht, de klager en de vermoedelijke ver-
oorzaker van de klacht. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen, dit van-
wege het feit dat de klager dan niet geïnformeerd kan worden omtrent de afhandeling c.q. 
stand van zaken. In de twee weken wordt de stand van zaken c.q. afhandeling van de 
klacht besproken in het afdelingsoverleg.  In principe dienen alle klachten te worden afge-
handeld. 
 
Uit een uitdraai van de afgelopen twee jaar blijkt dat er in totaal 5 klachten zijn binnenge-
komen omtrent bodemproblematiek. Deze gingen in hoofdzaak over het storten van puin 
en dakpannen in de bodem, wassen van auto’s zonder enig voorziening hiervoor, overlast 
waterafvoer van het wassen van auto’s door een transportbedrijf dat op een buurperceel 
terecht komt, een particulier die autowrakken in de bodem vindt, lozing van olie op de bo-
dem. Dus geen klachten omtrent zorgen over de gezondheid in relatie met  bodem. Het 
gaat hier voornamelijk over bedrijven die dit veroorzaken en de zorg om de financiële con-
sequenties voor de toekomst voor hun eigendom. Wel zien we dit meer bij geluidsoverlast 
en geuroverlast dat mensen denken dat dit slecht is voor de gezondheid. Deze overlast 
wordt voornamelijk veroorzaakt door grotere bedrijven en deze stoten stoffen uit waarvan 
mensen bang zijn omdat ze niet weten wat deze stoffen doen. 
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Onderbanken 
De gemeente Onderbanken heeft een klachtenregistratiesysteem bestaande uit twee on-
derdelen: 
1. Klachten met betrekking tot Wm-inrichtingen. 
Klachten worden schriftelijk vastgelegd (standaardklachtenformulier). 
Vervolgens wordt een controle verricht bij de betreffende inrichting. De bevindingen – in-
clusief de te nemen maatregelen – worden vastgelegd in een controlerapport. 
Het controlerapport wordt met een begeleidend schrijven naar de klager(s) 
gestuurd. De betreffende inrichting krijgt het controlerapport met begeleidend schrijven 
toegezonden. In de brief wordt tevens aangegeven, binnen welke termijn de betreffende 
maatregelen ter oplossing van de klachten dienen te worden genomen. Een ander gebeurd 
conform de handhavingsstrategie (bestuurlijk stappenmodel) van het Servicepunt Handha-
ving Limburg (SEPH) 
2. Overige klachten. 
Klachten worden geregistreerd op een standaardregistratieformulier. Vervolgens worden 
klachten onderzocht en – indien veroorzaker van de klacht bekend is – wordt deze aange-
schreven om binnen een bepaalde termijn maatregelen te treffen om de klacht op te hef-
fen. Indien geen dader bekend neemt gemeente actie om klacht op te lossen. 
 
In 2001 zijn drie klachten binnengekomen omtrent bodembedreigende handelingen. 
1. Dumping vaten met XTC-afval in het buitengebied (april 2001). Het probleem is in over-

leg met de politie aangepakt. Het XTC-afval is opgeruimd; geen bodemverontreiniging 
aangetroffen. Daders onbekend. 

2. Gesprongen olieleiding van een vrachtauto, waardoor olie terecht is  gekomen in 2 voor-
tuinen (mei 2001). De bodem van de betreffende voortuinen is gesaneerd (c.q. 5 m3 
grond afgegraven; verontreiniging opgeruimd). Kosten zijn verhaald op de dader. 

3. Olielekkende vrachtauto, waardoor olie in rioolkolk terechtgekomen is (augustus 2001).  
De olieresten zijn opgeruimd (kolken leeggezogen). Kosten verhaald op dader. 
 
Simpelveld 
Binnen de gemeente is er een klachtenregistratiesysteem van de Straat milieu-adviseurs. 
Het systeem bestaat uit een meldingsformulier en een afhandelingsformulier. Zodra het 
milieubedrijveninformatiesysteem is gevuld, zal dit medium operationeel worden.   
De klachten komen binnen bij de wethouder, bij raads- en commissieleden en bij de milieu-
ambtenaren. Bodemklachten worden altijd doorgespeeld naar de bodemspecialist. Er ko-
men weinig klachten binnen omtrent bodem. De afhandeling heeft plaats door de bodem-
specialist. Indien nodig vindt er een veldinspectie plaats Verder worden de klachten mon-
deling dan wel schriftelijk afgehandeld, indien nodig wordt bestuursrechtelijk dan wel straf-
rechtelijk (door politie) opgetreden. 
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Heerlen 
Het klachtenregistratiesysteem van de gemeente Heerlen loopt via de afdeling servicecen-
trum van de dienst SO. Daar komen alle klachten op bouw- en milieuvergunningen binnen-
Daarnaast kunnen klachten of vragen binnen komen bij het Gemeentelijk Informatie Cen-
trum (GIC) dat gehuisvest is in de bibliotheek. De klachten op het gebied van bodem wor-
den intern doorgegeven naar de bodemclub binnen de afdeling Stadsplanning. Binnen de 
bodemclub is geen systeem van registratie of afhandeling. Briefwisselingen worden wel in 
het bodemarchief opgeslagen.  
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Bijlage C: Nieuwsbrieven 
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Bijlage D: Verslag workshop Communicatiestrategie 31 oktober 2002 
 
Aanwezig: Esther de Boeye (Gemeente Heerlen), Jules Godding (Gemeente Landgraaf) 
Bert Lie  (Gemeente Brunssum), Cor van de Biggelaar  (Gemeente Brunssum), Huub Prup-
pers (Gemeente Simpelveld), Claudia Mulders (Gemeente Onderbanken), Erik Nieuwenhuis 
(Gemeente Kerkrade), Bert Satijn (SKB), Tom Balsem (De Straat), Stefan Ouboter (NOK), 
Gerrit de Zoeten (De Straat), Marloes van Kemenade (De Straat), Janneke Hendriks (Wa-
geningen Universiteit) 
Afgemeld: Karen Verhaegh (Gemeente Landgraaf), Richard Pisters (Gemeente Heerlen), 
de heer F. van Castermans (Gemeente Brunssum), mevrouw H. Klinkers (Regio Parkstad), 
Carla Kuppens (Provincie Limburg) 
 
Welkom 
Esther de Boeye heet de deelnemers welkom en licht het doel van de sessie toe: “We moe-
ten ervoor zorgen dat we de resultaten straks ook echt kunnen gebruiken; dat de resulta-
ten niet in de kast blijven liggen. Vandaag staan de volgende vragen centraal: 
- In welke vorm moeten de resultaten worden gegoten? 
- Waaraan hebben we behoefte bij het communiceren over risico’s als gevolg van bo-

demverontreiniging? 
 
Presentatie bevindingen Parkstadonderzoek (Gerrit de Zoeten, De Straat Milieu-adviseurs) 

De presentaties zijn als bijlage bijgevoegd. Dit verslag geeft de discussie naar aanleiding 
van de presentaties weer. 
 
Bodemkwaliteitskaarten 
Het deelproject bodemkwaliteitskaarten bevestigt het beeld dat de onderzoekers vooraf 
hadden van de diffuse bodemkwaliteit in Parkstad, namelijk dat de bodem in parkstad Lim-
burg in principe licht verontreinigd is. Dit is ook het beeld dat uit de reeds opgestelde bo-
demkwaliteitskaarten is geanalyseerd.  
 
De aanwezigen zijn het erover eens dat de resultaten anders moeten worden gepresenteerd 
dan alleen in de tabelvorm zoals weergegeven. Deze cijfers en percentages zijn namelijk 
verwarrend en te onduidelijk om uit te leggen. De resultaten moeten zodanig worden 
weergegeven dat ze begrijpelijk zijn voor de diverse doelgroep(en). Aanbevolen wordt hier-
bij eveneens een referentiekader/toetsingskader te gebruiken; bijvoorbeeld door de resulta-
ten te vergelijken met  het gemiddelde in Nederland, of de situatie in Rotterdam. De laatste 
geeft een goede vergelijking met het binnenstedelijk gebied van Parkstad, dit vanwege zijn 
achtergrond en historie. 
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Gewasonderzoek 
Het gewasonderzoek is vertraagd vanwege de boerenkool die pas begin 2003 kan worden 
geoogst. Verwacht wordt dat de gewassen geen PAK vanuit de bodem opnemen. Voor 
zover er in gewassen PAK wordt aangetroffen, lijkt  dit te worden veroorzaakt door de at-
mosferische omgeving (dieseltreinen). De potproeven moeten dit nog uitwijzen. Als dit de 
eindconclusies wordt: hoe communiceren we dit naar de bewoners? 
De resultaten van de bodemmonsters en (een deel van) het boerenkoolonderzoek zijn be-
kend. Alterra doet echter nog geen uitspraken over de risico’s die het eten van de gewas-
sen tot gevolg kan hebben, zolang het onderzoek nog niet in zijn totaliteit is afgerond. Hoe 
communiceren we dit naar de bewoners? Afgesproken wordt een stukje hieromtrent in de 
nieuwsbrief te geplaatst waarin aan dit feit uitleg gegeven wordt  (actie Esther de Boeye).  
Ook aan de deelnemers van de bodemkwaliteitskaarten dienen gegevens te worden opge-
stuurd; dit is een actiepunt voor de werkgroep bodemkwaliteitskaarten. 
 
Niet alleen de communicatie richting bewoners is een aandachtspunt; ook de communicatie 
richting andere overheden en wetenschappelijke instanties. Als de conclusie inderdaad 
wordt dat PAK niet als gevolg van mijnsteen in het gewas komt is dit een vernieuwende 
aanname in risicoanalyses. Voor ogen moet worden gehouden dat het onderzoek moet lei-
den tot de aanbeveling richting de bewoners of zij wel/niet gewassen uit hun tuinen mogen 
eten. En als de gewassen gegeten kunnen worden, hoe moeten ze dan (voor)behandeld 
worden.  
 
Hergebruik 

De eerste gepresenteerde conclusie uit het hergebruikonderzoek “de praktijk is niet altijd 
zoals het hoort (moet beter!)” wordt niet door de aanwezigen gedeeld. De eerste conclusie 
zou moeten zijn dat praktijk en beleid niet/nauwelijks met elkaar te verenigen zijn. Als je je 
aan de regelgeving wilt houden is hergebruik bijna onmogelijk. 
 
Jules Godding brengt de resultaten (geanonimiseerd) in de SEPH-werkgroep bouw- en 
grondstoffen. Hierbij is het belangrijk ook oplossingsrichtingen te geven en niet alleen de 
indruk te wekken dat het in de huidige situatie niet goed geregeld is. 
 
Communicatie (Janneke Hendriks, Universiteit Wageningen) 
De aanwezigen herkennen vanuit de praktijk de conclusie dat de onrust bij bewoners niet 
zozeer wordt veroorzaakt door de feitelijke gegevens over de bodemverontreiniging, maar 
vooral door het communicatieproces (relatiefactoren). Het  goede nieuws hierbij is dat we 
het communicatieproces – en dus de mate van onrust – voor een belangrijk deel kunnen 
controleren; dit ondanks de onzekerheden op het technische vlak. De media kunnen als 
katalysator optreden, zowel negatief als positief. 
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Parallel werksessies 
Stefan Ouboter licht de 
werkwijze in de parallelse s-
sies toe. De deelnemers 
vanuit de gemeenten 
schetsen voor een asbest-
case de gewenste situatie 
voor wat betreft communi-
catie: welke acties moeten 
uitgevoerd worden als zich een verontreiniging als gevolg van mijnsteen dan wel asbest 
voordoet? Tegelijkertijd gaat het projectteam aan de slag met het formuleren van een voor-
stel voor een eindresultaat voor het Parkstadproject op basis van de wensen en ideeën van 
de deelnemers, zoals die uit de ochtendsessie naar voren zijn gekomen.  
Jules Godding presenteert de resultaten van de eerste werkgroep: een overzicht van acties 
die nodig zijn om het asbestprobleem aan te pakken, gerangschikt naar tijd: 
1. Omvang probleem in kaart brengen:  

* inspectie n.a.v. klachten, persoonlijk polshoogte nemen 
* advies vragen bij GGD, onderzoeksmiddelen beschikbaar stellen 

2. Intern: Informeren wethouder, intern overlegstructuur instellen, evt. crisisteam en ma-
nager instellen, evt. communicatiedeskundige inschakelen  

3. Extern: Bewoners inlichten, meldpunt instellen, persbericht opstellen, pers informeren 
4. Op basis van probleemverkenning bodemonderzoek 

uitvoeren/uitbesteden, resultaten bekend maken 
5. Externe overlegstructuur creëren en deze ondersteunen (om 

vertrouwen te herstellen), voorlichtingsmateriaal ontwikkelen, 
enquête uitvoeren, communicatieplan opstellen 

6. Informeren raad (financiële consequenties), politiek draagvlak 
7. Voorlichtingsavond organiseren 
8. Saneren, nazorg 
9. Acties in programma’s opnemen om structurele fouten te 

herstellen. 
 
Erik Nieuwenhuis presenteert de resultaten van de tweede werkgroep. De tweede werk-
groep heeft de netwerkinvalshoek gekozen om de gewenste situatie te schetsen.  
- Het startpunt vormt het persoonlijk polshoogte nemen n.a.v. een melding. 
- De spin in het web wordt gevormd door: 

* Platform Asbest’r uit. Doel: meedenken over 
onderzoeksopzet (second opinion mogelijk) 

* Een onafhankelijk vertrouwenspersoon/mediator 
* Meldpunt/klachtenlijn, inspecties n.a.v. klachten 
* Pro-actieve informatie-overdracht/innfocentrum 

- Beschikbaar in een gemeente: een communicatieplan, 
een persnetwerk, onderzoeksmiddelen (per direct) 

- Het verzamelen van feiten vormt basisonderdeel. 
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- Acties per doelgroep zijn: 
* Gemeente (intern):  
§ communicatiedeskundige aanstellen, overlegstructuur instellen, voorlichtings-

materiaal opstellen, acties opnemen in beleidsplannen/programma’s 
§ informeren GGD, advies vragen, infomeren wethouder, raad 
§ enquête houden, telefonisch vragen beantwoorden, mediatraining verzorgen 

* Burgers: voorlichtingavond (voor burgers; organiseren), buurtvergadering (door bur-
gers; faciliteren)  

* Pers: opbouwen/onderhouden persnetwerk, pers telefonisch benaderen, persbericht 
opstellen, journalist uitnodigen, rectificatie eisen (evt.) 

- Om dit te kunnen realiseren verwachten deelnemers van de projectgroep:  
* Een draaiboek 
* Feiten waar we iets mee kunnen als mensen vragen hebben 

 
Gerrit de Zoeten presenteert wat het projectteam als eindresultaat kan leveren. Aangevuld 
met het commentaar van de aanwezigen levert dit het volgende beeld: 
- De feitelijke onderzoekresultaten (“saai en wetenschappelijk”), op CD-rom (alle uitge-

breide rapporten van de vier deelprojecten bodemkwaliteitskaart, gewasonderzoek, 
hergebruik, communicatie) 

- Een adviesrapport, opgesteld door het consortium + gemeenten, maximaal 20 pagi-
na’s, waarin de conclusies en aanbevelingen uit de diverse deelonderzoeken geïnte-
greerd zijn opgenomen (mogelijke indeling: advies gericht op organisatie, beleid, com-
municatie, etc; indeling ≠ indeling deelonderzoeken). Het adviesrapport is afgestemd op 
reeds bestaand actief bodembeheerbeleid in de regio. 

- Voorlichtingsmateriaal: per doelgroep en per onderwerp  
* BKK, gewassenonderzoek: Feiten, referentiekader, handelingsperspectief 
* Hergebruik: Wettelijk kader, beleid, adressen, …. 
Vorm nog niet afgesproken (website, folder, powerpointpresentatie, CD-rom…) 

- Een handreiking voor gemeenten met “wat te doen als…., en wat te doen voordat…..” 
 
Het adviesrapport is de basis voor de ontwikkeling van het voorlichtingsmateriaal en de 
handreiking. Het adviesrapport is begrijpelijk voor diverse doelgroepen  (B&W, raad, bewo-
ners, etc.) en wordt breed verspreid. 
 
Alle aanwezigen gaven aan dat ze zich kunnen vinden in een op deze wijze opgebouwd 
eindproduct. De verschillende vormen van voorlichtingsmateriaal naast het adviesrapport 
worden in de volgende sessie besproken, de deelnemers dienen hierover na te denken. 
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Dan resteert een aantal acties voor de gemeenten die buiten het kader van het deelproject 
communicatie aandacht vragen:   
- Nadenken over wat te doen als blijkt dat er een aantal particuliere tuinen is waar de 

tussenwaarde wordt overschreden. 
- Nadenken over wat te doen als blijkt dat PAK atmosferisch probleem is. 
- Afspraak maken over hoe materiaal richting B&W/raad en andere doelgroepen te pre-

senteren. 
- Bijeenkomst organiseren met wethouders en andere betrokkenen als eindpunt van het 

project en tevens het startpunt om communicatieproces in gang te zetten (in skihut 
Landgraaf met boerenkool!). 

 
Afspraken 
- Gerrit de Zoeten/Marloes van Kemenade doen procedurevoorstel om te komen tot eind-

resultaat (als bijlage bijgevoegd) 
- Esther de Boeye/Tom Balsem stellen de Provincie op de hoogte van de resultaten van 

de werksessie. 
- Esther de Boeye doet een voorstel voor hoe de resultaten van de bodemmonsters en 

(een deel van) het boerenkoolonderzoek te communiceren richting bewoners (sugges-
tie: persoonlijk brief met nieuwsbrief als bijlage). Ze bespreekt dit met Gerrit de Zoe-
ten/Marloes van Kemenade.  
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Bijlage E: Verslag workshop Communicatiestrategie 24 april 2003 
 
Aanwezig: Esther de Boeye (Gemeente Heerlen), Jules Godding (Gemeente Landgraaf) 
Bert Lie  (Gemeente Brunssum), Hub Pruppers (Gemeente Simpelveld), Claudia Mulders 
(Gemeente Onderbanken), Paul Franssen (Gemeente Heerlen), Erik Nieuwenhuis (Gemeente 
Kerkrade), Eric Geurts (Regio Parkstad), Jacco van der Eijk (Provincie Limburg), Sven 
Evertz (GGD), Bert Satijn (SKB), Tom Balsem (De Straat), Marloes van Kemenade (De 
Straat), Gerrit de Zoeten (De Straat), Milly de Bruyn (De Straat). 
 
Afgemeld/niet aanwezig: Cor van de Biggelaar  (Gemeente Brunssum), Elianne Demollin, D 
Genet, mw N. Gelissen, Richard Pisters (gemeente Heerlen), Paul van Hoorn, Paula Snijders 
(gemeente Landgraaf), Fons Castermans (gemeente Brunssum), mw R Bougie (gemeente 
Onderbanken), mw H blad, H Klinkers (Regio Parkstad). 
 
Welkom/inleiding 
Esther de Boeye heet iedereen welkom. Ze stelt Jacco van der Eijk van de provincie Lim-
burg voor als opvolger van Carla Kuppens en Sven Everts van de GGD. Zij licht het pro-
gramma toe en ter herinnering de doelen van het project en de resultaten van de vorige 
werksessie op 31 oktober 2002. 
 
Tom Balsem vermeldt dat 8 mei een SKB-bijeenkomst (kennisoverdracht) is waar de onder-
zoeksresultaten worden gepresenteerd (iedereen is welkom!).  
 
Gewasonderzoek - presentatie Jan Japenga 
Jan Japenga presenteert de resultaten van het 
gewasonderzoek. De onderzoeksvraag is: wat is het risico 
als mensen gewassen eten uit hun eigen tuin als gevolg van 
PAK. Het onderzoeksrapport moet enerzijds dichtbij de 
mensen staan en anderzijds bruikbaar zijn om verantwoorde 
conclusies te trekken. De onderzoeksopzet bestaat uit drie 
delen:  
1. Particuliere eigenaren van moestuinen zijn gevraagd om 

medewerking,gewassen van 44 tuinen zijn 
onderzocht. Hoewel geografisch geen optimale 
verdeling over de regio verkregen kon worden, kan 
geconcludeerd worden op basis van de 
bodemkwaliteitskaarten, dat een redelijk 
representatief beeld verkregen is. Dit betekent dat de 
resultaten kunnen worden geëxtrapoleerd naar heel Parkstad Limburg.  

2. Daarnaast zijn proeftuinen ingericht en potproeven uitgevoerd om het verhaal weten-
schappelijk sterk te maken. Nergens zijn dusdanige PAK gehalten aangetroffen dat 
sprake is van een verhoogd risico.  
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Relatie met Csoil. Csoil rekent vanuit de waarde van de grond (vervuiling), naar waarde in 
het gewas en van daaruit naar risico (voor de mens en het ecosysteem). Er is echter ook 
sprake van risico van de grond zelf nl bij recht streekse inname, bv buiten spelende kinde-
ren en aanhangende grond aan niet goed gewassen gewas en verstuiving van de grond op 
het gewas.  
 
Ism Johannes Lijzen van het RIVM zijn de uitkomsten van het gewasonderzoek getoetst 
aan de berekening van Csoil (nieuwe versie). Csoil heeft een aantal uitgangspunten zoals 
gemiddeld oppervlak van een tuin, hoeveel blad- en knolgroenten men per jaar uit eigen 
tuin eet enz. Het sterke vermoeden bestond dat Csoil teveel uit zou gaan van worst-case. 
Dat is zeker gebleken voor de oude versie maar toch ook nog steeds voor de nieuwste ver-
sie als het om grond met een hoge vervuilingsgraad gaat. Vergelijk geeft het volgende 
beeld: 
- bij lage PAK-gehalten in de bodem (0,5 mg/kg), onderschat Csoil de risico’s (gehalte in 

gewas); 
- bij gemiddelde PAK-gehalten in de bodem (2 mg/kg), geeft Csoil vergelijkbare resulta-

ten; 
- bij hoge PAK-gehalten in de bodem (5 mg/kg), overschat Csoil de risico’s. Het betreft 

bij ernstig vervuilde grond een overschatting met een factor 30 (overschrijding van de 
MTR met 6 in plaats van 0,2). Op basis van de vorige Csoil-versie zelfs met een factor 
100.  

 
De conclusie van het gewasonderzoek is dat de opname van PAK door gewassen zeer ge-
ring is. De belangrijkste bron vormt PAK aangevoerd via de lucht die niet makkelijk af te 
wassen is; met name andere bronnen dan PAK uit mijnsteen zijn daar de oorzaak van (die-
seltreinen, barbecues, rokende tuineigenaren). Dus niet zozeer is PAK in gewas een noe-
menswaardig probleem, maar voornamelijk de grond zelf fungeert als probleem bron. De 
PAK-gehalten in de gewassen zijn vergelijkbaar met die in vergelijkbare stedelijke gebieden. 
Het totaalbeeld is dus niet zorgelijk voor wat betreft gewassen. 
 
De vraag wordt gesteld of bij het onderzoek rekening is gehouden met het gebruik van 
PAK-houdende mijnsteenresten als bodemverbeteraar (verbrandingsresten van eierkolen die 
een hoog PAK gehalte hebben en vroeger veel werden gebruikt). Jan geeft aan dat je er 
van uit mag gaan dat dit in de 44 onderzochte particuliere voorgekomen is. Het betreft hier 
ook oude tuinen dus er zullen ongetwijfeld tuinen tussen zitten waarbij die verbrandingsas 
verwerkt is. Er zijn wel interviews gehouden met de tuineigenaren maar er is geen historie 
van de tuinen opgesteld. Overigens zijn de verbrandingsresten overal in Nederland in tuinen 
gebruikt. Wellicht in Limburg wat meer dan elders. 
 
De aangetroffen PAK concentraties komen dichtbij het verwaarloosbaar risico niveau (VR) 
en daardoor bij de saneringswaarde. Het VR wordt bepaald door de PAK gehalten om te 
rekenen naar b[a]p gerelateerde toxiciteits equivalenten. Hiervoor krijgt een aantal PAK een 
omrekeningsfactor. Eén bepaald PAK profiel betekent over het algemeen dat de relatie tus-
sen totaal PAK en b[a]p equivalenten gelijk is. Dit kan dus betekenen dat voor profiel A, 7 
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mg bap equivalenten/kg gelijk is aan 40 mg t otaal PAK/kg, terwijl voor profiel B diezelfde 7 
mg bap equivalenten/kg gelijk is aan 25 mg totaal PAK/kg. Aangezien B[a]P toxicologisch 
gezien de meest relevante PAK is wordt die stof als referentie gebruikt. Een hoeveelheid 
van 7 mg B[a]p/kg is gelijk aan het (VR). Dit VR betekent dat 1.000.000 mensen hun le-
ven lang, elke dag blootgesteld worden aan betreffende concentratie en dat dan 1 persoon 
uit deze groep kanker kan krijgen. Er wordt gewezen op het nieuwe lijstje met belastende 
stoffen PAK-10 van de Technische Commissie Bodembescherming. Wat is het beleid van 
de provincie Limburg, wat is de grens en is dat goed? (Beleid Limburg blijkt strenger dan 
landelijk). 
 
Er ontstaat een discussie over de invloed van de procesomstandigheden (zoals de biologi-
sche beschikbaarheid) op de huidige mijnsteengebieden: bestaat er kans dat er nog (nieu-
we) stoffen ontstaan die een risico gaan vormen? Of dat de risico’s kleiner worden door 
biologische processen? 
 
Gewasonderzoek - opmerkingen bij de conclusies 
Bij de conclusies van het gewasonderzoek (punt 2) voegt Jan een opmerking over boeren-
kool toe. Van boerenkool missen we bepaalde data; wel kan geconcludeerd worden dat het 
PAK gehalte lager is dan in de wortelen en de sla. Daar waar van opname wordt gesproken 
worden alle opnameroutes bedoeld. 
 
Bert mist een eindconclusie: “Er is geen risico voor het eten van gewassen als gevolg van 
PAK gerelateerd aan mijnsteen”. Gesuggereerd wordt niet te spreken van mijnsteen maar 
van kolenreststoffen. Is de 15 kg gebaseerd op het gemiddelde of het maximum? (gemid-
delde waarde). 
 
Het is nuttig om te kijken naar opnameroutes, bronnen e.d.; maar dan niet voor gewas 
maar voor de bodem. Inademen bij verstuiving en aanhangende grond bij niet goed gewas-
sen gewas. 
 
De GGD berekent hoeveel kg groente je per dag kan eten zonder risico. Het wordt als zin-
vol ervaren een vergelijk te maken met risico van het eten van zoveel kg ‘PAK-gewas’ en 
het roken van x-tal sigaretten. (0,3 sigaret per jaar!)7 
 
Bert S. pleit voor reële aannamen (welk kind speelt er nu levenslang -100 jaar- lang in een 
tuin...). 

                                                 
7 Aanvullende opmerking Sven Evertz (GGD): De 0,3 sigaret/jaar is gebaseerd op het verwaarloosbaar risico, ter-
wijl we voor gewassen het maximaal toelaatbaar risico hanteren (factor 100 hoger). Daarom heeft deze verglij-
king niet de voorkeur van Sven. De 0.3 sigaretten-vergelijking gaat wel op voor het risico van bodemconcentra-
ties, omdat daar ook het VR wordt gehanteerd (zie voorgaande alinea over PAK-profielen). 
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Rollenspel ‘de Persconferentie’ 
Het doel van het rollenspel is een botsproef met het advies: is het advies duidelijk en bruik-
baar? Het is de bedoeling dat iedereen zich tot op zekere hoogte inleeft in zijn rol, niet om 
zijn gelijk te krijgen maar om samen wijzer te worden. 
 
Rollen zijn:  
- de mensen achter de tafel: wethouder (Bert Lie), bodemdeskundige (Hub Pruppers) , 

voorlichter (Esther de Boeye) en deskundige gewasonderzoek (Sven Evertz); 
- pers: Telegraaf (Bert Satijn), Spits (Tom Balsem) en Limburgs Dagblad (Jules Godding); 
- (belangen)organisaties: GGD (Eric niewenhuis), Meldpunt Milieu en Gezondheid (Jacco 

vd Eijk), Milieudefensie (Jan Japenga), ‘Bange Moeders’/Bewonersgroep Nooit meer 
Emma! en Aannemer (Eric Geurts). 

 
De voorlichtster heet iedereen welkom en stelt de mensen aan tafel voor: de wethouder 
Brunsgraaf, de bodemdeskundige en een deskundige gewasonderzoek. 
 
Wethouder: ‘het is een pak van mijn hart dat het onderzoek zo positief is uitgevallen: we 
kunnen de gewassen rustig eten’. Een andere belangrijke conclusie is dat we de regionale 
bkk goed kunnen gebruiken. Verder is gebleken dat er te weinig toezicht is geweest op het 
hergebruik van grond; het is belangrijk dat we dat meer gaan uitbouwen.  
 
Bange moeder: ‘Hoe bedoelt u pak van uw hart? U verwachtte dus iets ergs? Waarom 
heeft u dan in de tussentijd niets gedaan? Hebben mijn kinderen dus 1,5 jaar gevaar gelo-
pen?’  
 
De wethouder begrijpt emotie en geeft aan dat dat de reden dat het onderzoek is uitge-
voerd. Het ging mn om de relatie PAK-bodem-gewassen. We hebben kort geleden een BKK 
opgesteld, kaart gemaakt daaruit bleek dat PAK verhoogd is als gevolg van het mijnverle-
den. De vraag is of dat door gewassen wordt opgenomen. Moeder begrijpt niet goed en is 
boos, pas in derde instantie volgt redelijk antwoord namelijk dat in theorie geen risico werd 
verwacht maar er geen praktijk cijfers bekend waren en men daar wel behoefte aan had. 
Daarom is dus onderzoek uitgevoerd en zo nu blijkt is ook praktisch gebleken dat de theo-
rie klopte. Gemoederen bedaren.  
 
Het Limburgs Dagblad is blij dat geen risico’s bestaat. Echter in Burgraaf in Achtstraten 
toch aantal ziektegevallen (kanker); hoe kunt u dat verklaren?  
 
De tafel verwijst naar de GGD. De GGD legt uit dat er verschillende manieren zijn om in 
aanraking te komen met PAK verontreiniging, als mens zijnde. Daar zijn verschillende on-
derzoeken naar gedaan. Dus… (moet pers zelf concluderen…) andere bronnen zijn belang-
rijker dan eten van gewas? 
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Bange moeder: ’…maar dan lopen mijn kinderen dus 
toch nog steeds gevaar? Ze mogen wel eten maar 
niet buiten spelen? En moet ik een mondkapje op als 
ik in de tuin ga werken? 
  
Voorlichtster geeft aan dat nu binnenluchtmetin-
gen uitgevoerd enz … Ondertussen geeft LD aan 
dat probleem dus eigenlijk nog steeds niet 
opgelost is? Voorlichtster: doel onderzoek was 
niet het probleem oplossen maar duidelijkheid 
verkrijgen. Bange moeder is niet geïnteresseerd in doel onderzoek 
en wat wel en niet maar wil NU van de bestuurder weten of de kinderen buiten mogen 
spelen ja of nee! De GGD geeft aan dat nog niet is aangetoond dat er geen problemen zijn. 
De voorlichtster stelt voor een een aparte afspraak te maken met de moeder en ons nu op 
het onderzoek te richten. 
 
Spits vraagt hoe het zit met het probleem dat 40% van de grondstromen zich buiten zicht 
van handhaving afspeelt. Verdwijnt die grond, waar naartoe? De wethouder geeft aan dat 
meer gedaan gaat worden aan handhaving, ook (toezicht) buiten kantooruren. 
De Limburgs Dagblad: ‘Had u al niet kunnen beginnen bij de aanleg van het hoogst gelegen 
zwembad dat nu in aanbouw is? Daar rijden de vrachtwagens met zwart spul af en aan.’ 
De wethouder geeft aan ervan uit te gaan dat vooraf goed bekeken is. Ja, ja, administra-
tief zeker? De bodemdeskundige geeft aan dat de partijen worden gekeurd. De wethouder 
geeft aan dat mijnsteen wel heel zwart is maar niet verontreinigd hoeft te zijn.  
 
Milieudefensie: ‘Het gaat hier alleen maar over mensen. Wordt er ook nog eens aan de die-
ren en aan de natuur gedacht? Of hebben ze daar in Limburg geen belangstelling voor?’ De 
gewasdeskundige geeft toe dat het onderzoek gericht was op de risico’s voor de mens. Hij 
wil best eens over dieren praten, maar niet nu… Weer een aparte afspraak! 
 
Het Meldpunt wil graag antwoord kunnen geven op vragen van mensen over ‘wat kian ik 
nu wel en niet’. Het vraagt of er folder zijn met een samenvatting van de resultaten. De 
voorlichtster geeft aan dat die (per doelgroep) in de maak is. Verder wil het meldpunt 
graag de bkk’s. Zodat ze direct antwoord kunnen geven op vragen van mensen over hun 
tuin enz, die willen weten of ze in een risicogebied wonen. De bodemdeskundige geeft aan 
dat dat wat ingewikkeld ligt maar dat hij hem wel op weg kan helpen. In algemene zin kan 
de kaart wel worden gebruikt… uitleg volgt dat ie niet specifiek voor klein gebied gebruikt 
kan worden maar slechts algemeen, voor groter gebied diffuse verontreiniging weergeeft. 
(Let op: gebruik van de BKK!) 
 
De Telegraaf vraagt zich af waarom ze in Limburg andere afspraken maken dan in de rest 
van het land. Worden Limburgers dan ouder en gezonder? De bodemdeskundige legt uit 
dat de provincie de bevoegdheid heeft eigen beleid te maken. Dat beleid is in Limburg zelfs 
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strenger dan landelijk. De Telegraaf leest dat niet in de stukken (bijlage B) De voorlichtster 
geeft aan dat het rapport dan niet duidelijk is en dat dat aanpassing behoeft. 
 
Als vertegenwoordiger van de belastingbetaler wordt nog de vraag gesteld: ‘Is hele onder-
zoek niet gewoon weggegooid geld? U wist immers tevoren al dat er geen risico was, op 
basis van literatuur.’ De voorlichtster geeft aan dat het onderzoek specifiek is voor deze 
regio ivm mijnsteen. We wilden zekerheid omtrent opname van Pak in gewas – grond. 
 
Spits geeft aan dat er in verleden niet altijd even helder gecommuniceerd is. Vraagt na-
mens de burger hoe het bestuur dat in de toekomst beter denkt te verbeteren. De voor-
lichtsters licht de communicatie aanbevelingen toe. (betere interne en externe communica-
tie oa betere relatie met de pers opbouwen; ‘U mag ons dus altijd bellen!’.) 
 
De aannemer geeft stelt dat het bestuur veel te weinig overlaat aan het bedrijfsleven. De 
vrije markt kan dat prima aan, aannemers volwassen genoeg is om die grondstromen zelf 
te regelen. ‘Wat een gezeur al die handhaving! Eigenlijk zouden de grenzen ook daarvoor 
gewoon open moeten; in Duitsland kun je t gewoon kwijt. U als bestuur moet eens van het 
goede uitgaan! Ik ben verdorie de hele dag bezig met allerlei bonnetjes enz…’ 
De wethouder geeft aan dat er gegronde redenen zijn voor het wantrouwen. Er bestaan 
goede regels om de grondstromen te regelen en uit het verleden is gebleken dat dat nodig 
is. Ook door collega aannemers is aangegeven dat er behoefte is aan goede en duidelijke 
regels (vanuit concurrentiebeding). De aanbevelingen in het adviesrapport zijn mede op ba-
sis van hun ervaring opgesteld. 
 
Rollenspel - bespreking 
Wat opvalt is dat veel meer los komt (qua onderwerpen) dan het eigenlijke onderzoek be-
treft. Belangrijk is erop te anticiperen dat veel vragen ook niet over het onderzoek gaan. Je 
kan niet eindeloos blijven roepen dat ‘het onderzoek daar niet over gaat’. Ook kun je niet 
met iedereen over elk onderwerp een andere afspraak maken, daar zou je dagtaak aan 
hebben maar komt ook raar over, alsof je er nu dus niet over wilt praten omdat...? Milly 
geeft aan dat je (ook in je voorbereiding) uit moet gaan van de focus van de aanwezigen. 
Hoe vaak kun je ‘parkeren’ en bilateraal overleg beloven? 
 
Stem de structuur van je presentatie af en speel daarmee al in op de onrust die je logi-
scherwijs kan verwachten. Normaal gesproken zitten pers en (belangen)organisaties niet in 
dezelfde (pers) bijeenkomst. Elke groep kent zijn eigen-aardig-heden en daar kun en moet je 
je op voorbereiden. Jan oppert twee bijeenkomsten te organiseren: een voor de pers en 
een voor de belangenorganisaties. 
 
Let op je taalgebruik! Een openingszin als ‘het is een pak van mijn hart’ lijkt gevat maar 
wekt de indruk dat je erger verwacht had. Het valt Tom op dat de aftrap bepalend is voor 
het geharrewar daarna.  
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Verder valt op dat weinig gedaan wordt met de aanbevelingen (aan zowel vraagkant als 
achter de tafel): wanneer wordt wat gedaan?? Als gemeente zou je per aanbeveling een 
standpunt moeten hebben over wat je ermee gaat doen. Zorg dus dat voor je gaat prese n-
teren je weet wat het bestuur met iets (verbetering beleid of toezicht bv) zal doen. 
 
Het huidige bodembeleid is niet handhaafbaar maar dat is geen reden om het de handha-
ving maar helemaal op te geven! Naast een structurele invulling zijn handhavingacties ter 
plekke nodig. Belangrijk is de vergelijking met de rest van Nederland.  
 
De indruk ontstaat dat je de burgers in Parkstad niet te overtuigen zijn; hoe ver ga je dan? 
Het is altijd goed om duidelijke vergelijkingen te trekken, bv kg boerenkool en risico om 
ziek te worden of erger in relatie brengen met hoeveel sigaretten je ‘mag’ roken voor je 
daar de nare consequenties van riskeert. 
 
Adviesrapport 
Gerrit vraagt iedereen de detailopmerkingen mee te geven of te mailen (binnen 1 week, 
zijnde vóór donderdag 1 mei as aan MBR@destraat.nl en MKE@destraat.nl ) en de inhou-
delijke discussiepunten nu naar voren te brengen. 
 
Jules geeft aan dat het belangrijk is aan te geven dat het niet alleen over de relatie PAK in 
gewas gaat maar ook om de bruikbaarheid van de BKK en hergebruik. Hij heeft echter het 
rapport nog niet goed gelezen. 
 
Eric vindt de passage dat toevallige bronnen met name bepalend zijn ‘tricky’. Jan is van 
mening dat het goed is om dat nu eens wél duidelijk te zeggen. De tekst moet wel verhel-
derend maar niet zwarte-pietenachtig zijn.   
 
Bert vindt het een goed leesbaar en aangenaam uitziend rapport; hoeft niet korter. Wat er 
niet goed in zit is het gebiedsgerichte bodembeheer. Bijlage B is prima aanvulling voor met 
mijnsteen belaste grond. De mogelijkheid die actief bodembeheer biedt is naar zijn mening 
in de hoofdtekst niet eenduidig verwoord. Liefst zou hij ook nu al zien welk beleid gemeen-
ten en provincie menen te volgen. Esther geeft aan dat het een beetje teveel gevraagd is 
om daar nu in vier minuten een besluit over te nemen. Zij zal het in de komende BBL aan 
de orde stellen en met alle gemeenten bespreken. 
 
Daarop meldt Esther dat zij het stukje van Dick nog steeds niet duidelijk vindt. Er ontstaat 
discussie over het gebruik van de BKK: kan grond direct obv de BKK worden hergebruikt of 
zijn toch verkennend onderzoek nodig?! Esther geeft aan dat de BKK ook wordt gebruikt 
voor de terugsaneerwaarde.  
Breng je daardoor actief bodembeheer dichterbij? vraagt Bert S. 
Combinatie regelgeving makkelijker maken en meer/beter handhaven kan die 40% (de ver-
dwenen grond) terugbrengen. De aanbevelingen moeten gebruikt worden om actief bo-
dembeheer te optimaliseren. Nu niet consistent nog niet uitgediscussieerd.  
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Erik N. heeft een vraag over de sulfaatuitloging op p 4 van het rapport. Moet dat apart ge-
noemd? Ja andere stoffen die een rol spelen worden ook afzonderlijk genoemd, het kan 
geen kwaad. Zeer binnenkort zal de uitloging van sulfaat gedoogd worden voor een periode 
van 5 jaar. In die tijd zal bestudeerd worden wat de consequenties zijn van sulfaatuitlo-
ging. Over vijf jaar worden de stoffen lijstjes waarschijnlijk weer aangepast. 
 
Tom vraagt of er geen voorwoord in moet, voor wie is het rapport bestemd en wat waren 
de doelen van het onderzoek enz…Dan wordt het rapport wel weer groter, dikker en beetje 
dubbel op? Bert suggereert dan een voorwoord van de milieugedeputeerde? Kan dat in het 
advies van externe partijen?  
 
Jacco: wat levert de kanssteekproef op? Bert Lie legt uit dat een kanssteekproef een bo-
demstatistisch verantwoord onderzoek op lokatieniveau is. 
 
Handleiding Communicatie 
Milly geeft aan dat deze handleiding voor groot deel gebaseerd is op ‘voorzet’ (modelver-
ordening) van SKB project Parcombo. Ze heeft hierover (gebruik en verwijzing) contact ge-
had met Jos Verheul.  
Bert S. is prima stuk. Ook mooi dat van ander projecten nog kennis wordt overgedragen.  
Milly oppert dat stuk nog specifieker zou kunnen door aanvulling met Parkstad Limburg 
specifieke zaken als adressen ed. Dat lijkt goed idee te zijn. Veroudering treedt ongetwij-
feld op maar dan is er tenminste iets. Mensen vinden het handig als ze weten welke afde-
ling (tel nummer) ze moeten bellen in andere gemeente of zelfs in eigen gemeente.  
Iedereen krijgt de opdracht deze specifieke info per mail bij Milly aan te leveren vóór 20 
mei as. Het gaat dan om algemene en gemeentespecifieke informatie. Iedereen geeft aan 
welke contactpersonen hij/zij relevant vindt. Te denken valt aan: tel nummers diverse afde-
lingen gemeente (bodem, communicatie, ruimtelijke ordening, volksgezondheid, welzijn, 
GGD, milieuorganisaties, opbouwwerkers, buurtcontacten, ed. Suggestie lijst te beperken 
tot hoofdcontactpersonen qua namen. Hoe (en wie) houdt de lijst actueel? 
 
Voorlichtingsmateriaal 
Heerlen heeft volgens Jules een folder ver het Bsb/hergebruik. Is die nog ok?  
De folder moet kloppen met resultaten en aanbevelingen nu. Nieuwe berichten moeten 
aansluiten op hetgeen er al ligt.  
Esther denkt aan een ‘folder’ voor mensen die een moestuinen hebben. Is de Nieuwsbrief 
niet afdoende? Wie haalt de folder, hoe weet men van bestaan?  
Milly stelt een bericht/artikeltje voor vanuit GGD/gemeenten in hahblad over risico gewas 
eten en tuinieren. GGD en Esther zijn akkoord, in samenwerking zal stukje geschreven 
worden. Milly stelt tevens voor dat het goed zou zijn om dit voorjaar als iedereen weer be-
gint met klussen en bouwen, een artikel over hergebruik vanuit de gemeenten te publiceren 
gericht op het informeren van het klussende publiek over afvoer grond in hah blad en evt 
losse folder. Daarin info over wat mag wel en niet, aflever adressen tel voor info, waarom 
financiële bijdrage en wat wordt daarmee gedaan. Zodanig dat per gemeente aangepast 
kan worden.  
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Afsluiting 
De discussie over hergebruik/partijkeuringen moet nog worden gevoerd en afgerond. Con-
sistent antwoord over standpunt en vervolg beleid is nog niet mogelijk. Esther stelt voor 
eerst de discussie met de parkstadambtenaren te voeren en pas daarna inbrengen in BBL.  
8 mei as worden alle SKB projecten gepresenteerd in Utrecht. Belangstellenden zijn wel-
kom, zie SKB site.  
 
Afspraak voor (ludieke) afsluiting in september. Esther stelt voor niet alleen bestuurders uit 
te nodigen maar ook de burgers die meegewerkt hebben. Is dat wel een goed plan? Is 
saaie presentatie wel interessant? Bert Satijn (SKB) suggereert dat de gedeputeerde die het 
project heeft ondertekend, ook komt afsluiten. Verder moet het vooral een beetje leuk zijn. 
Eric Geurts wil graag rol spelen en heeft ideeën over leuk en waar (skihut landgraaf, Bert S 
wil boerenkool) en genodigden en pilsje erbij. Eric doet voorstel en stemt af met Esther en 
evt afd communicatie over de invulling van dag in september. Bert Lie vraagt cabaretgroep 
Brunssum wat leuke sketches voor te bereiden mbt project en resultaten.  
Dag wordt een donderdagmiddag ergens in september, Esther doet voorstel datum. 
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Bijlage F: De invloed van de media op risicobeleving, Janneke Hendriks 
 
Wageningen Universiteit, december 2002 
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Voorwoord 

Toen ik aan dit afstudeervak begon, verkeerde ik in de veronderstelling dat ik mijn onderzoek 
in Wageningen op de leerstoelgroep zou gaan uitvoeren. Tijdens mijn oriëntatie op het onder-
werp kwam ik echter al snel in contact met een aantal mensen uit de praktijk. Door hun en-
thousiaste reacties en tips kwam ik terecht bij het project van adviesbureau De Straat in Delft.  
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voor de plezierige samenwerking. 
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ren. Hierbij wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie opmerkingen en vooral voor jullie doorzet-
tingsvermogen. 

Verder een “dank je wel” voor mijn begeleidster in Wageningen, Enny Das. Haar vasthou-
dendheid en haar soms “ruime” werktijden hebben er voor gezorgd dat ik ook door de saaie 
stukken van het onderzoek heen kwam. Door haar kritische houding en haar frisse kijk op de 
materie heb ik dit onderzoek naar mijn tevredenheid af kunnen ronden.  

Op deze plaats ook een bedankje voor de tweede corrector Maria Koelen, voor de interesse 
in het onderwerp en voor de tijd die in het lezen van het verslag is gaan zitten. Hetzelfde geldt 
voor mijn privé-corrector die tot -in-den-treure artikelen heeft geanalyseerd en stukken heeft 
doorgelezen. 

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die belangstelling toonde en die mij gesteund heeft. 
Met name voor het geduld tijdens de laatste loodjes van het maken van het verslag.  
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Samenvatting 

Bij een bodemverontreiniging zijn over het algemeen veel partijen betrokken en er moeten  
veel stappen worden doorlopen. Dit vereist in toenemende mate goede communicatie tussen 
de deskundigen op het gebied van bodemverontreiniging en betrokken buurtbewoners.  

Het doel van dit onderzoek is dan ook het verbeteren van de communicatie tussen de over-
heid en burgers bij een bodemsanering. Het is een onderdeel van een project over de met PAK 
vervuilde bodem in Parkstad Limburg dat uitgevoerd wordt door milieuadviesbureau De Straat. 
In het project wordt voor een belangrijk deel de nadruk gelegd op de communicatie tussen 
overheid en burgers. Een van de aspecten die aan bod komt is de media als mogelijke oorzaak 
voor verontrusting in de woonwijken. 

De regio Parkstad bestaat uit de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, 
Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken. De kolenmijnen hebben op deze regio altijd 
grote invloed gehad. Vroeger als werkverschaffer en tegenwoordig als veroorzaker van bo-
demverontreiniging. Er is in Limburg een aantal incidenten geweest met betrekking tot bo-
demverontreiniging in woonwijken. Hierdoor is in sommige gemeentes de relatie tussen over-
heid en burger ernstig verstoord. Dit is ook het geval geweest in de Emma-wijk in Brunssum 
die in deze studie centraal staat. In deze wijk wonen veel gezinnen met jonge kinderen en een 
relatief groot deel van de huizen zijn koopwoningen. Verder blijken de mensen redelijk tevre-
den over de Emma-wijk en geeft de sociale opbouw van wijk-West geen aanleiding om te ver-
onderstellen dat deze wijk sterker zal reageren op verontrustende berichten in de krant dan 
andere wijken in Parkstad Limburg. De volgende onderzoeksvraag is de leidraad voor het on-
derzoek geweest:  
 
“Welke bijdrage heeft de media kunnen leveren aan de onrust over bodemverontreiniging in 
Parkstad Limburg onder bewoners van deze gemeenten?”  
 
Het onderzoek is opgebouwd uit twee delen. Het theoretische deel bestaat uit een literatuur-
studie om vast te stellen welke factoren belangrijk zijn bij risico communicatie met bewoners 
van een verontreinigde woonwijk en met de media over dit onderwerp. In het tweede deel van 
het onderzoek wordt op basis van de gevonden factoren bepaald of tachtig geselecteerde re-
gionale krantenartikelen een bijdrage hebben kunnen leveren aan de onrust onder bewoners 
van de verontreinigde woonwijk Emma in Brunssum, Limburg. Er is gekeken welke zinnen 
verontrustend zouden kunnen zijn en in welke mate. Verder is bepaald welke factoren in de 
artikelen terug kwamen. Tevens wordt op basis van de krantenartikelen een beeld geschetst 
van de gebeurtenissen die zich op en rond de Emma-wijk hebben afgespeeld. 
 
Het belangrijkste aspect van communicatie over risico’s is het maken van onderscheid tussen 
gemeten risico’s en de perceptie die mensen van een risico hebben. Deze perceptie kan door 
verschillende factoren beïnvloed worden. De volgende factoren kwamen als belangrijkste uit 
de literatuurstudie:  
 
Risicogebonden factoren: Communicatieproces: Context: 
Vrijwilligheid Relatie: Sociale context 
Bekendheid  Vertrouwen Economie 
Waarneembaarheid Geloofwaardigheid Waarden en normen 
Relevantie Verantwoordelijkheid   
Eerlijkheid Timing  
Onzekerheid Controle:  
Oorsprong Openheid  
Voordelen Participatie   
 Gehoord worden:  
 Gehoord worden  
 Emoties  
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Verder kwam in de literatuur naar voren dat voor effectieve risico communicatie de aspecten: 
doel, doelgroepanalyse, boodschap, medium, communicatie deskundige, implementatie en 
evaluatie het meest van belang zijn.  

Tenslotte bleek uit het literatuuronderzoek dat bij risico communicatie in de media met de 
volgende onderwerpen rekening gehouden moet worden: “de relatie met de media”, “milieuri-
sico’s op zich zijn geen nieuws”, “politiek heeft een grotere nieuwswaarde dan wetenschap”, 
“journalisten verzamelen standpunten, geen waarheden”, “een risico verhaal wordt vaak ver-
eenvoudigd”, “journalisten proberen een verhaal te verpersoonlijken”, “uitlatingen over risico’s 
hebben een grotere nieuwswaarde dan uitspraken over veiligheid”, “journalisten moeten hun 
werk vaak doen in weinig tijd”.  
 
Uit de analyse van de artikelen bleek dat alle artikelen samen een kleine hoeveelheid potentië-
le onrust hebben kunnen veroorzaken die de bewoners zou kunnen alarmeren. Het is echter 
niet waarschijnlijk dat de artikelen erg veel onrust hebben veroorzaakt. Uit de verdeling van de 
verontrusting onder de factoren en hoofdgroepen kan geconcludeerd worden dat vooral het 
communicatieproces een grote rol speelt in de potentiële verontrusting die de artikelen uitdra-
gen. Met name de relatie tussen overheid en burgers speelt hierbij een belangrijke rol. Door 
ervoor te zorgen dat de berichtgeving over de relatie in een positiever daglicht komt te staan 
zou een groot deel van de potentiële verontrusting door de krantenberichten worden wegge-
nomen. 

Verder kan op basis van de resultaten gesteld worden dat er in de bijdrage aan het onrust-
veroorzakende-vermogen van een artikel, verschuivingen optreden naarmate de tijd verstrijkt.  
Deze verschuivingen kunnen goed verklaard worden door de onderwerpen die in de periodes 
aan bod komen. Daarom kan geconcludeerd worden dat het onderwerp van berichtgevingen 
bepaalt welke factoren met betrekking tot risico communicatie in krantenartikelen naar voren 
komen. Hiermee bepaalt het onderwerp in de krant de factoren waarop lezers hun perceptie 
over risico’s bepalen. 
 
Om de potentiële onrust die de krantenartikelen uitdragen te verminderen kan er voor gezorgd 
worden dat de berichtgeving over de relatie tussen overheid en bewoners in een positiever 
daglicht komt te staan. Dit kan bereikt worden door de relatie daadwerkelijk te verbeteren. 
Tevens kan de vorming van de perceptie door burgers enigszins gestuurd kunnen worden door 
enige invloed uit te oefenen op het bepalen van de onderwerpen die veel aandacht krijgen in 
de regionale kranten. Dit kan alleen als er een goede relatie is tussen de overheid en de me-
dewerkers van de krant en als de journalisten er open voor staan. Verder is het belangrijk om 
als informatiebron goed voorbereid te zijn op de manier waarop journalisten meestal te werk 
gaan. 
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1. Inleiding 

In de Nederlandse bodem komt veel vervuiling voor. Een deel van die vervuiling is zo ernstig 
dat ze ook voor mensen gevaar oplevert als die met de verontreiniging in aanraking komen. 
Deze plekken worden zo veel mogelijk schoon gemaakt om te voorkomen dat er ongelukken 
gebeuren. Na saneren kan de boden weer in gebruik worden genomen. Tot het begin van de  
jaren tachtig was echter nog weinig tot niets bekend over schadelijke gevolgen die sommige 
verontreinigingen kunnen veroorzaken. Er was toen dan ook weinig op tegen om bijvoorbeeld 
een woonwijk op een voormalige stortplaats te bouwen zonder deze eerst te saneren. 

In de jaren negentig wordt langzaam maar zeker bekend onder welke woonwijken veront-
reinigde grond ligt. Schrik, verbazing en angst zijn vaak de eerste emoties van bewoners als 
bekend wordt dat de bodem van hun woonwijk verontreinigd is. Daarna volgt vaak een perio-
de van afwachten, waarin mensen hopen dat het wel zal meevallen. Als blijkt dat het niet 
meevalt, ontstaat onzekerheid over omvang en ernst van de situatie en over de mogelijkheden 
tot herstel van de veilige woonomgeving. Bewoners zullen proberen de greep op hun omge-
ving terug te krijgen door informatie te zoeken, een bewonersorganisatie op te richten of actie 
te voeren (Woudenberg,1995). 
 Afhankelijk van de risico’s die de vervuiling met zich mee brengt, kan worden besloten tot 
sanering van de vervuilde grond. Hiervoor worden vaak verschillende technieken gebruikt. Zo 
kan worden besloten om de grond af te graven en elders te reinigen. Een andere techniek be-
staat bijvoorbeeld uit het op pompen van grondwater en dat te zuiveren. Dit levert respectie-
velijk een groot gat en een verlaagde grondwaterstand op. Het effect van een te lage grond-
waterstand is bijvoorbeeld het uitdrogen van tuinen in de wijk. Kortom: een bodemsanering 
kan erg ingrijpend zijn voor bewoners van de getroffen woonwijk. 

 Hoewel de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden en andere betrokken 
partijen grotendeels wettelijk zijn vastgesteld, is het vaak toch niet helemaal duidelijk wie er 
precies verantwoordelijk is voor de uitvoering van een sanering. Wie moet bijvoorbeeld zorgen 
voor de sanering van een terrein dat 20 jaar geleden is verontreinigd door een bedrijf dat nu 
niet meer bestaat? Is dat de gemeente waarbinnen de grond ligt of is dat de projectontwikke-
laar die met de grond aan de slag wil, of moeten de gebruikers van de grond voor de kosten 
van de sanering opdraaien? En wat zijn de risico’s voor de mensen die op vervuilde grond wo-
nen? Vaak is het moeilijk een duidelijk antwoord te geven op dergelijke vragen en hierdoor kan 
het soms jaren duren tot bijvoorbeeld bewoners van huizen op vervuilde grond weten waar ze 
aan toe zijn.   

 
 
1.1 Probleemstelling 

Goede communicatie over de risico’s en over de praktische gang van zaken bij bodemveront-
reiniging kan vaak bijdragen aan een betere verstandhouding tussen de betrokken instanties 
en bewoners en het kan er toe bijdragen dat bewoners en overheid de greep op de situatie 
houden (Woudenberg, 1995).  

Bodemverontreiniging kan overal voorkomen en heeft vaak te maken met industrieën die in 
het verleden de bodem verontreinigd hebben. Tegenwoordig zijn veel voormalige fabriekster-
reinen gesloopt en moeten de braakliggende stukken land een nieuwe functie krijgen. Omdat 
de bodem nog steeds verontreinigd is, moet er eerst gesaneerd worden, maar als dat gebeurd 
is, leveren de voormalige fabrieksterreinen vaak mooie locaties op voor onder andere  nieuw-
bouwwijken.  

Zo is het ook gegaan met veel voormalige mijnterreinen in Parkstad Limburg. Parkstad be-
staat uit de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpel-
veld en Onderbanken (figuur 1). 
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Figuur 1. Regio Parkstad 

 
Vaak werden vlakbij de mijnen fabrieken gebouwd zodat de ruwe steenkool meteen verwerkt 
kon worden tot bijvoorbeeld kolen en briketten. Bij de fabricage van deze producten werd on-
der andere pek gebruikt. De pek op zich is niet gevaarlijk, maar het bevat kankerverwekkende 
Policyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK). Veel resten pek en daarmee de PAK, 
kwamen door knoeien of lozing in de bodem terecht.  

Vanaf de jaren zestig en zeventig werden de mijnen gesloten en de gebouwen afgebroken. 
Veel mijnterreinen werden meteen geschikt gemaakt voor nieuwe bebouwing. Tijdens deze 
herinrichtingen is veel grond op de terreinen verplaatst waardoor de vervuiling die al in de 
grond zat, zich kon verspreiden. De risico’s die aan de vervuilde grond vastzitten waren toen 
echter nog niet bekend en er werden op grote schaal nieuwbouwwijken gebouwd. Vanaf 
1980 werd de vervuiling ontdekt en moesten de woonwijken gesaneerd worden. Omdat de 
wet destijds nog voorschreef dat de Nederlandse bodem volledig schoon moest worden, gold 
het verplichte saneren voor een groot deel van Limburg. Omdat bodemsaneringonderzoeken 
en uitvoeringen veel tijd en geld kosten, spelen die saneringen anno 2002 nog steeds een gr o-
te rol.  

Inmiddels is het beleid van de overheid veranderd. Tegenwoordig moet functiegericht ge-
saneerd worden. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met de functie die de grond 
heeft of krijgt. Zo mag bijvoorbeeld onder een bedrijventerrein meer verontreiniging zitten dan 
onder een speelterrein omdat kinderen makkelijker met vervuiling in contact kunnen komen 
dan bijvoorbeeld kantoormedewerkers. Aan de hand van risico’s die aan de vervuiling vast 
zitten, wordt bepaald welke vervuiling direct verwijderd moet worden en welke niet. Deze 
aanpak vermindert het aantal dure saneringen maar kan bij bewoners voor verwarring zorgen 
omdat ze soms met een verontreinigde tuin blijven zitten, terwijl bij de buren gesaneerd 
wordt .  
    
Dit onderzoek is een onderdeel van een project over de met PAK vervuilde bodem in Parkstad 
Limburg dat uitgevoerd wordt door milieuadviesbureau De Straat. Er is in Limburg een aantal 
incidenten geweest met betrekking tot bodemverontreiniging in woonwijken. Hierdoor is in 
sommige gemeentes de relatie tussen overheid en burger ernstig verstoord. In het project 
wordt de nadruk dan ook gelegd op de communicatie tussen overheid en burgers. Eén aspect 
dat aan bod komt, is de media als mogelijke oorzaak voor verontrusting in  woonwijken. Om-
dat veel mensen die betrokken zijn bij het project vermoeden dat de media voor een groot deel 
verantwoordelijk is voor het ontstaan van onrust onder de inwoners van de  Parkstad gemeen-
ten, is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 
 
“Welke bijdrage heeft de media geleverd aan de onrust over bodemverontreiniging in Parkstad 
Limburg onder bewoners van deze gemeenten?”  
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Een aantal aan de onderzoeksvraag gerelateerde deelvragen zijn: 
1. Welke factoren spelen volgens de theorie een belangrijke rol bij risico communicatie 

over bodemverontreiniging? 
2. Welke gebeurtenissen hebben in Parkstad Limburg volgens de media plaatsgevonden? 
3. In hoeverre kan de media voor onrust hebben gezorgd onder bewoners van Parkstad? 

 
 
1.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is de communicatie tussen de overheid en burgers bij een bodem-
verontreiniging verbeteren. Omdat een bodemsanering voor buurtbewoners vaak erg ingrij-
pend kan zijn en vaak lang duurt, enkele maanden tot jaren, is het belangrijk dat bewoners 
goed worden begeleid en dat er goed gecommuniceerd wordt tussen alle betrokken partijen.  
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2. Risico communicatie 

 
2.1 Inleiding 

Het gaat in risico communicatie tussen bewoners en overheid om het leren kennen van de 
standpunten en achtergronden van elkaar en om een actieve instelling om informatie hierover 
te verzamelen. Bij een bodemsanering in een woonwijk laten buurtbewoners weten waar hun 
problemen en zorgen liggen en welke informatie ze willen hebben. Ze kunnen duidelijkheid 
verschaffen over de percepties en waarden die in de buurt heersen. De communicatie des-
kundigen zorgen voor passende communicatie activiteiten om aan de informatiebehoefte van 
de bewoners te voldoen (Woudenberg,1995). Bij risico communicatie gaat het specifiek om 
communicatie over de risico’s die met bodemverontreiniging gepaard gaan. 
 
 
2.1.1 Communicatie 

Op het moment dat ergens een verontreiniging in de bodem is opgetreden, moet de gemeen-
schap hiervan op de hoogte gebracht worden. De vraag is nu hoe je zulke zaken het beste 
kunt communiceren. Vooral als blijkt dat de verontreiniging risico’s voor de gezondheid van 
omwonenden met zich mee brengt, kan communicatie hierover erg complex worden. In som-
mige gevallen zijn buurtbewoners helemaal niet ongerust terwijl er eigenlijk wel actie onder -
nomen moet worden om de risico’s te beperken. In andere gevallen blijven de mensen onge-
rust ook al is wetenschappelijk aangetoond dat de risico’s verwaarloosbaar zijn. Het is daarom 
van belang te weten welke systemen aan de reacties van de mensen ten grondslag liggen en 
hoe je daar bij risico communicatie op in moet spelen.  
 
Risico communicatie is in de eerste plaats communicatie. Communicatie wordt door Van 
Woerkum et al. (1999) als volgt omschreven: 
 
“Communicatie is het proces waarbij persoon A (de bron) een boodschap verstuurt waaruit B 
(de ontvanger) informatie kan halen of een boodschap en/of een signaal verstrekt waaruit per -
soon B informatie haalt. In het eerste geval ligt het accent bij de zender, die een poging doet 
om de ontvanger te bereiken, in het tweede geval bij de ontvanger, die met zijn of haar activi-
teit iets aan de weet komt.“ 

 
Hoewel in deze definitie niet wordt beschreven wie A is en wie B, wordt er vaak vanuit ge-
gaan dat degene die bewust een boodschap stuurt de bron is en de doelgroep de ontvanger. 
Er wordt dan echter geen rekening gehouden met boodschappen die onbewust door de bron 
gestuurd worden en met boodschappen die, bewust of onbewust, van de doelgroep naar de 
bron gestuurd worden. Bij veel bodemsaneringzaken werd op deze manier over communicatie 
gedacht. Tegenwoordig wordt de nadruk steeds meer gelegd bij het interactieve aspect van 
communicatie. De National Research Council (volgens Woudenberg, 1995) geeft de volgende 
definitie van communicatie over risico’s: 
 
“Risicocommunicatie is een interactief proces van uitwisseling van informatie en opvattingen 
tussen individuen, groepen en (overheids)instellingen. Het heeft niet alleen betrekking op de 
risico’s zelf, maar ook op de zorgen, opvattingen en reacties die samenhangen met risico’s en 
op de wijze waarop door de betrokkenen wordt omgegaan met de risico’s.“  
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2.1.2 Risico en risico perceptie 

Fisher en Chen (1995) omschrijven een risico als: 
 
“De kans op en de grootte of de ernst van een ongewenste uitkomst.” 

 
Risico communicatie houdt echter meer in dan de mensen op de hoogte brengen van de we-
tenschappelijk aangetoonde inschattingen van de kans, de ernst en de grootte van een onge-
wenste uitkomst. Er moet namelijk onderscheid gemaakt worden tussen wetenschappelijk 
aangetoonde risico’s en de perceptie die mensen van die risico’s hebben.  
   Wetenschappers drukken risico’s meestal uit in getallen en bouwen veiligheidsmarges in om 
er zeker van te zijn dat de gezondheid van mensen niet wordt aangetast. Zij praten over theo-
retische risico’s die het product zijn van statistiek, experimenten en risico analyses.  
   Iemand van buiten het vakgebied daarentegen vormt zich een beeld van de risico’s op basis 
van verschillende informatiebronnen. Deze bronnen kunnen bijvoorbeeld de krant zijn samen 
met cijfers uit een onderzoek en het imago van betrokken partijen. Uit deze informatie kan 
men zich een beeld vormen van wat er aan de hand is. Dat beeld hoeft niet overeen te komen 
met het beeld dat wetenschappers zich op basis van de cijfers hebben gevormd.  
   Wetenschappers noemen de beeldvorming van leken vaak irrationeel en emotioneel terwijl 
sociaal wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de reacties niet irrationeel zijn maar 
gebaseerd worden op andere criteria dan die wetenschappers gebruiken (Scherer, 1991). 
Want ook wetenschappelijke kennis is gebaseerd op waarden en normen, namelijk die waar-
den en normen die in de wetenschap gelden (Rip, 1985 volgens Scherer,1991). En zoals Lip-
tak (1994) het omschrijft:  
 
“Perception is reality”   

 
Hoe mensen iets ervaren is de realiteit. Het is dus belangrijk verschil te maken tussen de risi-
co’s die wetenschappelijk worden aangetoond en de perceptie die mensen van die risico’s 
hebben. 
 
 
2.2 Risicoperceptie 

Risico communicatie omvat veel meer dan alleen sterfte cijfers en heeft veel te maken met de 
perceptie die mensen van risico’s hebben. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste factoren 
besproken worden die van invloed zijn op de perceptie van risico’s. De factoren die hier be-
sproken worden, komen vooral uit Sandman (1986), Covello et al (1988) en Woudenberg 
(1995) en zijn verdeeld in drie hoofdgroepen. De indeling dient slechts dit onderzoek en is niet 
de enige juiste die gemaakt kan worden. Het gaat om de volgende hoofdgroepen: 
 

• Risicogebonden factoren 
• Het communicatieproces  
• De context   

 
Risicogebonden factoren zijn factoren die bepaald worden door de aard van het risico. De 
plaats, vorm, herkomst enz. van een verontreiniging bepalen in grote mate deze factoren. Bij-
voorbeeld de waarneembaarheid van een verontreiniging. De kenmerkende eigenschappen van 
een stof , bepalen of de stof zichtbaar is in de grond. Ook de plaats waar de verontreiniging 
zich bevindt bepaald of hij waarneembaar is of kan worden. Een blauwe plek op 10 meter 
diepte zal bijvoorbeeld niet snel waarneembaar zijn terwijl de blauwe plek op 1 meter diepte 
gemakkelijk zichtbaar kan worden bij bijvoorbeeld het graven van een vijver.  
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Factoren die te maken hebben met het communicatie proces zijn factoren die voor een groot 
deel bepalen hoe mensen zich behandeld voelen. Als iemand zich bijvoorbeeld niet serieus ge-
nomen voelt, kan dat een negatieve bijdrage betekenen voor de perceptie die een persoon van 
het risico heeft. 
 
Ook de context waarin een risico zich voordoet kan invloed hebben op de perceptie. In een 
ongelukkige samenloop van omstandigheden kan een relatief klein risico bijvoorbeeld net de 
spreekwoordelijke druppel zijn waardoor een relatief kleine bedreiging enorme proporties kan 
aannemen.  
 
 
2.2.1 Risicogebonden factoren 

Risicogebonden factoren worden bepaald door de aard van het risico. De plaats van een ver-
ontreiniging bepaalt bijvoorbeeld dat een risico onvrijwillig moet worden ondergaan of dat een 
verontreiniging waarneembaar is. Hieronder zullen de belangrijkste risicogebonden factoren 
worden besproken. 
 
Vrijwilligheid  
Onvrijwillige risico’s worden erger opgevat dan vrijwillige risico’s. Als mensen zelf kunnen 
bepalen of ze een risico willen nemen of niet, zijn ze sneller bereid risico’s te nemen die ze 
nooit zouden nemen als die risico’s door anderen zouden zijn opgelegd. Bijna iedereen rijdt 
bijvoorbeeld in een auto. De kans op overlijden voor iemand die dagelijks aan het verkeer 
deelneemt is 1 op 10.000 per jaar. Sommige durfals doen zoiets riskants als delta-vliegen 
waarbij de kans op overlijden per jaar voor iemand die regelmatig delta-vliegt 1 op 1000 is 
(Woudenberg, 1995). Hiermee samen hangt de vraag of alternatieven mogelijk zijn voor het 
risico. Een risico is meestal beter te aanvaarden als er gehele of gedeeltelijke onttrekking aan 
het risico mogelijk is en er dus alternatieven zijn voor het accepteren van het risico.  
 
Bekendheid  

Mensen zijn geneigd een bedreiging minder ernstig te vinden naarmate ze er minder bekend 
mee zijn. De onzekerheden die vaak gepaard gaan met onbekende bedreigingen maken men-
sen echter wel banger en voorzichtiger (Woudenberg, 1995). Een voorbeeld is de bodemver-
ontreiniging met mijnsteen in grote delen van Limburg. Deze stof is schadelijk voor de ge-
zondheid maar door het mijnverleden is mijnsteen erg bekend. De mensen kennen de gevolgen 
en zijn daar bezorgd over. Ze zijn echter niet bang omdat het probleem bekend is.  
 
Waarneembaarheid 
Als de bron of gevolgen van een risico niet of moeilijk zijn waar te nemen, maken mensen zich 
volgens Woudenberg (1995) vaak minder zorgen. Gekleurde grond in de achtertuin kan bij-
voorbeeld erg tot de verbeelding spreken. Het kan leiden tot veel onrust over de verontreini-
ging terwijl dat bij een ‘onzichtbare’ verontreiniging niet het geval zou zijn. Als mensen 
niemand kennen die duidelijk ziek is geworden van een verontreiniging zullen ze sneller denken 
dat het allemaal wel meevalt.  
 
Relevantie 
De relevantie van een risico wordt door een aantal zaken bepaald. Als eerste door de sociale 
en ruimtelijke nabijheid van de bron en van de gevolgen van het risico. Als een persoon die 
dichtbij staat in de sociale kring klachten krijgt, wordt dat meestal als belangrijker beschouwd 
dan een onbekend persoon die ziek wordt. Hetzelfde geldt voor de plaats waar de klachten 
zijn opgelopen. Als dat dicht bij iemands woonomgeving is, is dat vaak belangrijker dan wan-
neer het ver weg is gebeurd (Woudenberg, 1995).  

Ook wordt een risico dat dichterbij komt, zowel in ruimte als tijd, meestal als angstaanja-
gend beschouwd. Als het gaat om een chronisch risico beschouwen mensen dat vaak als 
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minder ernstig dan een acuut risico. Bij een chronisch risico zijn de gevolgen niet meteen 
zichtbaar waardoor de beleefde  ernst van het risico meestal snel afneemt. 
Verder speelt ook de ernst  van de gevolgen van een risico een rol. Deze wordt meestal be-
paald door de kans dat gezondheidsschade optreedt en de gevolgen van de gezondheidsscha-
de (Woudenberg, 1995). Iedereen heeft een beeld in z’n hoofd van die gezondheidsschade. 
Als er bijvoorbeeld sprake is van irritatie van de luchtwegen zien sommige mensen een hoes-
tend persoon voor zich terwijl anderen het beeld zien van een over de grond kronkelend per -
soon die met uitpuilende ogen naar lucht hapt. Afhankelijk van het beeld wordt de ernst van 
bijvoorbeeld irritatie van de luchtwegen bepaald en de ernst is dus van mens tot mens ver-
schillend.  
 
Eerlijkheid  
Voor veel mensen is een risico makkelijker te accepteren als dat eerlijk verdeeld is (Covello et 
al., 1988). In het geval van bodemverontreiniging in een woonwijk is het risico eerlijk verdeeld 
als iedereen in de wijk evenveel risico loopt.  
 
Onzekerheid 
Als er grote onzekerheden bestaan over de gevolgen van een risico, kunnen mensen moeilijk 
inschatten wat er te gebeuren staat zodat het moeilijker wordt het risico te accepteren. Door 
onzekerheden worden mensen vaak bang voor wat er kan gebeuren. Mensen die bijvoorbeeld 
in een laboratorium regelmatig met een gevaarlijke stof werken weten meestal welke risico’s 
ze daarmee lopen en hoe ze de risico’s zo klein mogelijk moeten houden. Als dezelfde stof 
echter in een kruipruimte van een huis blijkt te zitten weten de bewoners van het huis meestal 
niet wat dat kan betekenen en hoe ze er het beste mee om kunnen gaan. Hierdoor zullen ze 
de risico’s minder snel accepteren dan de laboratorium medewerker.  
 
Oorsprong 
Mensen zijn meer vergevingsgezind als het gaat om natuurlijke bedreigingen dan wanneer het 
gaat om technologische bedreigingen (Woudenberg, 1995). Een voorbeeld is een casus in 
New Jersey. Hier heeft 30% van de woningen radon in de kelder waardoor de kans op long-
kanker 1 op 100 is geworden. Toch is slechts 5% van de huiseigenaren bezorgd genoeg om 
metingen in de kelder uit te laten voeren. Het radon is namelijk afkomstig van geologisch ura-
nium dat er al eeuwen aanwezig is en waar geen mens verantwoordelijk voor is (Sandman, 
1986). 
 
Voordelen 
Mensen voeren vrijwillig riskante activiteiten uit, omdat er ook voordelen aan verbonden zijn. 
Een voorbeeld is te hard rijden met de auto. Dit kan riskant zijn maar het voordeel is tijdwinst 
(Woudenberg, 1995). Het voordeel van een mooie woonwijk kan bijvoorbeeld de doorslag ge-
ven om op vervuilde grond te blijven wonen en de risico’s te accepteren.  
 
 
2.2.2 Het communicatieproces 

Factoren die gerelateerd zijn aan het communicatie proces, zijn factoren die te maken hebben 
met de manier waarop met mensen wordt omgegaan. Deze factoren zijn ingedeeld in drie sub-
groepen: 
 

• Relatie 
• Controle 
• Gehoord worden 

 
In de eerste plaats speelt de relatie tussen de verschillende groepen een belangrijke rol in het 
communicatieproces. Mensen moeten elkaar kunnen vertrouwen en ervan op aan kunnen dat 
afspraken worden nagekomen. In de tweede plaats willen alle partijen controle houden over 
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de gang van zaken. Ze willen op de hoogte blijven en inspraak hebben op beslissingen die ge-
nomen moeten worden. Tenslotte is het erg belangrijk dat alle groepen het gevoel hebben dat 
er naar ze wordt geluisterd. Ze willen allemaal het gevoel hebben dat ze serieus genomen 
worden. 
 
 
2.2.2.1 Relatie 

Het is erg belangrijk dat de persoon waar mee gecommuniceerd wordt een goede relatie heeft 
met de mensen in een woonbuurt (Wylie et al., 2001). De relatie kan namelijk grote invloed 
hebben op de perceptie die mensen van een risico hebben. Om vast te stellen of een relatie 
goed is worden vaak onderstaande factoren gebruikt.  
 
Vertrouwen 
In een probleemsituatie zoals een bodemsanering is het belangrijk dat mensen vertrouwen 
hebben in de personen of instanties die voor hen de beslissingen moeten nemen. Er zijn twee 
niveaus die bij risico communicatie een rol spelen. Namelijk het inhoudelijk niveau; wat moet 
er gebeuren, en het proces niveau; wie neemt de beslissingen (Sandman, 1986).  
Uit een studie naar het vertrouwen in de informatiebron bij risico communicatie over voedsel-
risico’s blijkt dat vertrouwen verband houdt met de percepties over accuraatheid, kennis en 
betrokkenheid bij het welbevinden van de samenleving van de organisatie. Wantrouwen daar-
entegen staat in relatie tot de perceptie over opzettelijk vervormen van informatie bij de bron 
en over het verstrekken van verkeerde informatie in het verleden. Het vertrouwen in een in-
formatiebron wordt vermindert als het beeld bestaat dat die bron z’n eigen belangen be-
schermt in plaats van de publieke belangen. Volgens Allen (1987, volgens Scherer, 1991) 
worden experts bijvoorbeeld vaak niet vertrouwd in het nemen van beslissingen waar bewo-
ners bij betrokken zijn. Ook het antwoord op de vraag of wetenschappers het onderling eens 
zijn over wat risicovol is en wat niet,  bepaalt of mensen een bron als betrouwbaar beschou-
wen of niet. Vertrouwen speelt een grotere rol als mensen de overtuiging hebben dat accurate 
risico inschattingen niet verkrijgbaar zijn (Frewer et al, 1995). 
 
Geloofwaardigheid 
Bewoners krijgen meer greep op de situatie als ze weten waar ze aan toe zijn. Het is daarom 
belangrijk dat betrokken instanties geloofwaardig zijn en dat bewoners er van op aan kunnen 
dat wat gezegd wordt ook gedaan wordt. Om geloofwaardig te blijven is het belangrijk dat er 
geen valse beloften worden gedaan. Ook is het belangrijk dat binnen de organisatie overeen-
stemming heerst over de te volgen strategie, zodat bewoners geen tegenstrijdige berichten 
ontvangen. Tenslotte is het belangrijk dat de instantie accuraat en deskundig is op het gebied 
van bodemverontreiniging. 
 
Verantwoordelijkheid voor schuld en schade 
Bewoners eisen van de verantwoordelijke instantie dat deze boete doet als ze fouten heeft 
gemaakt. Vooral als het de overheid betreft. Het belangrijkste aspect hierbij is een schade-
loosstelling voor kosten die bewoners gedwongen moeten maken, bijvoorbeeld voor een ver-
huizing of ter compensatie voor de daling van de waarde van de woning (Woudenberg, 1995).  
 
Timing 

Bij al deze factoren kan timing een cruciale rol spelen. Door bijvoorbeeld snel te handelen kan 
het vertrouwen vergroot worden maar door te laat de verantwoordelijkheid te nemen kan bij-
voorbeeld de geloofwaardigheid aangetast worden. Een slechte timing kan zelfs dramatische 
gevolgen hebben voor het communicatieproces. Door bijvoorbeeld te laat naar buiten te ko-
men met belangrijke informatie, kan de indruk gewekt worden dat informatie achter gehouden 
wordt. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat er iets heel ergs aan de hand moet zijn als infor -
matie niet openbaar wordt gemaakt. Alleen de timing kan dus al grote invloed hebben op de 
perceptie die mensen van een risico hebben. 
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2.2.2.2 Controle 

Bij een bodemsanering is het belangrijkste doel van bewoners om de greep terug te krijgen op 
de eigen omgeving. Als het publiek voelt dat ze invloed hebben op de gang van zaken zal het 
ook eerder geneigd zijn energie in het onderwerp te steken en kan van een leerproces sprake 
zijn waarbij samen een oplossing wordt gezocht (Sandman, 1986). De volgende factoren heb-
ben betrekking op de controle die mensen op hun omgeving willen uitoefenen. 
 
Openheid 

Om mensen controle op hun leefomgeving te laten houden, is het belangrijk dat ze alle infor-
matie krijgen waarvan zij vinden dat die relevant is. Dit betekent over het algemeen dat de 
overheid geheel open is over alle feiten, beslissingen en onzekerheden. Hierbij zijn overzicht, 
duidelijkheid en eenvoud van belang. Het is echter nog belangrijker dat bewoners hun eigen 
conclusies kunnen trekken wat betreft de ernst van de risico’s (Wylie et al., 2001). Daarmee 
krijgen ze meestal het gevoel dat ze meer controle hebben op het risico.  
   Een belangrijk punt hierbij is dat er vaak veel onzekerheden kleven aan de informatie rond 
risico’s. Er is vaak veel twijfel over welke informatie wel en welke nog niet kan worden vrij-
gegeven. Omdat de meningen verdeeld zijn over de beste strategie zal in iedere situatie op-
nieuw de afweging moeten worden gemaakt voor wat in dat geval het beste is.    
   Volgens Ouboter et al (1996) is het belangrijk om in het oog te houden dat wat je naar bui-
ten brengt een gunstige uitwerking heeft op de wereld heeft. Pragmatisme staat hier voorop. 
Het is dus belangrijk dat er een toekomst visie bestaat waar naartoe gewerkt kan worden. 
Volgens Covello et al. (1988) is het echter zaak om de gegevens die bekend zijn, zodra enigs-
zins mogelijk, naar buiten te brengen en te vertellen wat je er aan gaat doen. Hierbij is het 
belangrijk te vermelden hoe de data verkregen is, hoe het risico is geschat, door wie dat is 
gedaan en welke onzekerheden aan de uitspraak kleven.  
 
Participatie  

Bij goede participatie wordt ingegaan op problemen van alle betrokken partijen. Om bewoners 
het gevoel te geven dat ze gelijkwaardige gesprekspartners zijn, die evenveel invloed hebben 
als andere gesprekspartners moet een eerlijke machtsverdeling tot stand worden gebracht 
(Sandman, 1986). Als een eerlijke verdeling van de macht niet mogelijk is, is het heel belang-
rijk goed aan te geven in hoeverre bewoners invloed hebben en op welke momenten. Er moet 
namelijk voorkomen worden dat bewoners verwachtingen koesteren die in strijd zijn met de 
werkelijkheid (Woudenberg, 1995) . 
  
 
2.2.2.3 Gehoord worden 

Het gebeurt vaak dat bewoners het gevoel krijgen dat ze niet serieus worden genomen en dat 
er niet naar hen geluisterd wordt. In zo’n geval is er vaak sprake van een overheid die pr o-
beert bewoners te overtuigen van hun standpunten zonder dat er ingegaan wordt op proble-
men van de bewoners. (Woudenberg, 1995) Door aandacht te schenken aan problemen die 
spelen bij bewoners, worden deze problemen erkend, ook als ze niet meteen kunnen worden 
opgelost. Door problemen te erkennen voelen bewoners dat er geluisterd wordt en voelen ze 
dat ze serieus genomen worden (Covello et al, 1988 en Ouboter et al, 1996).   
 
Emoties 
Verder spelen  emoties een grote rol. Experts hebben vaak geleerd hun gevoel buiten beslis-
singen te houden opdat alles zo objectief mogelijk geschied. Bewoners krijgen hierdoor het 
gevoel dat hun problemen niet belangrijk zijn. Het is daarom belangrijk om eerst aandacht te 
besteden aan de gevoelens die onder het publiek leven alvorens in te gaan op inhoudelijke as-
pecten van het probleem. Om te voorkomen dat een expert ervan wordt beschuldigd gevoel-
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loos te zijn en daardoor gefrustreerd raakt, is het ook belangrijk de gevoelens van de deskun-
digen boven tafel te krijgen (Ouboter et al, 1996). Of zoals Sandman (1986) het uitdrukt: 
 
“Risk understanding and risk decision-making will improve when control is democratised and 
we will know this is happening when citizens begin approaching risk issues more coolly, and 
experts more warmly.”  

 
Scherer (1991) noemt twee strategieën om met emoties om te gaan. Dat zijn de reactieve 
strategie, waarin het publiek eerst de tijd krijgt emoties en meningen te uiten alvorens infor-
matie verschaft wordt en de proactieve strategie waarin aandacht wordt besteed aan zowel 
bestaande als mogelijke problemen waar de emoties nog niet hoog zijn opgelopen. Bij de reac-
tieve strategie krijgen mensen eerst de tijd om hun emoties te uiten met het idee dat daarna 
de rust terugkeert die nodig is om de informatie die verstrekt wordt te verwerken. Het princi-
pe achter de pro-actieve strategie is dat het mogelijk wordt om een levendige maar minder 
verhitte discussie te voeren over risico’s en om te stimuleren dat er een meer betekenisvol en 
holistisch begrip ontstaat. Tevens kan deze strategie door overheden en organisaties gebruikt 
worden om te leren hoe het publiek in het dagelijks leven omgaat met risico’s en in welke 
context die zich bevinden.  
 
 
2.2.3 De context 

De context waarin een bedreiging zich voor doet kan grote invloed hebben op de perceptie 
van het risico dat de bedreiging met zich mee brengt. Een ongelukkige samenloop van om-
standigheden kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een risico een groot probleem wor dt, terwijl 
het in een andere tijd, in een andere context vrijwel ongemerkt voorbij had kunnen gaan.  
 
Sociale context 
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in een gemeente veel fouten achter elkaar worden ge-
maakt. Als er vervolgens een risico ontdekt wordt, kan dat net de spreekwoordelijke druppel 
zijn die ervoor zorgt dat de relatie tussen bewoners en gemeente ernstig verstoord wordt.  
Een voorbeeld is een zogenaamde probleemwijk. In zo’n wijk kan het gebeuren dat bewoners 
het risico gebruiken om hun onvrede over andere problemen te uiten (Ouboter et al, 1996).  
 
Economie 
Een ander verschijnsel dat effect kan hebben op de perceptie van een risico is het verschijnsel 
dat het risico economisch slecht is voor mensen. Een voorbeeld hiervan is de daling van de 
woningprijs van in een risicowijk. Mensen zijn vaak niet bereid om bijvoorbeeld op verontrei-
nigde grond te wonen, ook niet als de grond gesaneerd is (Ouboter et al, 1996). Hierdoor 
wordt een risico vaak ernstiger ingeschat dan wanneer economische factoren niet in het spel 
zouden zijn.  
 
Heersende waarden en normen 

In de afgelopen decennia is er in Nederland algemene consensus bereikt over het feit dat ver-
vuiling moreel gezien slecht is. Het is dus niet alleen schadelijk of gevaarlijk, maar het is 
slecht. Het kan daarom riskant zijn om met risico’s om te gaan in termen van kosten en baten 
in plaats van in termen van goed en slecht. Hetzelfde geld voor het opofferen van een kleine 
groep voor het algemeen belang. In een democratie heeft iedereen dezelfde rechten en zijn de 
belangen van minderheden net zo belangrijk als die van de meerderheid (Sandman, 1986). 
Ook kan gedacht worden aan de opvatting dat dubbel werk geldverspilling is. Het had beter in 
een keer goed gedaan kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de discussie over het afschaf-
fen van bureaucratie die in de politiek op gang is gekomen.  
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2.3 Effectieve risicocommunicatie 

Bovengenoemde factoren spelen een belangrijke rol bij de vorming van percepties over risi-
co’s. Door in het communicatieplan met deze factoren rekening te houden, zal de communica-
tie bij bodemsaneringen waarschijnlijk optimaal kunnen verlopen. Hier volgen enkele stappen 
(Wylie et al., 2001 en Woudenberg, 1995) die doorlopen kunnen worden zodat de genoemde 
factoren aan bod komen.  
 
Doel 
Bij bodemsaneringen kunnen veel doelen en onderwerpen geïdentificeerd worden. Van infor-
meren van de betrokkenen tot het gezamenlijk oplossen van problemen. Het gaat er bijvoor-
beeld vaak vooral om dat bewoners de greep op de situatie terug krijgen. (Woudenberg,1995) 
Het doel van de risico communicatie is dan meestal een geïnformeerd publiek te maken dat 
betrokken is, geïnteresseerd, reëel, bedachtzaam, oplossing gericht en coöperatief. (Covello et 
al, 1988)  
 
Doelgroepanalyse  
Om communicatieactiviteiten te ontwerpen die bij de belevingswereld van de doelgroep aan-
sluiten is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de mensen met wie er gecommuni-
ceerd gaat worden. Het is belangrijk om eerst te bepalen wie bij het probleem betrokken zijn 
en in welke context het probleem staat. Dit gaat het beste als het bedrijf of de instantie die 
communiceert een open relatie heeft met zijn omgeving (Wylie et al, 2001). Vervolgens is het 
belangrijk een doelgroep af te bakenen en de achtergronden en motieven van die groep  te 
leren kennen (Ouboter et al, 1996 en Covello et al, 1988). Door goed naar de mensen te luis-
teren wordt meestal al voldoende duidelijk over hun standpunten (Covello et al, 1988). Hierbij 
is het belangrijk te bedenken dat percepties kunnen veranderen in de tijd.  
 
Boodschap 
De boodschap die bewust aan bewoners overgebracht wordt moet de volgende aspecten be-
vatten: 
• Inventarisatie van problemen die bij bewoners spelen om duidelijk te maken dat ze serieus 

worden genomen en geaccepteerd worden als legitieme partner in het communicatiepro-
ces (Covello et al, 1988). 

• Informatie over het verloop van de communicatie; Het moet duidelijk zijn waar bewoners 
terecht kunnen met vragen of reacties en wanneer en op welke wijze de volgende com-
municatie plaatsvindt. Vervolgens moet regelmatig informatie verschaft worden want re-
gelmaat geeft rust. Als er geen nieuws is kan eerder verstrekte informatie worden her-
haald (Woudenberg, 1995). Tenslotte moet het altijd duidelijk zijn wie verantwoordelijk is 
voor de communicatie (Covello et al, 1988).   

• Specifieke informatie over de risico’s moet zo veel mogelijk aansluiten op de vragen van 
bewoners. Om duidelijk te maken in welk perspectief een risico gezien moet worden 
werkt het goed een risico vergelijking te doen. Tenslotte moet duidelijk gemaakt worden 
dat nul risico niet bestaat. Dat moet je dus ook niet beloven want dat kan niemand waar 
maken. Er kunnen wel verschillende redenen bestaan waarom mensen om nul risico vra-
gen (Covello et al, 1988) :  

 
1. Als een middel om duidelijk te maken dat het risico nu te hoog is.  
2. Omdat ze niet begrijpen dat een vervuiling kan blijven zitten terwijl er een risico is.  
3. Politieke achtergronden, mensen kunnen ervan overtuigd zijn dat alle vervuiling 

opgeruimd moet worden. 
4. Het kan een uiting zijn van emotionele onvrede veroorzaakt door wantrouwen en 

boosheid.  
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Hoewel het bepalen van de ernst van een situatie door verschillende factoren wordt beïn-
vloed, zijn de meeste mensen vooral op zoek naar een antwoord op de vraag of ze wel of 
geen schade kunnen ondervinden van het risico. Hoewel een eenvoudig antwoord meestal 
niet gegeven kan worden, zijn bewoners wel op zoek naar een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’. Het 
risico is òf beangstigend waarbij de reactie een mix van angst, boosheid, paniek en verlam-
ming inhoudt òf het risico wordt afgedaan als triviaal met apathie als reactie (Sandman, 
1986). Dit wordt ook wel dichotomie genoemd en om dit te voorkomen kan een afweging van 
het risico worden gemaakt of kan een vergelijking met andere, bekende, risico’s worden ge-
maakt (Covello et al, 1988) zodat de risico’s in het juiste perspectief gezien kunnen worden.  

Tenslotte is het belangrijk dat de persoon die communiceert kan zeggen dat hij iets niet 
weet. Op deze manier komt de deskundige meestal meer ontspannen over waardoor de men-
sen zich ook op hun gemak gaan voelen (Ouboter et al, 1996). 
 
Medium 
De keuze van het medium moet de aard van de risicocommunicatie bepalen. In een licht radio 
programma past bijvoorbeeld geen lang en complex verhaal over risico’s maar in een docu-
mentaire kan men best dieper ingaan op de materie (Covello et al, 1988). Omdat mensen 
graag bevestiging zoeken bij ingrijpende berichten is het verstandig om informatie over ver-
schillende kanalen te spreiden. De verschillende kanalen moeten wel dezelfde inf ormatie ge-
ven en elkaar niet tegenspreken (Woudenberg, 1995 en  Covello et al ,1988). Ook hier is het 
belangrijk in de gaten te houden voor wie de boodschap bedoeld is. De keuze van een com-
municatievorm is echter niet altijd in de hand te houden. Het is wel altijd mogelijk een persbe-
richt te doen uitgaan of een persbijeenkomst te organiseren.  
 
Communicatie deskundige 
De persoon die met bewoners in contact komt, moet over de juiste communicatieve vaardig-
heden beschikken, zoals een  goede presentatie en interactie vaardigheden (Covello et al, 
1988). Verder is het belangrijk dat de persoon past bij de bewoners en de context waarin de 
sanering plaats vindt. Vaak werkt het goed om voor een vast contactpersoon te zorgen. Deze 
persoon is dan al bekend bij de doelgroep zodat mensen minder stereotyperen. Doordat on-
duidelijkheden niet hoeven worden ingevuld met behulp van aannames is de kans kleiner dat 
er misverstanden optreden (Covello et al, 1988). Ook is met een vast contactpersoon de ge-
loofwaardigheid gewaarborgd en voor de media is het een betrouwbaar startpunt in de zoek-
tocht naar betrokken personen. Het is wel goed om in de gaten te houden dat in het geval 
van een crisis door de media meestal geen genoegen wordt genomen met een media adviseur 
maar dat om de betrokken personen zelf wordt gevraagd. Het is daarom belangrijk dat alle 
betrokken personen weten hoe ze met de media moeten omgaan. 

Tenslotte is het bij de keuze van de communicatiedeskundige belangrijk dat die de mensen 
serieus neemt. Of zoals Ouboter et al (1996) schrijft: “If you work with groups, love the peo-
ple.” 
 
Implementatie 

Bij de implementatie van het communicatieplan is de timing een belangrijke factor. Meestal is 
het het beste om zo vroeg mogelijk informatie te verstrekken, al voor er door bewoners of 
media om gevraagd wordt (Wylie et al, 2001). Een goede organisatie is hiervoor erg belang-
rijk.  Dit geldt vooral de tijdsplanning en de taakafbakening.  

Verder is het belangrijk dat gecommuniceerd wordt in een taal die bij het kennisniveau van 
de doelgroep aansluit. Dat wil zeggen dat over het algemeen vaktaal zo veel mogelijk voorko-
men moet worden (Covello et al, 1988). Ook is het van belang om tijdens de activiteit na te 
gaan of het verhaal wordt begrepen door het publiek zodat eventueel meteen verdere uitleg 
kan worden gegeven en misverstanden kunnen worden voorkomen.  
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Evaluatie 

Vooral als het gaat om een communicatieactiviteit die terugkeert is monitoren, evalueren en 
aanpassen van de communicatieactiviteit van belang. Zo kan een volgende activiteit nog beter 
aansluiten op de doelgroep. Het is wel belangrijk om zorgvuldig om te gaan met evaluaties 
van communicatiemiddelen omdat die soms een vertekend beeld kunnen opleveren. Uit een 
studie naar risicocommunicatie over de stof radon bleek uit de evaluatie van de communica-
tiemiddelen dat de meeste mensen tevreden waren met de informatie die ze hadden ontvan-
gen, ongeacht welk medium gebruikt was. Uit de studie bleek echter ook dat bij een bepaald 
medium, de vraag naar aanvullende informatie toch heel groot was. Hier was dus niet voldaan 
aan het doel om mensen de risico’s goed uit te leggen, terwijl dat uit de evaluatie wel naar 
voren was gekomen (Smith en Devosges, 1990). 
 
 
2.4 De media en risico communicatie 

Dit onderzoek richt zich speciaal op de invloed van de media op risico communicatie. Mensen 
halen veel informatie uit de media. Deze zijn daarom vaak de primaire overbrengers van infor-
matie over risico’s. Ook spelen de media een belangrijke rol in het opstellen van agenda’s door 
de politiek en hebben ze indirect invloed op beslissingen die door de politiek worden genomen. 
Tenslotte kan de media grote invloed uitoefenen op het communicatieproces. Er kan bijvoor-
beeld schade aan het communicatieproces ontstaan door de publicatie van een artikel waarin 
op basis van een beperkt aantal metingen vergaande conclusies getrokken worden (Ouboter 
et al, 1996). Door het artikel kan onrust ontstaan die moet worden weggenomen. Als dat niet 
goed lukt kan dat weer negatieve publiciteit opleveren en op deze manier kan een vicieuze 
cirkel ontstaan. Deze voorbeelden laten zien dat de media een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan de beeldvorming over risico’s. 

Door het eigen communicatieproces goed af te stemmen op de media kan er vaak een ver-
betering bewerkstelligt worden in de media rapportage over milieurisico’s waardoor ook de 
perceptie van de risico’s enigszins gestuurd kan worden (Sandman, 1986). Het is daarom be-
langrijk om inzicht te hebben in de belangrijkste uitgangspunten van de media. In deze para-
graaf wordt ingegaan op de principes die voornamelijk bepalen hoe de media omgaan met 
nieuws over risico’s.  
 
Relatie met de media 

Een aantal factoren die bij risico communicatie in het algemeen een belangrijke rol spelen, zijn 
ook op de communicatie met de media van toepassing. Zo is een goede relatie van groot be-
lang. Als journalisten weten bij wie ze betrouwbare informatie kunnen vinden over een be-
paald onderwerp, is de kans groot dat ze die informatiebron regelmatig raadplegen. Dit is on-
der andere belangrijk als de media als wapen wordt ingezet bij een conflict. Als bijvoorbeeld 
milieugroepen een eenzijdig beeld schetsten van een probleem om er aandacht voor te krijgen, 
kan dat negatieve invloed hebben op de relatie met bewoners. De kans hierop is kleiner als de 
bewoners uit een aanvullende informatiebron zoals een betrouwbare krant, een volledig beeld 
kunnen vormen van het probleem en daar zelf conclusies uit kunnen trekken (Wylie et al., 
2001). 

Een andere factor die vooral in relatie tot de media een grote rol speelt is de timing van 
communicatieactiviteiten. Het is belangrijk dat  bewoners geïnformeerd worden over bodem-
verontreinigingen voordat de media dat doet. Door zo snel mogelijk met informatie bij bewo-
ners te komen is er de meeste controle over de inhoud van de boodschap en wordt de relatie 
met bewoners niet beschadigd. Door vervolgens zo snel mogelijk met dezelfde informatie naar 
de media te gaan is de kans op misverstanden het kleinst (Woudenberg, 1995). 
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Milieurisico’s op zich zijn geen nieuws.  

De aard van een crisis bepaalt mede de aandacht voor de risico’s. Zo weet iedereen dat een 
chemische fabriek gevaar kan opleveren voor de gezondheid. De media zullen bij een calami-
teit proberen duidelijk te maken wat omwonenden wel of niet moeten doen. Bij een brand 
echter, komen eerst vragen op over hoe het is gebeurd, wie het heeft gedaan en hoeveel 
schade er is. Dit laatste is meestal ook het geval bij bodemverontreiniging. Op de risico’s 
wordt meestal pas ingegaan als het onderwerp belangrijk genoeg is om in de volgende dagen 
opnieuw gemeld te worden. Meestal is het onderwerp echter niet interessant genoeg voor een 
vervolg bijvoorbeeld als het gaat om een chronisch risico. Omdat mensen zich vaak wel be-
wust moeten zijn van de risico’s die ze lopen, is het van belang dat aan chronische risico’s 
een interessante gebeurtenis wordt gehangen die ervoor zorgt dat het onderwerp een grotere 
nieuwswaarde krijgt (Sandman, 1986). 
 
Politiek heeft een grotere nieuwswaarde dan wetenschap.  
Politiek achter risico’s is meestal interessanter dan de wetenschap erachter. In het geval van 
bodemverontreiniging wordt meestal vooral ingegaan op de vraag wie verantwoordelijk was 
voor de vervuiling en hoe er gereageerd wordt. In een groot verhaal is het meestal wel moge-
lijk enkele technische aspecten naar voren te brengen maar het wordt vaak als achtergrondin-
formatie beschouwd. In tijden van weinig nieuws is het soms wel mogelijk om over techni-
sche achtergronden te praten. Vooral als een journalist vaak met bijvoorbeeld bodemveront-
reiniging te maken heeft, omdat het dan kan lonen er een keer dieper op in te gaan (Sandman, 
1986). 
 
Journalisten verzamelen standpunten, geen waarheden. 

Journalisten en wetenschappers proberen beide zo objectief mogelijk te zijn in hun werk. Maar 
hoe ze objectiviteit definiëren verschilt onderling. Een wetenschapper zoekt meestal naar em-
pirisch bewijs voor een stelling terwijl een journalist probeert de balans te vinden tussen ver-
schillende standpunten die bestaan over een onderwerp. Hij zal proberen alle kanten van een 
verhaal weer te geven. Daarvoor moeten standpunten niet te extreem zijn, omdat die stand-
punten te veel van het gemiddelde afwijken. Maar de standpunten mogen ook niet neutraal 
zijn omdat dat geen andere kijk op het probleem weergeeft. Het is daarom belangrijk er voor 
te zorgen dat de standpunten van de betrokken instanties zoals de overheid tussen extreem 
en neutraal in liggen en door de media gehoord worden. Dit gaat vaak het makkelijkst door 
zelf de media te benaderen want een verhaal wordt meestal aangevuld met informatie die het 
makkelijkst te krijgen is (Sandman, 1986). 
 
Een risico verhaal wordt vaak vereenvoudigd. 
Doordat nieuws vaak in korte tijd of in een klein artikel verteld moet worden, is er meestal 
geen plaats voor complexe nuanceringen. Daarom wordt vaak geprobeerd om vast te stellen 
of een risico wel of niet gevaarlijk is. De meeste mensen geven namelijk de voorkeur aan sim-
pliciteit boven complexiteit, precisie boven onzekerheden en zekerheid boven waarschijnlijk-
heden. Het is daarom belangrijk om de boodschap aan de media af te stemmen op de ruimte 
die er voor ingeruimd kan worden. Als dat niet gebeurt, moet de media zelf bepalen wat be-
langrijk is en wat niet, waardoor er minder controle is op de inhoud van het verhaal. Van te 
voren moet bepaald worden wat de belangrijkste punten zijn. Die punten kunnen dan in de 
vragen steeds herhaald worden zodat ook bij inkorting de belangrijkste boodschap wordt 
overgebracht. Om te voorkomen dat er een ongenuanceerd “zwart-wit” beeld wordt geschetst 
is het het beste om te praten over de hoeveelheid gevaarlijke stof die aanwezig is en dat te 
vergelijken met de hoeveelheden die toegestaan zijn. Door vergelijkingen te maken met be-
kende risico’s als bijvoorbeeld autorijden, kan duidelijk gemaakt worden hoe risicovol iets is. 
Tenslotte is het belangrijk aan te geven welk standpunt ingenomen wordt ten aanzien van de 
risico’s (Sandman, 1986). 
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Journalisten proberen een verhaal te verpersoonlijken.  

Een verhaal spreekt mensen het meest aan als het gaat om specifieke situaties en echte men-
sen. Het verhaal moet daarom “tot leven” worden gebracht. Dit wordt meestal gedaan door 
de persoonlijke beleving van personen van een probleem weer te geven. Aan een expert kan 
bijvoorbeeld gevraagd worden hoe hij zou reageren als hij zelf in de beschreven situatie zou 
zitten. Het is belangrijk om op dit soort vragen voorbereid te zijn. Vaak is het mogelijk om als 
expert en “als mens” te antwoorden en vervolgens uit te leggen waarom de antwoorden kun-
nen verschillen (Sandman, 1986). 
 
Uitlatingen over risico’s hebben een grotere nieuwswaarde dan uitspraken over veiligheid.  

Over het algemeen is het niet interessant om in de media aandacht te besteden aan zaken die 
goed gaan en veilig zijn. Als er iets mis gaat, krijgt de media aandacht voor het onderwerp. 
Dit heeft te maken met het feit dat een verhaal opgebouwd moet worden tot een climax, het 
moet de nieuwsgierigheid prikkelen. Hiervoor zijn risico’s erg geschikt. Bij verhalen over risi-
co’s neemt het niveau van alarmering bij de bevolking makkelijk toe. Een uitzondering op deze 
regel is een acute ramp of een ongeval. Omdat het verhaal dan op zichzelf al een climax is, 
kan in zulke berichten geprobeerd worden paniek te voorkomen en kan meer ingegaan worden 
op de veilige aspecten van het probleem (Sandman, 1986). 
 
Journalisten moeten hun werk vaak doen in weinig tijd.  
Onder druk van deadlines is er meestal geen tijd voor een grondige voorstudie op een onder-
werp als bijvoorbeeld bodemverontreiniging. Het doel is om zo snel mogelijk zo veel informatie 
te verzamelen als nodig is voor een goed verhaal. Het is belangrijk hier rekening mee te hou-
den. Als de boodschap aan de media in zogenaamde “hapklare brokken” wordt aangeboden, 
is de kans groot dat die informatie voor het verhaal gebruikt wordt (Sandman, 1986). 
 
Effectieve communicatie met de media  
Vooral als het gaat om media-aandacht is het van belang om de hoofdpunten van een bood-
schap vast te stellen en die steeds te herhalen. Verder is het belangrijk in de gaten te houden 
dat bij communicatie met de media, de media zelf de doelgroep is. Er moet dus rekening ge-
houden worden met de standpunten en achtergronden die in de media wereld van toepassing 
zijn. Voor de meeste  media is een goed verhaal concreet, interessant, belangrijk, nieuw, een-
voudig en duidelijk (Woudenberg, 1995). Ook is het tijdens een communicatieactiviteit belang-
rijk om tegemoet te komen aan de eisen van de media en in te spelen op ongewenste berich-
ten. 

Tenslotte moet de evaluatie van activiteiten met de media meestal op korte termijn plaats-
vinden zodat onjuistheden nog op tijd hersteld kunnen worden. Het is gebruikelijk dat een in-
terview of een stuk in de krant eerst kan worden bekeken voor het uitgegeven wordt. Op die 
manier is het mogelijk om op tijd inspelen op negatieve publiciteit en eventuele schade aan 
het communicatieproces voorkomen.  
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3. Achtergronden 

 
3.1 Geschiedenis van bodemverontreiniging in Nederland 

De eerste grote bodemverontreiniging die in Nederland werd ontdekt was gesitueerd in Lek-
kerkerk. In 1980 werd daar de eerste grote bodemsanering uitgevoerd. Uit onderzoek was 
gebleken dat een hele woonwijk op puin en chemisch afval was gebouwd. In de grond bleken 
1600 vaten chemisch afval gedumpt te zijn die onder andere het kanker verwekkende ben-
zeen lekten. De verontreinigingen waren zelfs al tot het leidingwater doorgedrongen. Als op-
lossing werd gekozen voor volledig afgraven van de grond aangevuld met de sloop van enkele 
woningen en andere gebouwen. De bewoners van de wijk moesten daartoe hun huizen verla-
ten en werden tijdelijk in noodwoningen ondergebracht. Acht jaar later was het hele karwei 
klaar en konden de laatste huizen weer worden betrokken. De hele operatie had 200 miljoen 
gulden gekost. Na de sanering brandde de discussie los over de vraag of het geld wel zinnig 
besteed was en of de hele sanering wel nodig was geweest. Vooral toen de zaak van ge-
meentelijk naar nationaal niveau werd getild heeft de situatie veel commotie teweeg gebracht. 
De vraag was of de gemeente niet alert genoeg was geweest of dat er onduidelijkheden in de 
wetgeving zaten. Door de aandacht die er aan Lekkerkerk werd besteed, kwam het ene na het 
andere gifschandaal in Nederland aan het daglicht (De Ruiter, 1990). 
 
Vanaf deze jaren werd gewerkt met de doelstelling dat de Nederlandse bodem schoon moest 
zijn binnen één generatie. Om dat te bereiken werden in heel Nederland bodemonderzoeken 
uitgevoerd om vast te stellen waar de bodem vervuild was. Men kwam toen tot de conclusie 
dat een heel groot deel van de Nederlandse bodem gesaneerd moest worden. Omdat de sane-
ringen hoge kosten met zich mee zouden brengen, ontwikkelde de overheid een systeem 
waarmee vastgesteld kon worden welke gevallen urgent waren en welke minder urgent. De 
urgente gevallen zouden als eerste gesaneerd worden en de minder urgente gevallen zouden 
later volgen. Er werden echter nog steeds nieuwe gevallen van vervuiling ontdekt en de be-
raamde kosten bleven stijgen. Tegelijkertijd was het vaak onduidelijk welke overheidslaag ver -
antwoordelijk was voor welke vervuilde plek. Soms was de provincie verantwoordelijk, soms 
de gemeente en soms ook het ministerie. Hierdoor was het niet duidelijk wie voor welke sane-
ring moest betalen en duurde het vaak lang voor men met de sanering kon beginnen. Sommi-
ge saneringslocaties liggen nu, na 20 jaar, nog steeds te wachten op een sanering.   
 
Omdat langzaam duidelijk is geworden dat het saneren van alle vervuilde gebieden in Neder -
land heel erg veel geld gaat kosten, is men begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe 
visie waarbij de functie van de verontreinigde grond centraal staat. In het kort houdt de be-
leidsvernieuwing bodemsanering (BEVER) in dat niet meer alle vervuilde grond gesaneerd 
hoeft te worden. Afhankelijk van de functie die de grond heeft of krijgt wordt bepaald of de 
locatie gesaneerd moet worden en hoe schoon de grond na de sanering moet zijn. Door meer 
participatief  samen te werken met alle betrokken partijen kan zo veel geld bespaard worden. 
BEVER richt zich op de volgende trends (Ouboter et al, 1996): 
 

1. van sectoraal naar integraal 
2. van multifunctioneel naar functiegericht 
3. van project naar proces 
4. van centraal naar decentraal 
5. van overheids- naar marktdynamiek 
6. van het stellen van waarden naar het delen van waarden  
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De eerste trend, van sectoraal naar integraal, houdt in dat er over de grenzen van het ge-
bied van de bodemtechnologie gekeken moet worden. Zo zit aan een sanering meestal niet 
alleen een technische component maar bijvoorbeeld ook een belangrijke sociale kant. Door 
vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem te kijken wordt vaak duidelijker hoe 
het goed kan worden opgelost. Het inschakelen van communicatie deskundigen is een 
voorbeeld van integraal samenwerken.  

 
Functie gericht saneren, de tweede trend, houdt in dat afhankelijk van de functie die de 
grond heeft of krijgt bepaald wordt of er gesaneerd moet worden en hoe schoon de grond 
moet worden. Onder een parkeerterrein mag het bijvoorbeeld wat vuiler zijn dan onder een 
woonwijk omdat op een geasfalteerd parkeerterrein contact met de vervuiling niet kan op-
treden. In een woonwijk zijn tuinen en zandbakken aanwezig waar eventueel contact wel 
mogelijk is. Om vast te kunnen stellen hoe schoon de grond moet worden, is het belangrijk 
te weten hoe mensen omgaan met grond die een bepaalde functie hebben. Om dat te be-
palen speelt onder andere communicatie een grote rol. 

 
Met de derde trend wordt bedoeld dat er altijd rekening mee moet worden gehouden welke 
invloed een project op de omgeving heeft. Een sanering staat meestal niet op zich zelf. 
Vaak zijn meerdere locaties vervuild, is er sprake van een complex verleden, zijn er ver-
schillende betrokken partijen in het spel en zijn er verschillende mensen of instanties ver-
antwoordelijk. Het is daarom belangrijk om bij een sanering rekening te houden met de hele 
sociale omgeving en niet alleen met direct betrokkenen en achtergronden van één locatie.  

 
De vierde trend gaat over het decentraliseren van de aanpak van bodemsaneringen. Omdat 
de problematiek rond vervuilde locaties vaak verschillend is, is het belangrijk dat per locatie 
kan worden bepaald wat de beste oplossingsstrategie is. Door af te stemmen op specifieke 
omstandigheden kan vaak geld bespaard worden.  

 
Trend vijf geeft aan dat de regering wil dat het bedrijfsleven aan de slag gaat met bodem-
verontreinigingen. Als saneringen volgens de marktdynamiek aangepakt kunnen worden zal 
dat de goedkoopste saneringsvarianten opleveren.  

 
De zesde trend geeft tenslotte aan dat de regering niet langer waarden met betrekking tot 
bodemverontreiniging wil opleggen maar dat zij ze wil delen met de betrokken partijen. In 
overleg met betrokken partijen moet overeenstemming worden bereikt o.a. over de vraag 
in hoeverre bodemverontreiniging mag of kan blijven zitten in een specifieke situatie.  

 
In het algemeen is er bij alle genoemde trends een rol weggelegd voor communicatiedeskun-
digen. Het gaat in BEVER in de eerste plaats om het verbeteren van de communicatie tussen 
de omgeving en de mensen die een project leiden. Vooral de informatiestroom die van buiten 
het project naar binnen moet stromen krijgt in BEVER veel aandacht. Met behulp van een 
goed communicatieplan kan deze informatie efficiënt opgevangen worden en in goede banen 
worden geleid zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Op de tweede plaats 
speelt de interne communicatie een grote rol. Overleg tussen betrokken partijen moet goed 
worden begeleid zodat snel overeenstemming kan worden bereikt en actie kan worden onder-
nomen (Ouboter et al, 1996).  
 
 
3.2 De gang van zaken bij bodemverontreinigingen 

Naar aanleiding van gesprekken met mensen die in hun werk veel met bodemverontreiniging 
te maken hebben of hebben gehad, is het volgende beeld geschetst van de gang van zaken bij 
bodemverontreinigingen.  
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De aanleiding voor een sanering kan een calamiteit zijn of een oude vervuiling die problemen 
gaat geven. In het geval van een calamiteit moet door de probleembezitter meteen melding 
worden gemaakt bij de gemeente. De probleembezitter is degene die verantwoordelijk is voor 
het verontreinigde gebied. Vervolgens moeten er onmiddellijk maatregelen worden getroffen 
om de vervuiling in te dammen. Daarna moet de locatie zo snel mogelijk gesaneerd worden. In 
woonwijken heeft men echter meestal te maken met een oude vervuiling die door (voormali-
ge)  industrie is veroorzaakt en nu voor problemen zorgt. In zo’n geval is de overheid meestal 
de probleembezitter.  

Bij het vermoeden van verontreiniging wordt eerst een aantal onderzoeken uitgevoerd om 
een goed beeld van de vervuiling te krijgen. Er wordt gekeken of er inderdaad een verontreini-
ging aanwezig en zo ja hoe ernstig die is. Vervolgens wordt vastgesteld wat de omvang van 
de verontreiniging is en welke risico’s die met zich mee brengt. Tenslotte wordt een schatting 
gemaakt van de kosten die gemaakt moeten worden om de verontreiniging op te ruimen. Deze 
onderzoeken worden uitgevoerd door een adviesbureau dat door de overheid wordt ingescha-
keld. Vervolgens wordt besloten of er gesaneerd moet worden en bepaalt een adviesbureau in 
samenspraak met de overheid hoe het saneringsplan eruit moet zien. De gemeente moet het 
plan goed keuren door de nodige vergunningen te verlenen. Als alles in orde is worden de 
plannen naar de buurtbewoners gecommuniceerd. In de praktijk gebeurt het vaak dat de 
communicatie ook uitbesteed wordt aan een adviesbureau dat dan in samenspraak met de 
overheid een communicatieplan opstelt. Vaak worden buurtbewoners met behulp van een 
nieuwsbrief en een voorlichtingsavond geïnformeerd over de aanstaande sanering. 

De laatste stap is de uitvoering van de sanering. Het eigenlijke graafwerk wordt uitgevoerd 
door een aannemer die aangestuurd wordt door het adviesbureau. Het bureau onderhoudt in 
deze fase meestal ook contact met bewoners, gemeente en hulpverleners.Vaak bevalt de sa-
menwerking goed tussen de opdrachtgever, in dit geval de overheid, en het adviesbureau en 
mag hetzelfde bureau meerdere fases van het saneringsproces bedenken en begeleiden. 

Samengevat is het proces dat op gang komt in het geval van bodemverontreiniging com-
plex, moeten er veel stappen worden doorlopen en zijn er veel partijen bij betrokken. 
 
 
3.3 Communicatie bij bodemverontreiniging 

Tegenwoordig wordt in toenemende mate aandacht besteed aan de communicatie tussen de 
deskundigen op het gebied van bodemverontreiniging en betrokken buurtbewoners.Deze para-
graaf geeft een beeld van de belangrijkste communicatieve aspecten die bij bodemverontreini-
ging een rol spelen. Dit beeld is gebaseerd op gesprekken met ervaringsdeskundigen op het 
gebied van bodemverontreiniging en gekoppeld aan de theorie over risico communicatie die in 
hoofdstuk 2 besproken is.  
 
Onder andere door de ontdekking van de gifbelt in Lekkerkerk werkte de overheid in de jaren 
tachtig met de doelstelling dat “al het gif uit de grond moet” (De Ruiter, 1990). Door dit mot-
to te gebruiken is het waarschijnlijk dat er in Nederland het beeld is ontstaan dat alle bodem-
verontreiniging slecht en gevaarlijk is. Door het taalgebruik van de overheid wordt bodemver-
ontreiniging als ernstiger ervaren dan soortgelijke risico’s. De vergelijking van de beleving van 
risico’s van bodemverontreiniging met de beleving van luchtverontreinigingrisico’s geeft hier 
een duidelijk voorbeeld van. Wetenschappelijk gezien is luchtverontreiniging het meest scha-
delijk voor de gezondheid. Toch wordt bodemverontreiniging over het algemeen negatiever 
beleefd dan luchtvervuiling. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door het taalgebruik 
van de overheid.  
Bij luchtverontreiniging wordt gesproken over “ernstige smogniveaus” waartegen meteen 
maatregelen afgekondigd worden terwijl bij bodemverontreiniging bij weinig risico’s al wordt 
gesproken over “ernstige en urgente gevallen” die moeten worden gesaneerd (Van Doorn et 
al, 1998).  
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Hieruit blijkt dat de  perceptie die mensen van een risico hebben niet alleen gebaseerd is op 
gemeten data en uitspraken van deskundigen. Ook het taalgebruik en de manier waarop met 
de risico’s wordt omgegaan kan invloed hebben op de perceptie. Het voorbeeld van de lucht-
verontreiniging geeft aan dat de perceptie van deskundigen en die van buurtbewoners niet 
met elkaar overeen hoeven te komen maar het geeft ook aan dat beide percepties “goed” zijn, 
hoewel ze op andere bronnen gebaseerd zijn. Dit wordt verder uitgewerkt aan de hand van de 
volgende uitspraken van Sandman en Covello over risicocommunicatie: 
 
“In de risico communicatie bij bodemsaneringen gaat het niet alleen om informatie overdragen 
maar vooral  om het alarmeren van mensen als ze alert moeten zijn, en gerust te stellen als 
dat nodig is (Sandman, 1986). Alle betrokken partijen moeten een zo volledig mogelijk beeld 
krijgen van de situatie en er wordt ingespeeld op problemen en onzekerheden die mee spelen. 
Om te bepalen of een risico acceptabel is, willen mensen informatie hebben over het risico dat 
ze lopen. Ze bepalen zelf welke informatie relevant is (Covello et al, 1988).” 

 
Ten eerste gaat risicocommunicatie om informatie overdragen. Uit gesprekken met ervarings-
deskundigen kwam naar voren dat dit aspect van risicocommunicatie goed vertegenwoordigd 
is in de praktijk. Op het moment dat bekend wordt dat de grond van de wijk mogelijk veront-
reinigd is, worden de bewoners hiervan vaak door middel van een nieuwsbrief en een bewo-
nersavond op de hoogte gebracht. De eerste reactie van bewoners is vaak angst en boosheid 
over wat hun overkomt. Deze reactie kan gekoppeld worden aan de factoren vrijwilligheid, 
onzekerheid, en eerlijkheid uit hoofdstuk 2. De mensen mogen niet kiezen waardoor de mate 
van vrijwilligheid erg laag is. Verder zijn meestal niet alle bewoners van een woonwijk bij een 
verontreiniging betrokken hetgeen oneerlijk is voor degenen die wel op de verontreiniging wo-
nen. Ook is in veel gevallen de bedreiging nieuw voor de bewoners waardoor er vaak niet dui-
delijk is welke risico’s er precies aan de verontreiniging kleven.    
 
Als de eerste schok voorbij is, is het van belang dat bewoners een gepaste reactie vertonen. 
Ze moeten alert zijn als dat nodig is, of gerust gesteld worden als geen actie ondernomen 
hoeft te worden (Sandman, 1986). In de praktijk blijkt dit soms een probleem. Er doen onder 
de ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld verhalen de ronde over een woonwijk waar de mensen 
niet wilden dat er in hun wijk gesaneerd zou worden omdat dat de rust te veel zou verstoren. 
Er zijn daarentegen ook verhalen over bewonersplatformen die blijven vragen om een sanering 
terwijl bodemonderzoek heeft uitgewezen dat een sanering niet nodig is.  

De eerste reactie kan goed verklaard worden aan de hand van de factoren relevantie, waar -
neembaarheid en voordelen uit hoofdstuk 2. Relevantie heeft betrekking op de sociale en 
ruimtelijke nabijheid van de bron van het risico, de angstaanjagendheid van het risico, de ernst 
en de gevolgen van het risico. Het kan heel makkelijk gebeuren dat mensen worden bezig ge-
houden met veel belangrijke zaken die dichter bij ze staan dan een bodemverontreiniging. 
Hierdoor is het risico niet relevant en worden nadelige effecten van bijvoorbeeld een sanering 
niet geaccepteerd. De waarneembaarheid van verontreiniging en gevolgen hangt hiermee sa-
men. Als de verontreiniging en de effecten van het risico niet zichtbaar zijn, dan kan men zich 
indenken dat bewoners gaan denken dat het “allemaal wel meevalt”. Het kan ook voorkomen 
dat de voordelen van een rustige wijk opwegen tegen het nadeel dat de wijk op vervuilde 
grond staat. In een wijk waar veel oudere mensen zonder kinderen wonen is dat makkelijk 
voor te stellen.  
 
In de stelling van Sandman en Covello wordt verder gesproken over “een volledig beeld krij-
gen van de situatie”. Deze zin verwijst naar de factor openheid. In de praktijk wordt hier op 
ingespeeld met onder andere het uitgeven van nieuwsbrieven waarin de bewoners alle fasen 
van het saneringsproces kunnen volgen, het instellen van informatiepunten zodat bewoners 
altijd ergens terecht kunnen met vragen of klachten en het organiseren van informatieavonden 
waar vaak een wethouder, gedeputeerde, burgermeester of iemand van de GGD bij is om din-
gen uit te leggen en vragen te beantwoorden. In de wet bodembescherming is vastgelegd dat 
de buurtbewoners recht hebben op een adviseur die mee gaat naar bijeenkomsten. Afhankelijk 
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van de fase waarin de sanering zich bevindt wordt de frequentie van contact groter of kleiner 
en wordt het communicatiemedium aangepast.  
 
Vervolgens heeft Covello het over inspelen op problemen en onzekerheden. Hierbij speelt de 
factor gehoord worden een grote rol. Bewoners moeten serieus genomen worden. Daarom is 
het belangrijk te luisteren naar problemen die zich voor doen. Volgens de mensen uit de prak-
tijk komt dit aspect steeds vaker aan bod in communicatie met buurtbewoners. Het hangt ook 
samen met de factor participatie. Hierbij zijn alle gesprekspartners gelijkwaardig en hebben 
evenveel invloed op het nemen van beslissingen. Hoewel het tot nu toe gebruikelijk is bewo-
ners op de hoogte te stellen van de saneringsplannen als alles is afgewogen en geregeld, kan 
de communicatie met bewoners van een wijk die op vervuilde grond staat al in een vroeg sta-
dium van het saneringsproces worden gestart. Bewoners worden dan actief ingeschakeld 
vanaf de fase waarin de plannen worden ontwikkeld. Zij worden meestal vertegenwoordigd in 
een projectgroep. Ook kunnen bewoners soms zelf initiatieven nemen zoals bijvoorbeeld het 
laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek of het inschakelen van een externe deskundi-
ge.  
 
Voor alle genoemde communicatieactiviteiten is de relatie tussen de betrokken partijen cruci-
aal. Er worden door de ervaringsdeskundigen veel verhalen verteld over informatieavonden die 
mislukten omdat de mensen de andere partij, vaak de overheid, niet vertrouwden of niet ge-
loofwaardig vonden. De vier factoren die hiermee in verband staan zijn vertrouwen, geloof-
waardigheid, verantwoordelijkheid nemen en timing. De ervaring is vaak dat bij problemen met 
buurtbewoners de aspecten van het communicatieproces niet onder controle gehouden kon-
den worden. En als de relatie eenmaal slecht is leert de ervaring dat men dan vaak achter de 
feiten aan blijft lopen.  
 
Tenslotte kunnen ook de media een grote rol spelen in de communicatie over bodemverontrei-
nigingen. De invloed van de media kan zowel positief als negatief zijn en beperkt zich meestal 
niet alleen tot de bodemverontreiniging zelf. Uit de praktijk blijkt dat de media soms gezien 
worden als een communicatiemiddel waarvan gebruik kan worden gemaakt door de mensen 
van het bodemproject. Soms echter lijkt het doel dat de media zich heeft gesteld bij de be-
richtgeving in strijd met de communicatiedoelen van het project en werken zij elkaar tegen. In 
het laatste geval zijn er vaak problemen bij het project om toch de eigen doelen te halen om-
dat bewoners voor een groot deel hun informatie uit de media halen.  
 
 
3.4 Parkstad Limburg 

Vanaf het einde van de 19e eeuw begonnen de kolenmijnen in Limburg zich te ontwikkelen 
tot een belangrijke tak van de Limburgse industrie. Veel mensen in de voormalige mijnstreek 
oostelijk Zuid Limburg (OZL), thans de regio Parkstad Limburg, hadden een baan onder de 
grond. In deze tijd werd veel georganiseerd door het verenigingsleven waar mensen via de 
mijnen bij terecht kwamen. Het hele leven stond daardoor in het teken van de mijnen. Toen 
tussen 1965 en 1973 door concurrentie van goedkopere Amerikaanse, Zuid-Afrikaanse en 
Australische kolen de mijnen werden gesloten verdwenen 50.000 banen. Dat kwam dan hard 
aan bij veel Limburgers. De regio is al tientallen jaren bezig met het revitaliseren van haar eco-
nomische en ruimtelijke structuur. In de periode tussen 1977 en 1985 heeft de zogenaamde 
conversie “van zwart naar groen” plaatsgevonden, waarbij grote hoeveelheden mijnsteen 
werden aangewend als ophooglaag voor grootschalige nieuwbouwwijken en de befaamde 
mijnsteenbergen werden voorzien van bedekking met grond en beplanting8(De Straat, 2001). 
 

                                                 
8 www.parkstad.com 
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Het opheffen van de mijnindustrie heeft niet alleen economische en maatschappelijke gevol-
gen gehad voor de regio, maar heeft de regio ook opgezadeld met een milieuhygiënische erfe-
nis die in Nederland alleen in de Kempen zijn gelijke vindt. Elders in Europa, onder andere in 
België, Frankrijk, Duitsland en Engeland, zijn wel gebieden aanwezig met een vergelijkbare 
problematiek.  

De bodemproblematiek kent een aantal oorzaken. Ten eerste zijn er de industriële activitei-
ten in het verleden. Deze zijn voornamelijk verwant aan de steenkoolindustrie zoals bijvoor-
beeld de teer- en cokesproductie, die hebben geleid tot soms ernstige bodemverontreiniging. 
Ten tweede is er sprake van een diffuse bodemverontreiniging, die voornamelijk veroorzaakt is 
door het verspreid voorkomen van kooldeeltjes, teerresten en uitgestrooide verbrandingsas. 
De kooldeeltjes en teerresten hangen samen met de winning, de productie en het transport 
van steenkool en briketten. De verbrandingsas is afkomstig uit de asladen van huishoudens. 
Vroeger was steenkool een goedkope energiebron en vooral in Limburg ruimschoots voorhan-
den. Ten derde is er de problematiek van de mijnsteen. Mijnsteen is een steensoort die als 
restproduct bij de steenkoolwinning vrij komt. Doordat het niet brandbaar is, werd de mijn-
steen als 'afval' opgeslagen in grote bergen, de zogenaamde mijnsteenbergen. Bij de conver-
sie van “zwart naar groen” die in Limburg t ussen 1977 en 1985 plaats vond, zijn veel steen-
koolbergen afgegraven en is het materiaal gebruikt in ophooglagen voor industrieterreinen en 
nieuwbouwwijken. De mijnsteen zelf, een soort leisteen, is milieuhygiënisch gezien niet pro-
blematisch. De kool- en teerresten die er doorheen gemengd zijn, kunnen echter wel proble-
men geven. Deze stoffen bevatten Poli Cyclische Koolwaterstoffen (PAK) die kankerverwek-
kend kunnen zijn. Bovendien komt er in zuurstofrijke omstandigheden sulfaat uit de mijnsteen 
vrij, dat uitloogt naar het grondwater. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de natuur door 
onder andere een verandering van de zuurgraad in de bodem en het kan zelfs problemen ople-
veren voor de drinkwatervoorziening  
(De Straat, 2001). 
 
In de jaren tachtig en negentig heeft de nadruk gelegen op het saneren van de grootschalige 
en ernstigste bodemverontreiniging in de Parkstad regio. Het mijnverleden van de regio Park-
stad Limburg is door de bodemproblematiek dus nog steeds actueel. Dit blijkt onder andere uit 
het feit dat dagelijks krantenartikelen over mijnsteen in relatie met bodemproblematiek en sa-
neringen in de Limburgse kranten verschijnen. De burgers hebben vragen over risico's, leven 
in onzekerheid en willen dat de overheid komt met betrouwbare data over risico’s die het wo-
nen op mijnsteen met zich meebrengt. De overheid op haar beurt beschikt niet over voldoende 
onderbouwde betrouwbare data over de risico's van mijnsteen en heeft problemen met de 
regelgeving rond de verwerking van vervuilde grond die niet goed bij de praktijk aansluit. Deze 
wederzijdse onwetendheid leidt tot onduidelijkheid, miscommunicatie, onbegrip en wantrou-
wen tussen burgers en overheid. Zowel overheid en burgers hebben hierdoor een probleem. 
Daarom hebben de gemeenten in de regio zich eind negentiger jaren tot taak gesteld om de 
resterende bodemproblematiek in kaart te brengen en om een beleid van Actief Bodembeheer 
op te stellen. Het doel van Actief Bodembeheer is kort gezegd: “het op een milieuhygiënisch 
verantwoorde manier omgaan met de aanwezige bodemverontreiniging, op een zodanige ma-
nier dat maatschappelijke stagnatie wordt tegengegaan”. Want de aanwezigheid van de ver-
ontreinigingen heeft een remmende werking op de economische en ruimtelijke ontwikkeling 
van de regio (De Straat, 2001). 
 
In het kader van Actief Bodembeheer is eind 2001 het project Parkstad opgestart. Het pro-
ject, uitgevoerd door adviesbureau De Straat en gefinancierd door Stichting Kennisontwikke-
ling en kennisoverdracht Bodem (SKB), heeft als doel voldoende onderbouwde betrouwbare 
data over de risico's van mijnsteen te verzamelen en de regelgeving op het gebied van veront-
reinigde bodem onder de loep te nemen. De nadruk ligt hierbij op de communicatie tussen 
overheid en burgers. In het kader van dit project is dit onderzoek, naar de bijdrage van de me-
dia aan de onrust over bodemverontreiniging in Parkstad Limburg onder bewoners van deze 
gemeentes, uitgevoerd. 
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3.5 Emma 

Het onderzoek naar de bijdrage van de media aan de onrust over bodemverontreiniging in 
Parkstad is gedaan op basis van krantenartikelen die geselecteerd zijn op het onderwerp “bo-
demsanering Emma” Het gaat hier om een woonwijk in Brunssum die is gebouwd op het ter-
rein van de voormalige Emma-mijn. Hier volgt een korte omschrijving van de woonwijk om 
een globaal beeld te schetsen van de opbouw en samenstelling van de wijk. Het beeld is ge-
baseerd op gegevens uit de wijkatlas 2002 van de gemeente Brunssum.   
 
Ligging van de Emmawijk 
 

     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          A     B 
Figuur 2. A) De ligging van Brunssum in Limburg. B) De ligging van de Emma-buurt in de gemeente 
Brunssum (Wijkatlas Brunssum, 2002) 
 
In figuur 2 is te zien dat de Emma-buurt in het westelijke deel van Brunssum ligt. Dit is de 
wijk “West” in de wijkatlas. Wijk-west bestaat uit de buurten Treebeek-noord en -zuid, Klin-
gelsberg, Op de Vos, Emma en Amstenraderveld. Het gebied wordt aan de oostzijde begrensd 
door de N276 (Wijkatlas Brunssum, 2002) 
 
 
Leeftijdsopbouw van de bevolking van Emma 
Uit de tabel uit de wijkatlas waarin de leeftijdsopbouw van de bevolking wordt weergegeven 
(bijlage 1). blijkt dat in de Emma-buurt 503 mensen wonen De leeftijdsgroep 25 tot 34 is het 
best vertegenwoordigd met 116 personen. Op de tweede plaats komt de groep van 0 tot 12 
jaar. In de wijk wonen dus zeer waarschijnlijk veel gezinnen met jonge kinderen.  
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Woningbezit in de Emma-wijk 
 
     
 
 
 
 
 

 
Figuur 3: Het woningbezit in Brunssum (Wijkatlas Brunssum, 2002) 
 
Figuur 3 laat zien dat in de Emma-wijk iets meer dan drie kwart van de woningen  eigendom 
zijn van de bewoners. De overige woningen worden door corporaties beheerd.  
 
Waardering van de woonomgeving 
 

 
De schaalscores zijn gebaseerd op meerdere stellingen en tevredenheidsvragen en lopen op een schaal van 0 
(ongunstig) tot 10 (gunstig). De schaalscores zijn onderling niet geheel vergelijkbaar, maar een hogere score 
is altijd gunstiger. De score algemene evaluatie buurt is gebaseerd op vijf stellingen over hoe prettig het is om 
in de buurt te wonen. De score sociale cohesie is gebaseerd op vier stellingen over de manier waarop mensen 
in de buurt met elkaar omgaan. De score buurtvoorzieningen is gebaseerd op tevredenheid over onder meer 
winkels, speelmogelijkheden, groen, openbaar vervoer, basisonderwijs, jongerenvoorzieningen en buurthui-
zen. De score beheer en onderhoud is gebaseerd op tevredenheid over beheer en onderhoud van straat, 
groen, verlichting en speelgelegenheden.  

Figuur 4: Waardering woonomgeving (Wijkatlas Brunssum, 2002) 
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In figuur 4 is te zien dat de rapportcijfers die de bewoners van wijk-West geven aan hun 
woonomgeving ongeveer gemiddeld zijn. De cijfers liggen tussen de 6 en 7 dus over het al-
gemeen zijn de mensen tevreden over hun woonomgeving. De sociale cohesie scoort laag 
(5,5) in de wijk-West. Beheer en onderhoud scoren hoog (6,7). 
 
Sociale omstandigheden in wijk West 
 

 
Aan de bewoners is gevraagd of ze het eigen huishouden rekenen tot de inkomensgroep met een laag inko-
men, gemiddeld inkomen of hoog inkomen ('subjectief inkomen'). 

Figuur 5. Inkomens in Parkstad Limburg (Wijkatlas Brunssum, 2002) 
 
 

 
Weergegeven is het opleidingsniveau zoals aangegeven door respondenten uit het Burgeronderzoek Parkstad 
Limburg. Lager niveau is een opleiding tot en met MAVO-niveau; middelbaar is mbo en havo/vwo en hoger is 
hbo of wetenschappelijk onderwijs. 

Figuur6. Het opleidingsniveau in Parkstad Limburg (Wijkatlas Brunssum, 2002) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Weergegeven zijn niet werkende-werkzoekenden ingeschreven bij Arbeidsvoorziening Limbrug op 1 
oktober 2001, in % van het aantal inwoners van 15 t/m 64 jaar. 

Figuur 7. Het aantal werkzoekenden in Brunssum per wijk. 
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Tenslotte in figuur 5 te zien dat voor wijk-West geldt dat het inkomen vooral gemiddeld is. 
Het opleidingsniveau is volgens figuur 6 vooral lager en middelbaar. Figuur 7 toont dat 3 tot 
4% van de bevolking werkzoekende is. De sociale opbouw van de wijk West geeft daarmee 
een gemiddeld beeld dat er voor alle parkstad gemeenten ongeveer hetzelfde uitziet. 
 
Conclusie 
Voor dit onderzoek is vooral van belang dat er in de wijk Emma veel gezinnen met jonge kin-
deren wonen en dat een relatief groot deel van de huizen koopwoning is. Hierdoor zouden de 
factoren relevantie en economie uit hoofdstuk 2 een grote rol kunnen gaan spelen in de bij-
drage aan onrust onder de bewoners van deze wijk. Verder blijken de mensen redelijk tevre-
den over de Emma-wijk en geeft de sociale opbouw van wijk-West geen aanleiding om te ver-
onderstellen dat deze wijk sterker of minder sterk zal reageren op verontrustende berichten in 
de krant dan andere wijken in Parkstad Limburg. 
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4. Materiaal en methode 

Het doel van het onderzoek is het verbeteren van de communicatie over bodemverontreiniging 
in Parkstad Limburg. De vraag is welke rol de media heeft gespeeld in de communicatie over 
de risico’s die aan bodemverontreiniging verbonden zijn in relatie tot bewoners van Parkstad. 
De interesse gaat vooral uit naar het aandeel dat de media gehad kan hebben in de onrust die 
bij bewoners is ontstaan naar aanleiding van de risico’s van bodemverontreiniging. Uit de vele 
uitingsvormen die onder de term “media” vallen, is gekozen voor twee regionale kranten die in 
Parkstad worden uitgegeven.  

Het onderzoek bestaat uit een theoretisch en een empirisch deel. Het theoretische deel be-
staat uit een literatuurstudie om vast te stellen welke factoren belangrijk zijn bij risico com-
municatie met bewoners van een verontreinigde woonwijk en met de media over dit onder-
werp. Op basis van de literatuurstudie is een lijst van factoren opgesteld die een rol kunnen 
spelen bij het ontstaan van onrust bij bewoners van huizen in een vervuilde woonwijk. Deze 
lijst is vervolgens gebruikt om van 80 regionale krantenartikelen te bepalen of ze een bijdrage 
hebben kunnen leveren aan onrust onder de bewoners van de woonwijk Emma waar vroeger 
een mijn met bijbehorende fabriek heeft gestaan. Ook is op basis van de artikelen een over-
zicht gemaakt van de gebeurtenissen rond de sanering van woonwijk Emma.  
 
 
4.1 Materiaal 

Voor de analyse zijn artikelen gezocht uit de regionale kranten Het Limburgs Dagblad en Dag-
blad De Limburger. De artikelen zijn verschenen in de periode vanaf oktober 2000 tot novem-
ber 2001 en zijn geselecteerd op het onderwerp “bodemsanering op het Emma-terrein in 
Brunssum”. Deze selectie heeft 80 artikelen opgeleverd.  Het onderwerp Emma is gekozen 
omdat het een mooi voorbeeld is van risico communicatie tussen de overheid en bewoners. Er 
komen zowel goede als minder goede voorbeelden van risico communicatie aan bod. Ook was 
het onderwerp in de gekozen periode vaak in het nieuws. Hierdoor geven de artikelen waar-
schijnlijk een vrijwel volledig beeld van de gebeurtenissen die in het geselecteerde jaar hebben 
plaats gevonden.  
 
 
4.2 Werkwijze 

De eerste stap bestond uit het opstellen van een database waarin de krantenartikelen met de 
titel, de datum van verschijning, de auteur en een korte beschrijving van de inhoud zijn opge-
nomen. Een overzicht van de inhoud van deze database is terug te vinden in bijlage 2. 

Vervolgens zijn de artikelen in willekeurige volgorde geanalyseerd. Om de betrouwbaarheid 
van de factoren en de cijfers te toetsen is de analyse door een 2e analist herhaald. De 2 reek-
sen zijn vervolgens statistisch met elkaar vergeleken.   

Na de analyse is op basis van de krantenartikelen een feitenoverzicht gemaakt waarin een 
korte beschrijving wordt gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen die hebben plaatsge-
vonden. 
    
 
4.3 Methode 

De artikelen zijn in willekeurige volgorde geanalyseerd. Dit is van belang voor de objectiviteit 
van de analyse. Door de artikelen in de juiste volgorde te lezen, zou het kunnen gebeuren dat 
de analist bij de beoordeling beïnvloed wordt door de geschiedenis die aan het artikel is vooraf 
gegaan. Dit wordt voorkomen bij analyse in willekeurige volgorde.  
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Van elk artikel is bepaald of er zinnen in voorkomen die betrekking hebben op één van de fac-
toren die naar voren kwamen uit de literatuurstudie over risicocommunicatie. Deze zinnen zijn 
gemarkeerd en er is met behulp van codes aangegeven op welke factor de zin betrekking 
heeft. De codes zijn te vinden in bijlage 3. Hierbij kon het voorkomen dat een zin betrekking 
had op meerdere factoren. De zin heeft dan ook meerdere codes gekregen.  

Vervolgens zijn de gemarkeerde zinnen beoordeeld op hun onrust-veroorzakend-vermogen. 
Dat wil zeggen dat bepaald is of de zin wel of geen onrust zou kunnen veroorzaken bij buurt-
bewoners die de zin lezen. De volgende zin heeft bijvoorbeeld betrekking op de relevantie en 
kan bij lezers onrust veroorzaken: 
 
“Creosootdamp kan zelfs op enkele tientallen meters afstand verbrandingsverschijnselen ver-
oorzaken aan planten.”   
 
De volgende zin heeft ook betrekking op de relevantie maar is juist niet verontrustend en kan 
mensen zelfs geruststellen:  
 
“Maar uit een aanvullend bodemonderzoek van vorig jaar is gebleken dat de concentraties niet 
schadelijk zijn voor de volksgezondheid.” 
 
De verschillen zijn aangegeven met behulp van de cijfers 1 en -1. Hierbij staat de score 1 voor 
“verontrustend” en de score –1 voor “geruststellend”. Sommige zinnen zitten tussen “veront-
rustend” en “geruststellend” in. Deze zinnen zijn beoordeeld met de score 0. Zinnen die be-
trekking hadden op meer dan één factor hebben ook meerdere scores gekregen.  
 
Na het toekennen van de scores is voor ieder artikel bepaald welke score de factoren gemid-
deld hebben gekregen. Dit gemiddelde in berekend door bijvoorbeeld alle scores van factor A 
te middelen en daarna de scores van factor B en daarna van factor D. (In dit geval waren er 
dus geen zinnen die betrekking hadden op factor C.) 

De cijfers zijn per factor toegekend omdat de aanname is gemaakt dat de factoren die in 
een artikel voorkomen allemaal evenveel invloed kunnen hebben op onrust onder bewoners. 
Als factor A bijvoorbeeld vijf keer in een artikel voorkomt, heeft hij evenveel kans om onrust 
te veroorzaken als factor B die er maar twee keer in voorkomt. 
 
Bij het analyseren van de artikelen is gebruik gemaakt van de belangrijkste factoren die een rol 
spelen bij risicocommunicatie over bodemverontreiniging. De selectie is gemaakt uit de facto-
ren die in hoofdstuk 2 besproken zijn. Bij het maken van de selectie is gekeken of de betref-
fende factor voldoende betrekking heeft op bodemverontreiniging en of ze bruikbaar is in de 
Emma-casus. Een aantal factoren is bij de selectie afgevallen.  

Dit zijn de factoren bekendheid en oorsprong omdat Limburg een lange mijn geschiedenis 
kent. Veel mensen hebben vroeger in de mijnen gewerkt waardoor de meeste mensen in meer 
of mindere mate bekend zijn met de risico’s en weten waar de stoffen vandaan gekomen zijn. 
Omdat er altijd een sterke economische en sociale binding met de mijnen heeft bestaan in 
Limburg heeft de bekendheid van de risico’s en de oorsprong ervan niet dezelfde mate van 
invloed op de Limburgers dan in een andere situatie het geval zou zijn geweest. Het is daarom 
aannemelijk dat artikelen uit de krant hier weinig tot geen invloed op uitoefenen. Verder ble-
ken de factoren eerlijkheid en heersende waarden en normen een niet betrouwbare uitkomst 
op te leveren. Daarom zijn deze factoren verder buiten beschouwing gelaten. De factoren die 
wel in de analyse gebruikt zijn, worden hier besproken. 
 
Achter elke factor staat de kappa van Cohen die aangeeft hoe betrouwbaar de factor is. De 
kappa wordt gebruikt voor het bepalen van de mate van overeenkomst tussen twee beoorde-
laars.  Als de kappa tussen 0,7 en 1 ligt mag de factor als betrouwbaar worden beschouwd. 
Deze kappa is met behulp van het programma SPSS bepaald. Voor twee factoren was het niet 
mogelijk de kappa te berekenen omdat de scores van één van de te vergelijken reeksen een 
constante was. Dit is aangegeven met twee liggende streepjes.  
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Verder worden bij iedere factor voorbeelden gegeven van een zin die bijdraagt aan onrust, een 
zin die onrust vermindert en één die neutraal is. Deze zinnen scoren dus respectievelijk 1, -1 
en 0 op de onrustschaal. Het nummer achter de voorbeeldzinnen verwijst naar het nummer 
van het artikel in de database (bijlage 2).  

 
 

Vrijwilligheid (kappa = 1) 
Onvrijwillige risico’s worden ernstiger opgevat dan vrijwillige risico’s. Als mensen zelf kunnen 
bepalen of ze een willen risico nemen of niet, zijn ze sneller bereid risico’s te nemen die ze 
nooit zouden nemen als die risico’s door anderen zouden zijn opgelegd. Bijna iedereen rijdt 
bijvoorbeeld in een auto. De kans op overlijden voor iemand die dagelijks aan het verkeer 
deelneemt is 1 op 10.000 per jaar. Sommige durfals doen zoiets riskants als delta-vliegen 
waarbij de kans op overlijden per jaar voor iemand die regelmatig delta-vliegt 1 op 1000 is 
(Woudenberg, 1995). Hiermee samen hangt de vraag of alternatieven mogelijk zijn voor het 
risico. Een risico is meestal beter te aanvaarden als er gehele of gedeeltelijke onttrekking aan 
het risico mogelijk is en er dus alternatieven zijn voor het accepteren van het risico.  
 
-1  “Om de onrust onder de bewoners weg te nemen, heeft het bedrijf aangeboden woningen 
terug te  kopen van mensen die vanwege de vermeende bodemverontreiniging zouden willen 
verhuizen.”(Hier wordt een alternatief geboden waardoor het risico meer vrijwillig genomen 
wordt als iemand niet voor het alternatief kiest.) 38 
 
0  “De tuin van een woning op het Emma terrein moet worden afgegraven.” (Deze zin biedt 
het alternatief “afgraven” maar het is tegelijkertijd een onvrijwillig alternatief .) 35 
 
1  “Gifwijk met rug tegen de muur” 17 
 
 
Waarneembaarheid (kappa = 1) 

Als de bron of gevolgen van een risico niet of moeilijk zijn waar te nemen, maken mensen zich 
volgens Woudenberg (1995) vaak minder zorgen. Gekleurde grond in de achtertuin kan bij-
voorbeeld erg tot de verbeelding spreken. Het kan leiden tot veel onrust over de verontreini-
ging terwijl dat bij een ‘onzichtbare’ verontreiniging niet het geval zou zijn. Als mensen 
niemand kennen die duidelijk ziek is geworden van een verontreiniging zullen ze sneller denken 
dat het allemaal wel meevalt.  
 
-1  “We hebben het zelf gezien, zegt hij. Om de kelder aan te leggen, is ruim vier meter grond 
verwijderd. Daar was niks aan te zien.” 
 
0  voorbeeld niet beschikbaar 
 
1  “In een tuin heeft een bewoner bij het graven van een vijver kolenresten aan de oppervlak-
te gevonden. Ook zag hij tot zijn schrik een olievlek direct onder de grasmat.” (De vervuiling is 
duidelijk zichtbaar.) 1 
 
 
Relevantie (kappa = 1) 

De relevantie van een risico wordt door een aantal zaken bepaald. Als eerste door de sociale 
en ruimtelijke nabijheid van de bron en van de gevolgen van het risico. Als een persoon die 
dichtbij staat in de sociale kring klachten krijgt, wordt dat meestal als belangrijker beschouwd 
dan een onbekend persoon die ziek wordt. Hetzelfde geldt voor de plaats waar de klachten 
zijn opgelopen. Als dat dicht bij iemands woonomgeving is, is dat vaak belangrijker dan wan-
neer het ver weg is gebeurd (Woudenberg, 1995).  

Ten tweede wordt het meestal ook als angstaanjagend beschouwd als een risico dichterbij 
komt. Zowel in ruimte als tijd. Als het gaat om een chronisch risico beschouwen mensen dat 
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vaak als minder ernstig dan een acuut risico. Bij een chronisch risico zijn de gevolgen niet 
meteen zichtbaar waardoor de beleefde  ernst van het risico meestal snel afneemt. 

Ten derde speelt ook de ernst van de gevolgen van een risico een rol. Deze wordt meestal 
bepaald door de kans dat gezondheidsschade optreedt en de gevolgen van de gezondheids-
schade (Woudenberg, 1995). Iedereen heeft een beeld in z’n hoofd van die gezondheidsscha-
de. Als er bijvoorbeeld sprake is van irritatie van de luchtwegen zien sommige mensen een 
hoestend persoon voor zich terwijl anderen het beeld zien van een over de grond kronkelend 
persoon die met uitpuilende ogen naar lucht hapt. Afhankelijk van het beeld wordt de ernst 
van bijvoorbeeld irritatie van de luchtwegen bepaald en de ernst is dus van mens tot mens 
verschillend.  
 
-1  “Maar uit een aanvullend bodemonderzoek van vorig jaar is gebleken dat de concentraties 
niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid.” (De gevolgen van het risico blijken niet op de 
gezondheid gericht te zijn. Hierdoor is de relevantie kleiner geworden.) 13 
 
0  “Volgens de gemeente beperkt de vervuiling zich tot één kant van de Pythagorasstraat en 
tot de Thalesstraat.” (Voor de mensen die aan de betreffende kant van de straat wonen is dit 
erg relevant. Voor de mensen die daar niet wonen is het juist minder relevant.) 17 
  
1  “Creosootdamp kan zelfs op enkele tientallen meters afstand verbrandingsverschijnselen 
veroorzaken aan planten,…..De stof kan ook plastic waterleidingen aantasten.” (Door deze zin 
worden mensen angstig, zien ze ernstige gevolgen die in hun eigen tuin zouden kunnen 
plaatsvinden. Kortom het komt heel dichtbij en is daarom relevant.) 16 
 
 
Onzekerheid  (kappa = 0,94) 
Als er grote onzekerheden bestaan over de gevolgen van een risico, kunnen mensen moeilijk 
inschatten wat er te gebeuren staat zodat het moeilijker wordt het risico te accepteren. Door 
onzekerheden worden mensen vaak bang voor wat er kan gebeuren. Mensen die bijvoorbeeld 
in een laboratorium regelmatig met een gevaarlijke st of werken weten meestal welke risico’s 
ze daarmee lopen en hoe ze de risico’s zo klein mogelijk moeten houden. Als dezelfde stof 
echter in een kruipruimte van een huis blijkt te zitten weten de bewoners van het huis meestal 
niet wat dat kan betekenen en hoe ze er het beste mee om kunnen gaan. Hierdoor zullen ze 
de risico’s minder snel accepteren dan de laboratorium medewerker.  
 
-1  “De vervuiling op het Emmaterrein in Brunssum valt mee. Dat concludeert TNO na uitge-
breid onderzoek van de grond in de nieuwbouwwijk.” Met de uitkomst van het onderzoek is er 
minder onzekerheid over de ernst van het risico. (32) 
 
0  “Onderzoek naar alle saneringen.” (Deze zin belooft minder onzekerheid in de toekomst 
maar er is nog niet minder onzekerheid.) (9) 
 
1  “Het is nog onduidelijk hoe saneerder Heuvelland BV -………..- is omgegaan met het ge-
brek aan gegevens bij de uitvoering van de sanering van het voormalige mijnterrein.” (In deze 
zin wordt duidelijk dat er gegevens ontbreken en dat niet duidelijk is hoe daarmee is omge-
gaan.) 19 
 
 
Voordelen (kappa = --) 
Mensen voeren vrijwillig riskante activiteiten uit, omdat er ook voordelen aan verbonden zijn. 
Een voorbeeld is te hard rijden met de auto. Dit kan riskant zijn maar het voordeel is tijdwinst 
(Woudenberg, 1995). Het voordeel van een mooie woonwijk kan bijvoorbeeld de doorslag ge-
ven om op vervuilde grond te blijven wonen en de risico’s te accepteren.  
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-1  “Het is gewoon een prachtwijk en dat is ook de algemene opinie hier.” (Een duidelijk voor-
deel van het wonen in de verontreinigde wijk.) 41 
 
0  “De provincie is, kortom, streng op het Emmaterrein.” (De strengheid is zowel een voor-
deel als een nadeel omdat in principe geen risico’s worden genomen maar het ook veel moei-
lijker is om de strenge regels na te leven.) 18 
 
1  “Alle inwoners van het voormalige mijnterrein Emma ontvingen bij de koop van hun woning 
of perceel een zogenoemd nazorgplan. Daarin staan de beperkingen opgesomd voor het ge-
bruik van de tuintjes.” (Een nadeel voor het wonen in deze buurt.) 25 
 
 
Vertrouwen (kappa = 0,96) 
In een probleemsituatie zoals een bodemsanering is het belangrijk dat mensen vertrouwen 
hebben in de personen of instanties die voor hen beslissingen nemen over wat er moet gebeu-
ren. Er zijn twee niveaus die bij risico communicatie een rol spelen. Het inhoudelijk niveau; 
wat moet er gebeuren, en het proces niveau; wie neemt de beslissingen (Sandman, 1986). 
Uit een studie naar het vertrouwen in de informatiebron bij risico communicatie over voedsel-
risico’s blijkt dat vertrouwen verband houdt met de percepties over accuraatheid, kennis en 
betrokkenheid bij het welbevinden van de samenleving van de organisatie. Wantrouwen daar-
entegen staat in relatie tot de perceptie over opzettelijk vervormen van informatie bij de bron 
en over het verstrekken van verkeerde informatie in het verleden. Het vertrouwen in een in-
formatiebron wordt verminderd als het beeld bestaat dat die bron z’n eigen belangen be-
schermt in plaats van de publieke belangen. Volgens Allen (1987, volgens Scherer, 1991) 
worden experts bijvoorbeeld vaak niet vertrouwd in het nemen van beslissingen waar bewo-
ners bij betrokken zijn. Ook het antwoord op de vraag of wetenschappers het onderling eens 
zijn over wat risicovol is en wat niet,  bepaalt of mensen een bron als betrouwbaar beschou-
wen of niet. Vertrouwen speelt een grotere rol als mensen de overtuiging hebben dat accurate 
risico inschattingen niet verkrijgbaar zijn (Frewer et al, 1995). 
 
-1  “Provincie vindt dat ze ‘secuur’ heeft gewerkt.” (Deze zin kan het vertrouwen in de pro-
vincie vergroten.) 18 
 
0  “Onderzoek naar alle saneringen.” (Deze zin laat het vertrouwen in de overheid toenemen 
maar ook afnemen doordat de overheid ook de noodzaak voor een onderzoek heeft veroor-
zaakt.) 9 
 
1  “De noodzaak voor aanvullend onderzoek kwam een paar weken geleden aan het licht, 
toen het bureau Ernst & Young Forensic Services had geconstateerd dat het bodemonderzoek 
in het oostelijke deel van de nieuwe woonwijk niet is uitgevoerd zoals was afgesproken.” (Iets 
niet doen wat wel is afgesproken schaad het vertrouwen.) 19 
 
 
Geloofwaardigheid (kappa = 0,90) 
Bewoners krijgen meer greep op de situatie als ze weten waar ze aan toe zijn. Het is daarom 
belangrijk dat betrokken instanties geloofwaardig zijn en dat bewoners er van op aan kunnen 
dat wat gezegd wordt ook gedaan wordt. Om geloofwaardig te blijven is het belangrijk dat er 
geen valse beloften worden gedaan. Ook is het belangrijk dat binnen de organisatie overeen-
stemming heerst over de te volgen strategie, zodat bewoners geen tegenstrijdige berichten 
ontvangen. Tenslotte is het belangrijk dat de instantie accuraat en deskundig is op het gebied 
van bodemverontreiniging. 
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-1  voorbeeld niet beschikbaar 
 
0  “Gelukkig dat er geen gezondheidsrisico’s zijn, maar jammer dat we op sommige plaatsen 
boven de streefwaardes zitten, was zijn conclusie.” (Deze zin lijkt zichzelf tegen te spreken.) 
40 
 
1  “Momenteel kan niet worden gegarandeerd dat er geen gevolgen zijn voor de volksgezond-
heid van de bewoners. Eerder heeft de provincie nog verklaard dat bewoners met een gerust 
hart groenten kunnen kweken in hun achtertuinen.” (Door eerst iets te beweren en dat later 
weer in te trekken wordt de geloofwaardigheid geschaad.) 19 
 
 
Verantwoordelijkheid (kappa = 0,95) 
Bewoners eisen van de verantwoordelijke instantie dat deze boete doet als ze fouten heeft 
gemaakt. Vooral als het de overheid betreft. Het belangrijkste aspect hierbij is een schade-
loosstelling voor kosten die bewoners gedwongen moeten maken, bijvoorbeeld voor een ver-
huizing of ter compensatie voor de daling van de waarde van de woning (Woudenberg, 1995).  
 
-1  “Jacobs heeft inmiddels de steun van de gemeentelijke juridische afdeling toegezegd.” 
(Hieruit blijkt dat de gemeente de verantwoordelijkheid op zich neemt voor een goede afwik-
keling van de zaak op juridisch gebied) 15 
 
 
0  “Directeur Vinck van Heuvelland BV erkent dat bewoners verkeerd zijn geïnformeerd, maar 
houdt vol dat dit niet bewust is gebeurd.I  (De directeur erkent wel verantwoordelijk te zijn 
voor een fout maar neemt geen verantwoordelijkheid in het oplossen ervan.) 60 
 
1  “De provincie heeft met een beschuldigende vinger naar beide gemeenten gewezen.” 
“Zwartepietenspel van provincie.” (Provincie noch gemeenten nemen de verantwoordelijkheid 
op zich) 22 
 
 
Timing (kappa = 0,93) 

Bij al deze factoren kan timing een cruciale rol spelen. Door bijvoorbeeld snel te handelen kan 
het vertrouwen vergroot worden maar door te laat de verantwoordelijkheid te nemen kan bij-
voorbeeld de geloofwaardigheid aangetast worden. Een slechte timing kan zelfs dramatische 
gevolgen hebben voor het communicatieproces. Door bijvoorbeeld te laat naar buiten te ko-
men met belangrijke informatie, kan de indruk gewekt worden dat informatie achter gehouden 
wordt. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat er iets heel ergs aan de hand moet zijn als infor -
matie niet openbaar wordt gemaakt. Alleen de timing kan dus al grote invloed hebben op de 
perceptie die mensen van een risico hebben. 
 
-1  “Resultaten over zes weken bekend. Bodemonderzoek begint deze week.” (Het is een goed 
moment om bekend te maken wat de planning is.) 23  
 
0  “Direct betrokkenen als de gemeenten Brunssum en Heerlen willen daarop niet vooruitlo-
pen en weigeren vooralsnog in te gaan op de voorlopige uitkomsten van het bodemonder-
zoek” (Hieruit blijkt geen slechte en geen goede timing zodat de zin als neutraal kan worden 
beschouwd.) 36 
 
1  “Dat heeft burgemeester F. Jacobs van Brunssum gisteravond gezegd.”….“Wethouder R. 
Seijben van Heerlen was gisteravond laat niet meer bereikbaar voor uitleg.” (Het is duidelijk 
dat de uitspraak van de burgemeester niet goed getimed was omdat anderen geen uitleg kon-
den geven aan de krant.) 21 
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Openheid (kappa = 0,93) 

Om mensen controle op hun leefomgeving te laten houden, is het belangrijk dat ze alle infor-
matie krijgen waarvan zij vinden dat die relevant is. Dit betekent over het algemeen dat de 
overheid geheel open is over alle feiten, beslissingen en onzekerheden. Hierbij zijn overzicht, 
duidelijkheid en eenvoud van belang. Het is echter nog belangrijker dat bewoners hun eigen 
conclusies kunnen trekken wat betreft de ernst van de risico’s (Wylie et al., 2001). Daarmee 
krijgen ze meestal het gevoel dat ze meer controle hebben op het risico.  

Een belangrijk punt hierbij is dat er vaak veel onzekerheden bestaan bij informatie over risi-
co’s. Er is vaak veel twijfel over welke informatie wel en welke nog niet kan worden vrijgege-
ven. Omdat de meningen verdeeld zijn over de beste strategie zal in iedere situatie opnieuw 
de afweging moeten worden gemaakt voor wat in dat geval het beste is. Volgens Ouboter et 
al (1996) is het belangrijk om in het oog te houden dat wat je naar buiten brengt een gunstige 
uitwerking heeft op de wereld heeft. Pragmatisme staat hier voorop. Het is dus belangrijk dat 
er een toekomst visie bestaat waar naartoe gewerkt kan worden. Volgens Covello et al. is het 
echter zaak om datgene dat bekend is zodra enigszins mogelijk naar buiten te brengen en te 
vertellen wat je er aan gaat doen. Verder is het zaak uit te leggen waarom onzekerheden 
groot zijn omdat bijvoorbeeld de stof heel moeilijk te meten is. Ook is het belangrijk te ver-
melden hoe de data verkregen is, hoe het risico is geschat en door wie dat is gedaan.  
 
-1 ”De extra vergadering wordt live uitgezonden op de lokale televisie.” (Deze zin maakt dui-
delijk dat alle informatie naar buiten wordt gebracht.) 43 
 
0  Geen voorbeeld beschikbaar 
 
1 “De provincie weigert vooralsnog elke mededeling over het onderzoek.”Wat weer de aan-
leiding is geweest voor deze twee audits, wil de provincie niet zeggen.” (Uit deze zinnen blijkt 
dat de provincie geen openheid wil geven over deze zaken.) 20 
 
 
Participatie (kappa = 1) 
Bij goede participatie wordt ingegaan op problemen van alle betrokken partijen. Om bewoners 
het gevoel te geven dat ze gelijkwaardige gesprekspartners zijn, die evenveel invloed hebben 
als andere gesprekspartners moet een eerlijke machtsverdeling tot stand worden gebracht 
(Sandman, 1986). Als een eerlijke verdeling van de macht niet mogelijk is, is het heel belang-
rijk goed aan te geven in hoeverre bewoners invloed hebben en op welke momenten. Er moet 
namelijk voorkomen worden dat bewoners verwachtingen koesteren die in strijd zijn met de 
werkelijkheid (Woudenberg, 1995). 
 
-1 ”In die groep buigen burgers, ambtenaren en onderzoekers van Ernst & Young zich over de 
perikelen van de sanering van het voormalige mijnterrein. “(uit deze zin blijkt dat ook bewo-
ners bij de zaak betrokken zijn.) 34 
 
0  Geen voorbeeld beschikbaar 
 
1  “Gedeputeerde Staten voelen er vooralsnog weinig voor ook de bewoners van wijken die 
zijn gebouwd op gesaneerde grond te betrekken bij het onderzoek.” (Uit deze zin blijkt dat 
bewoners niet mogen meedenken en dus niet participeren.) 9 
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Gehoord worden (kappa = 0,87) 

Het gebeurt vaak dat bewoners het gevoel krijgen dat ze niet serieus worden genomen en dat 
er niet naar hen geluisterd wordt. In zo’n geval is er vaak sprake van een overheid die pr o-
beert bewoners te overtuigen van hun standpunten zonder dat er ingegaan wordt op proble-
men van de bewoners (Woudenberg, 1995). Door aandacht te schenken aan problemen die 
spelen bij bewoners, worden deze problemen erkend, ook als ze niet meteen kunnen worden 
opgelost. Door problemen te erkennen voelen bewoners dat er geluisterd wordt en voelen ze 
dat ze serieus genomen worden (Covello et al, 1988 en Ouboter et al, 1996).   
 
-1  “Seijben heeft gisteren overigens zijn ‘oprechte excuses’ aangeboden aan de bewoners.” 
(Uit deze zin blijkt dat er betrokkenheid is met de bewoners en dat meegeleefd wordt.) 15 
 
0  “Zij willen dat de onrust onder de bewoners wordt weggenomen, waarbij de inschatting of 
er daadwerkelijk veel mis is uiteenloopt.” (Deze zin laat zien dat naar bewoners geluisterd 
wordt, maar er wordt slechts in algemene termen over gesproken waardoor de uitspraak neu-
traal wordt.) 50  
 
1 “We zouden de grond poreus moeten prikken om de mensen gerust te stellen, zegt hij.” 
(Hieruit blijkt dat de ongerustheid van de bewoners niet serieus genomen wordt.) 4 
 
 
Sociale context (kappa = --) 
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in een gemeente veel fouten achter elkaar worden ge-
maakt. Als er vervolgens een risico ontdekt wordt, kan dat net de spreekwoordelijke druppel 
zijn die ervoor zorgt dat de relatie tussen bewoners en gemeente ernstig verstoord wordt.  
Een voorbeeld is een zogenaamde probleemwijk. In zo’n wijk kan het gebeuren dat bewoners 
het risico gebruiken om hun onvrede over andere problemen te uiten (Ouboter et al, 1996).  
 
-1  Geen voorbeeld beschikbaar 
 
0  Geen voorbeeld beschikbaar 
 
1  “De planten in mijn achtertuin willen maar niet groeien. Ik kan er zoveel kunstmest bijgooi-
en als ik wil. Volgens mij heeft ook dit met de bodemverontreiniging te maken.” ( Dit pr o-
bleem zou waarschijnlijk minder ernstig worden opgevat als er geen bodemverontreiniging in 
het spel was. De context maakt het dus verontrustender dan het zonder deze context zou 
zijn.) 10 
 
 
Economie (kappa = 0,84) 
Een ander verschijnsel dat effect kan hebben op de perceptie van een risico is het verschijnsel 
dat het risico economisch slecht is voor mensen. Een voorbeeld hiervan is de daling van de 
prijs van woningen in een risicowijk. Mensen zijn vaak niet bereid om bijvoorbeeld op veront-
reinigde grond te wonen, ook niet als de grond gesaneerd is (Ouboter et al, 1996). Hierdoor 
wordt een risico vaak ernstiger ingeschat dan wanneer economische factoren niet in het spel 
zouden zijn.  
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-1  “Om de onrust onder de bewoners weg te nemen, heeft het bedrijf aangeboden woningen 
terug te kopen van mensen die vanwege de vermeende bodemverontreiniging zouden willen 
verhuizen. (Het negatieve effect van de waardedaling van de huizen wordt op deze manier 
teniet gedaan.) 38 
 
0  “De schuldvraag is van belang als eventueel opnieuw geld moet worden uitgetrokken voor 
een hersanering. (Het geldvraagstuk duidt op economische invloed op de ongerustheid bij be-
woners. Het blijft echter nog onbeslist voor wie dit een nadelig effect zal zijn waardoor het 
een neutrale zin wordt.) 37  
 
1  “Door de berichtgeving over de woonwijk Emma, zijn de ruim tweehonderd droomhuizen 
en tientallen appartementen niet meer zo populair.” “Ze zitten in onzekerheid over hun ge-
zondheid en ze raken hun huizen aan de straatstenen niet kwijt.” (Hieruit blijkt dat de ver-
koopbaarheid van de huizen is verminderd waardoor de huizenprijs kan dalen.) 13 
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5. Resultaten 

 
5.1 Feitenoverzicht 

Om een beeld te geven van de inhoud van de geanalyseerde artikelen is een feitenoverzicht 
opgesteld. Hierin wordt het verhaal van de sanering van de Emma-wijk, inclusief de voorge-
schiedenis, chronologisch verteld zoals het in de kranten heeft gestaan. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de artikelen die in dit onderzoek geanalyseerd zijn, in de kranten verschenen 
vanaf oktober 2000 tot en met november 2001. Eerst is in figuur 8  middels een tijdbalk aan-
gegeven wanneer de belangrijkste gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, volgens de be-
richtgeving in de media. Hierna wordt het overzicht uitgebreid beschreven. 

Figuur 8. Feitenoverzicht 
 
Tot in de jaren 70 is de Emma-mijn op de grens tussen Brunssum  en Heerlen in gebruik. Bij 
de mijn wordt na WOI een cokesfabriek gebouwd waarmee de basis gelegd wordt voor DSM : 
één van de grootste chemische concerns ter wereld. De mijn sluit in 1973. In 1989 worden 
de gebouwen van de mijn gesloopt en wordt het terrein voor een deel aangevuld met grond 
van elders. Het aangevoerde materiaal bestaat uit zwak tot matig grindhoudende leem en 
zand met bijmengingen van puin, beton, mijnsteen, sintels, metaalresten, teer en glas. Op de-
ze manier wordt het terrein gereed gemaakt om als bedrijven-terrein te gaan dienen. Het ter-
rein blijft vervolgens lange tijd braak liggen tot DSM besluit het terrein te verkopen.  

Intussen worden in de jaren tachtig op het terrein van de voormalige Laura-mijn in Kerkrade 
en op een vervuild terrein in Sittard twee woonwijken gebouwd. Eind jaren tachtig begin jaren 
negentig komt echter aan het licht dat in deze wijken nog vervuiling aanwezig is en er moet 
een hersanering worden uitgevoerd. Hierbij worden fouten gemaakt waardoor soms meerdere 
malen opnieuw gesaneerd moet worden.   

        1950 1973 1989 1993 1996 1997 
Mijnbouw Sluiting mij-

nen 
Verontreinigde 

bodem 
Projectontwikkeling Sanering Bouw huizen 

           
 

1999 Zomer 2000 Oktober ‘00 November ‘00 Maart ‘01 April ‘01 
Vermoeden 
rest veront-
reini-ging in 
bodem Em-

ma-wijk 

Aanleiding 
nieuw bo-

dem- onder-
zoek door 

FMC 

Resultaten onder-
zoek FMC bekend: 
er is nog vervuiling 

aanwezig 

Onderzoek naar 
gang van zaken 
bij de sanering 

door EFYS 

Resultaten 
onderzoek 
EFYS be-

kend: sane-
ring is niet 
goed uitge-

voerd 

TNO gaat 
nieuw bodem
onderzoek uit -

voeren 

 
 

Mei ‘01 Juni ‘01 Juni ‘01 September ‘01 November ‘01 
Makelaar Stien-
stra biedt aan 
huizen terug te 

kopen 

Twijfel over kwa-
liteit onderzoek 

TNO 

Voorlopige resul-
taten TNO onder-

zoek bekend: 
geen gevaar voor 

de gezondheid 

Uitstel definitief 
rapport 

Definitieve resul-
taten TNO onder-

zoek: geen ge-
vaar voor ge-
zondheid maar 
een tuin moet 
hergesaneerd 



 

 - pagina 41 - 

Rond 1993 nemen de gemeenten Brunssum en Heerlen het initiatief om het terrein van de 
voormalige Emma-mijn zo snel mogelijk geschikt te maken voor woningbouw en groen. Omdat 
uit de geschiedenis van het terrein is op te maken dat de grond nog ernstig vervuild is met 
onder andere PAK, minerale olie en op enkele plaatsen cyanide, is het noodzakelijk dat een 
bodemsanering wordt uitgevoerd.  

Project ontwikkelaar Heuvelland, stelt in samenwerking met onderzoeksbureau Lyon Busi-
ness Suport (LBS), gemeenten Heerlen, gemeente Brunssum en de provincie Limburg een sa-
neringsplan op. Dit gebeurt op basis van de uitkomsten van een grondonderzoek dat werd 
uitgevoerd door LBS. Opvallend is dat de verantwoordelijke saneerder Heuvelland BV, een 
combinatie van makelaar Stienstra en aannemer De Jong,  tegelijk als projectontwikkelaar op-
treedt van de nieuwbouwwijk.  
   Er wordt gekozen voor een IBC sanering (Isoleren, Beheersen en Controleren). Bij deze vari-
ant wordt de vervuiling niet geheel verwijderd maar wordt er voor gezorgd dat mensen niet 
meer met de vervuiling in contact kunnen komen. Na de sanering wordt de vervuiling dan in 
de gaten gehouden om er zeker van te zijn dat die zich niet verder verspreidt. 

Op het Emma-terrein wordt gekozen voor een leeflaag die bestaat uit 2 meter schone 
grond. Tussen de schone en vuile grond komt geotextiel, een waarschuwingsfolie om te voor-
komen dat toekomstige bewoners te diep gaan graven. Op sommige plaatsen komt een laagje 
trisoplast om opstijgen van gifdampen te voorkomen. De vervuiling wordt gecontroleerd door 
het grondwater te bemonsteren. 

In 1995 wordt het saneringsplan goedgekeurd door de gemeenteraad en door de provincie. 
Na de goedkeuring wordt het bouwterrein uitgebreid voor de bouw van een aantal luxe wo-
ningen zodat de kosten van de sanering kunnen worden gedrukt. Op het terrein van de luxe 
woningen wordt door LBS een oppervlakkig onderzoek gedaan naar de vervuiling omdat DSM 
daar zelf al gesaneerd heeft en er een meter schone grond ligt. Deze laag wordt als voldoende 
veilig beschouwd en er hoeft niet meer gesaneerd te worden.  

Eind 1996 wordt de sanering van het oorspronkelijke terrein in ongeveer 7 maanden uitge-
voerd. Hierna start de bouw van de nieuwbouwwijk. Kopers van de huizen krijgen een scho-
ne-grond-verklaring waarin staat dat hun grond voldoet aan de normen die de provincie heeft 
gesteld. Deze normen zijn strenger dan de landelijke normen omdat men er zeker van wil zijn 
dat de grond schoon is. In 1999 worden de eerste huizen betrokken. 

In november 1999 worden op het extra stuk grond 3 appartementen-complexen gebouwd. 
Bij het heien komen vreemde dampen en stank vrij en krijgen bouwvakkers problemen met 
ogen en slijmvliezen. Uit archieven blijkt dat het gaat om het giftige creosoot dat werd ge-
bruikt voor het impregneren van hout. Tijdens het heien is door de meter schone grond heen 
geboord en is vervuilde grond met schone grond vermengd. Na een aantal dagen wordt de 
bouw stil gelegd tot de bouwvakkers beschermende kleding krijgen. Hierna gaat de bouw van 
de appartementen-complexen weer gewoon door met de aanpassing dat gasdichte vloeren 
worden aangelegd om optrekken van de dampen tegen te gaan. Kopers van de appartementen 
worden hier niet van op de hoogte gesteld en omwonenden worden ongerust bij het zien van 
de beschermende kleding van de bouwvakkers. Na lang aandringen geeft de gemeente uitleg 
over wat er aan de hand is. Het lijkt er op dat informatie over de creosoot vervuiling door de 
gemeente is achtergehouden. Volgens de provincie was namelijk wel bekend dat creosoot in 
de bodem zat. De gemeente heeft hierover echter vrijwel niemand ingelicht. Behalve de be-
woners werden ook de saneringscommissie en raadsleden niet op de hoogte gebracht.  
    Eind 1999 komt ook bij het graven van een kelder in de Wenckebachstraat vervuiling aan 
het licht. Bewoners van de aangrenzende Pythagorasstraat en de Thalesstraat vrezen voor 
hun gezondheid en eisen een nieuw bodemonderzoek. De gemeente gaat hier op in om de on-
gerustheid weg te nemen en laat een nieuw onderzoek uitvoeren door Fugro Milieu Consult 
(FMC). 
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Oktober ‘00 

In oktober 2000 wordt duidelijk dat er inderdaad nog vervuiling aanwezig is in de grond van 
de Emma-wijk maar volgens de gemeente is er geen gevaar is voor de gezondheid. Volgens 
een milieuambtenaar van de provincie zijn niet alle kwaliteitseisen gehaald maar is de sanering 
wel goed verlopen. De communicatie naar de bewoners was wat ongelukkig. Hij geeft toe dat 
er bij het eerste grondonderzoek fouten zijn gemaakt maar de sanering is verder goed verlo-
pen. Aanvankelijk wil de gemeente het onderzoeksrapport niet vrijgeven.  
 
November ‘00 
Hierop belooft de gemeente in november 2000 een uitgebreider onderzoek om te bepalen of 
de sanering wel volgens de afspraken is uitgevoerd. Ernst & Young Forensic Service (EYFS) 
zal 35 tuinen opnieuw onderzoeken op verontreinigingen. De kosten voor het onderzoek wor-
den betaald uit het Emma-fonds dat gevuld is door de drie partners in het project: gemeente 
Heerlen, Brunssum en projectontwikkelaar Heuvelland BV. Het onderzoek zal worden uitge-
voerd in nauw overleg met de bewoners. 
 
December ‘00 
In december wordt in de kranten al bericht  dat enkele boringen die in 1995 volgens het sane-
ringsplan moesten worden uitgevoerd, zijn niet uitgevoerd.  
 
Maart ‘01 
In maart 2001 is het onderzoek van EYFS afgerond. Het rapport over de uitkomsten van het 
bodemonderzoek is aanvankelijk niet openbaar omdat leden van de klankbordgroep zich eerst 
over het rapport kunnen buigen. Ook twee politieke partijen in Brunssum mogen het rapport 
aanvankelijk niet inzien.  

Uit het onderzoek blijkt dat de sanering niet volgens de afspraken is uitgevoerd. Zo is on-
der andere het voorschrift dat de voormalige mijngebouwen tot een diepte van 3 tot 5 meter 
zouden worden weggehaald, niet nagekomen. Op sommige plaatsen ligt de fundering maar 
een halve meter onder het grondoppervlak. Ook zijn tijdens het grondonderzoek voor de sane-
ring handboringen uitgevoerd waar mechanische boring was geëist. De resultaten van het 
vooronderzoek waren hierdoor onvolledig. Verder bleek de waarschuwende laag geotextiel te 
ontbreken. Tenslotte bleek het saneringsplan zelf ook tegenstrijdigheden en onvolkomenheden 
te bevatten. De ambtenaren van de gemeente wisten dat was afgeweken van het sanerings-
plan maar zij hebben dat niet aan de provincie gemeld terwijl dat verplicht was. Aanvullend 
onderzoek moet duidelijk maken of hersanering moet plaatsvinden. Heuvelland denkt dat 
hooguit tuinen afgegraven moeten worden, maar dat onder de woningen niet gegraven hoeft 
te worden. 

Bewoners en overheden geven voorlopig geen commentaar. Bewoners zijn bang dat de 
waarde van hun huis zal dalen door negatieve publiciteit. De oppositie in gemeenteraad wil 
een debat over de gang van zaken op het Emma-terrein. Ze zijn vooral boos over uitspraken 
van gemeente in oktober dat er geen gevaar voor de gezondheid zou zijn. Nu blijkt dat daar 
geen duidelijkheid over bestaat. 
    
April ‘01 
In april wordt aangekondigd dat er een onderzoek zal worden ingesteld naar de aanbestedin-
gen van bodemsaneringen in Limburg. Het lijkt erop dat op het provinciehuis van alles ver-
keerd te zit. 

In dezelfde maand beloven de gemeenten Heerlen, Brunssum en de provincie, naar aanlei-
ding van de resultaten van het onderzoek van EYFS, dat er een boorplan zal worden opgesteld 
voor een nieuw onderzoek en dat de wijk over een jaar brandschoon zal worden opgeleverd. 
Burgemeester Jacobs belooft dat de bewoners hoe dan ook 2 meter schone grond krijgen. 
Met een bodemonderzoek wordt vastgesteld waar de vervuilingen zitten. Ook wordt het on-
derzoeksrapport van EYFS op internet gepubliceerd. De bewoners willen dat de laag geotextiel 
alsnog wordt aangebracht en dat de grond op een andere manier wordt geanalyseerd. Ook 
willen ze juridische bijstand.  
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De reacties van bewoners van de Pythagorasstraat en Thalesstraat zijn wisselend. Sommige 
mensen denken dat het wel meevalt, anderen willen het liefst verhuizen. Weer anderen praten 
er zo min mogelijk over om een waardedaling van de huizen te voorkomen. Er zijn ook mensen 
die niet precies weten wat er precies aan de hand is. 

Half april wordt bekend dat het nieuwe bodemonderzoek zal worden uitgevoerd door TNO . 
Dit kost 1,1 miljoen gulden. Burgemeester Jacobs van de gemeente Brunssum wil dat de aan-
vullende sanering binnen een jaar afgerond moet zijn. Eerst wordt de woonwijk globaal be-
monsterd, dan zijn 35 verdachte tuinen in de oosthoek aan de beurt waaronder de met creo-
soot vervuilde percelen. Tenslotte komen alle tuintjes grondig aan de beurt.  

Verder blijkt dat sommige bewoners van de Emma-wijk een verkeerd nazorgplan voor hun 
tuin gekregen hebben toen ze er kwamen wonen. Deze plannen moesten ervoor zorgen dat 
bewoners geen risico liepen als ze bijvoorbeeld wilden graven in de tuin. De tuinen met een 
verkeerd nazorgplan worden eveneens onderzocht. Het onderzoek is nodig om vast te stellen 
welke maatregelen genomen moeten worden. 

Op 13 april maakt onderzoeksbureau LBS bekend dat de creosootdampen die bij de bouw 
van 3 appartementen complexen in 1999 vrijkwamen bij hei-activiteiten, niet in gevaarlijke 
doses in de lucht rond de appartementen voorkomen. Er is echter wel tetrachlooretheen (PER) 
ontdekt waarvan de herkomst onduidelijk is. PER kan voor gezondheidsproblemen zorgen. 
Door de gasdichte vloeren die bij de bouw zijn aangelegd is er geen gevaar voor PER-dampen 
in de woningen. Het meldpunt voor gezondheid en milieu vertrouwt echter niet blindelings op 
de gasdichte vloer en bewoners maken zich zorgen.  

LBS heeft het onderzoek naar de creosootdampen uitgevoerd in opdracht van Heuvelland 
die daarvoor het verzoek kreeg van de provincie. Heuvelland vond dit eigenlijk een taak voor 
de gemeenten. Omdat is gebleken dat eerder onderzoek door LBS onjuiste resultaten oplever-
de twijfelt Gemeente Heerlen aan de juistheid van de uitkomsten van dit onderzoek van LBS. 
Ook schijnen enkele boringen niet of niet volledig zijn uitgevoerd. Heerlen trekt daarom pas 
conclusies als het onderzoek van onafhankelijk ingenieursbureau TNO is afgerond. 
 
Mei ‘01 

Begin mei begint TNO met aanvullend bodemonderzoek. De eerste meetresultaten zijn na 6 
weken bekend. De burgemeester van Brunssum stelde nog voor om 35 tuinen helemaal te 
saneren omdat bewoners dat graag willen maar dat is te duur. De bewoners zijn akkoord met 
het huidige boorplan. Er zullen zowel gemengde als ongemengde monsters worden geanaly-
seerd. In 35 tuinen zullen grondmonsters genomen worden tot 3 m diep op elke 25 m2. Als 
tijdens de boring al verontreiniging wordt waargenomen, worden acht extra monsters geno-
men in de directe omgeving tot 4m diep. 

Op 3 mei wordt bekend dat makelaar Stienstra aanbiedt om huizen terug te kopen. Tegen 
welke voorwaarden is niet bekend. Het aanbod moet de onrust over de vermeende waardeda-
ling van de huizen wegnemen. De makelaar heeft nog steeds vertrouwen in de huizen.  
 
Juni ‘01 
Rond 20 juni laat LBS weten dat het grondonderzoek van TNO geen betrouwbare resultaten 
kan opleveren omdat de methode die TNO gebruikt discutabel zijn. Ook twijfelt het bedrijf aan 
het rapport van EYFS  waarin LBS wordt neergesabeld. LBS stelt dat er geen reden is om aan 
te nemen dat de leeflaag verontreinigd zou zijn. 

In dezelfde tijd, eind juni, wordt bekend gemaakt dat uit de voorlopige onderzoeksresulta-
ten blijkt dat er geen gevaar is voor de gezondheid. De onderzoeksresultaten worden aanvan-
kelijk geheim gehouden maar op 6 juli worden de resultaten aan de bewoners gepresenteerd. 
Uit het onderzoek blijkt dat er geen gezondheidsrisico's zijn. Wel moeten alle tuinen apart be-
monsterd worden en één tuin moet worden afgegraven. Vier andere tuinen blijken op grotere 
diepte vervuild te zijn. De afgraving van de eerste tuin begint zo snel mogelijk. Over de aan-
pak van de andere tuinen wordt eerst overleg gevoerd. De gemeente neemt de verantwoorde-
lijkheid op zich.  
Sommigen bewoners zijn opgelucht nu bekend is dat er geen gezondheidsrisico’s zijn, anderen 
willen dat de beloofde sanering alsnog wordt uitgevoerd. 
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September ‘01 
Begin september worden in de gemeenteraad vragen gesteld over het onderzoek van TNO.   
PvdA en D66 twijfelen aan de voorlopige uitspraak van TNO dat er geen gevaar is voor de 
gezondheid omdat rond de luxe woningen geen meting is gedaan in de bovenste twee meter 
van de bodem. TNO had opdracht gekregen dat die monsters niet bewaard hoefden te wor-
den.  

Begin september wordt ook duidelijk dat de uitkomsten van het onderzoek van TNO pas in 
oktober worden vrijgegeven. Aanvankelijk was dit voor juni gepland.  
 
November ‘01 
Eind november 2001 is het onderzoek van TNO definitief afgerond. Er is geen gevaar voor de 
gezondheid. De gemeente wil het oorspronkelijke plan van 1996 actualiseren en dan uitvoe-
ren. Bewoners willen echter dat het plan in zijn oorspronkelijke vorm wordt uitgevoerd.   
 
September ‘02 
In september 2002 zijn de resultaten van het vervolgonderzoek van TNO bekend. Ook uit het 
vervolg onderzoek blijkt dat er geen gevaar is voor de gezondheid maar dat drie tuinen gesa-
neerd moeten worden. Er is op sommige plaatsen begonnen met de sanering maar de vuile 
grond ligt onveilig opgeslagen. Heerlen wil met de grond een slib-vijver dichten.  
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5.2 Analyse krantenartikelen  

 
5.2.1 Algemeen  

Voor de kranten-analyse zijn in totaal 80 artikelen geanalyseerd. Deze artikelen zijn afkomstig 
uit twee regionale kranten, te weten: Het Limburgs Dagblad (LD) en Dagblad De Limburger 
(DL). De selectie van de artikelen is gemaakt op basis van het onderwerp “Emma” in de perio-
de oktober 2000 t/m november 2001: alle artikelen over het Emma-terrein die in deze periode 
in het LD of DL verschenen, zijn hierin opgenomen. In figuur 9 is de verdeling van de artikelen 
over beide kranten weergegeven. Van een klein aantal artikelen is wel bekend dat ze uit LD of 
DL afkomstig zijn, maar uit welke van de twee is niet meer achterhaald omdat dit niet relevant 
is voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Deze artikelen worden aangegeven met de 
term onbekend.  

61%

34%

5%

Limburgs Dagblad (LD)
Dagblad De Limburger (DL)

Onbekend (?) 

Figuur 9. De verdeling van de artikelen over de kranten Het Limburgs Dagblad en Dagblad De 
Limburger. 
 
Het Limburgs Dagblad heeft in de onderzochte periode met 49 artikelen (61%) het meest be-
richt over de Emma-wijk. Dagblad De Limburger komt uit op 27 artikelen wat 34% van het 
hele aantal is.  Van 4 artikelen (5%) is niet duidelijk of ze uit LD of DL afkomstig zijn. 

Van de meeste artikelen (58) is niet bekend door wie ze geschreven zijn. Van de artikelen 
waar wel een auteur bij vermeld stond, heeft Rodermans de meeste artikelen geschreven (11). 
Oostra komt op de tweede plaats met 6 artikelen. De overige vijf journalisten hebben allemaal 
1 artikel bijgedragen.  
 
 
5.2.2 Verdeling onrust  

Van elk artikel is bepaald of er zinnen in voorkomen die betrekking hebben op één van de fac-
toren die naar voren kwamen uit de literatuurstudie over risicocommunicatie. Vervolgens zijn 
deze zinnen beoordeeld op hun onrust-veroorzakend-vermogen. Dat wil zeggen dat bepaald is 
of de zin wel of geen onrust zou kunnen veroorzaken bij buurtbewoners die de zin lezen.  De 
verschillen zijn aangegeven met behulp van de cijfers 1 en -1. Hierbij staat het cijfer 1 voor 
verontrustend en het cijfer –1 voor geruststellend. Sommige zinnen zitten tussen verontrus-
tend en geruststellend in. Deze zinnen zijn beoordeeld met het cijfer 0. Hierna is voor ieder 
artikel bepaald welke factoren er in voorkwamen en welk cijfer ze gemiddeld hebben gekre-
gen. Dit gemiddelde cijfer is de score van een factor in een bepaald artikel. Omdat een artikel 
meestal meer dan één factor bevat, is het aantal scores hoger dan het aantal artikelen. 

Door alle scores van alle factoren en alle artikelen bij elkaar op te tellen, en te delen door 
het aantal scores, is het Gemiddelde Eindcijfer (GE) berekend. Dit cijfer geeft aan hoeveel po-
tentiële onrust de artikelen samen hebben voortgebracht. Als de factor vrijwilligheid bijvoor-
beeld een 1 scoort en de factor openheid een –1 dan heft de factor openheid de onrust op die 
werd veroorzaakt door de factor vrijwilligheid. Hetzelfde gebeurt als de scores worden opge-
teld want de som van –1 en 1 is 0, waardoor het effect op de onrust neutraal wordt.  
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Er waren in totaal 477 scores met een som van 162. Het gemiddelde eindcijfer is daarmee 
0,3. Dit betekent dat alle artikelen samen een kleine hoeveelheid potentiële onrust hebben 
veroorzaakt.  Omdat het gemiddelde eindcijfer afgerond 0 is, ligt het gemiddelde eindcijfer in 
het neutrale gebied.  

In deze paragraaf wordt het gemiddelde eindcijfer besproken en met name de bijdrage hier-
aan per krant, hoofdgroep en per factor. 
 
 
5.2.2.1 Gemiddelde eindcijfer per krant 

Om te bepalen welke krant de meeste onrust heeft kunnen veroorzaken is de relatieve bijdra-
ge aan het gemiddelde eindcijfer in figuur 10 in beeld gebracht. Deze relatieve bijdrage is be-
paald door van beide kranten de som van de scores te bepalen en die te delen door het totaal 
aantal scores (477). Om het percentage te bepalen is het gemiddelde eindcijfer (0,3) gelijk 
gesteld aan 100%.   
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Figuur 10. De relatieve bijdrage van de kranten aan het gemiddelde eindcijfer 
 
Figuur 10 laat ongeveer dezelfde verdeling van de kranten zien als in figuur 9 is weergegeven 
voor de verdeling van de artikelen. Wat opvalt is dat de artikelen uit Het Limburgs Dagblad  
een grotere relatieve bijdrage hebben geleverd aan het GE dan de artikelen uit Dagblad De 
Limburger. Dit betekent dat de artikelen van Het Limburgs Dagblad de meeste potentiële on-
rust bevatten.  
 
Deze grote bijdrage door DL aan het GE kan veroorzaakt worden door het aantal scores dat 
meetelt of door de hoogte van de scores. Om de grote bijdrage te kunnen verklaren wordt 
eerst de verdeling van het aantal scores over de kranten besproken. Hierna wordt ingegaan op 
de gemiddelde hoogte van de scores voor beide kranten.  
 
De 477 scores zijn ongeveer in dezelfde verhouding over de kranten verdeeld als het aantal 
artikelen. Dit betekent dat het gemiddelde aantal scores per artikel voor beide kranten onge-
veer gelijk moet zijn. Na berekening blijkt dat de artikelen van het Limburgs Dagblad gemid-
deld 6 scores per artikel bevatten. Voor Dagblad De Limburger is dat 6,3. Omdat een score 
per factor uit de theorie van risico communicatie wordt toegekend, betekent dit dat elk artikel 
uit de analyse gemiddeld 6 van deze factoren bevat. In een artikel komen dan bijvoorbeeld de 
factoren vrijwilligheid, relevantie, vertrouwen, openheid, gehoord worden en economie naast 
elkaar voor. De grotere bijdrage aan het GE door DL kan dus niet worden toegeschreven aan 
het aantal scores dat de artikelen bevatten omdat dit voor beide kranten gelijk is.  
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De gemiddelde hoogte van de scores was voor Het Limburgs Dagblad 0,42, voor Dagblad De 
Limburger 0,17 en voor de onbekende artikelen 0,83. De onbekende artikelen hebben gemid-
deld het hoogst gescoord. De factoren uit de artikelen van Dagblad De Limburger kregen ge-
middeld de laagste scores. Dit verklaart wel het verschil in de relatieve bijdrage aan het GE. 
De scores van Het Limburgs Dagblad waren hoger dan die van Dagblad De Limburger. Hieruit 
blijkt dat de grote bijdrage aan het GE door DL vooral veroorzaakt is door de hoogte van de 
scores. 
 
 
5.2.2.2 Gemiddelde eindcijfer per hoofdgroep 

De hoofdgroepen zijn ontstaat uit een verdeling van de factoren met betrekking tot risico 
communicatie om de factoren makkelijker te kunnen hanteren. De verdeling heeft in de vol-
gende hoofdgroepen geresulteerd: risicogebonden factoren, communicatie proces en context. 
Hoofdgroep communicatieproces is opgedeeld in drie subgroepen: relatie, controle en gehoord 
worden. De vraag is welke hoofd- of subgroep voor de meeste potentiële onrust heeft ge-
zorgd en hoe dat verklaard kan worden, door het aantal scores of door de hoogte van de sco-
res.  
 
Ten eerste wordt bepaald welke hoofd- of subgroep verantwoordelijk is voor de meeste po-
tentiële onrust. Hiervoor zijn de relatieve bijdragen van de hoofd- en subgroepen aan het ge-
middelde eindcijfer uitgezet in figuur 11. De relatieve bijdrage van de groepen is bepaald door 
van elke groep de som van de scores te bepalen en die te delen door het totaal aantal scores 
(477). Om het percentage te bepalen is het gemiddelde eindcijfer (0,3) gelijk gesteld aan 
100%. De som van de relatieve bijdragen van de  subgroepen geven de relatieve bijdrage van 
de hoofdgroep communicatie proces. 
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Figuur 11. De relatieve bijdrage van de hoofd- en subgroepen aan het gemiddelde eindcijfer 
  
Figuur 11  laat zien dat de hoofdgroep context met 13% de kleinste bijdrage levert aan het 
gemiddelde eindcijfer. De hoofdgroepen communicatieproces draagt het meest bij met 53%. 
De subgroep relatie levert van alle groepen met 43% de grootste bijdrage aan het GE. Sub-
groep controle draagt het minst bij met 1%. Dit betekent dat de factoren die ingedeeld zijn 
onder subgroep relatie uit de hoofdgroep communicatie proces verantwoordelijk is voor de 
meeste potentiële onrust. Dit zijn de factoren vertrouwen, geloofwaardigheid, verantwoorde-
lijkheid en timing. 
 
Ten tweede wordt gekeken naar de verdeling van de hoofdgroepen over het totaal aantal sc o-
res (477). Hiervoor is in figuur 12 de verdeling van de scores over de hoofdgroepen weerge-
geven. 
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Figuur 12. De verdeling van het totaal aantal scores over de hoofdgroepen 
 
Uit figuur 12 blijkt dat de hoofdgroep communicatieproces (62%) veruit het meest voorkomt 
in de artikelen. De hoofdgroep context komt met 8% het minst voor. Verder is te zien dat 
binnen de hoofdgroep communicatieproces de subgroep relatie met 41% het meest voorkomt 
in de hoofdgroep communicatieproces. Opvallend is dat deze subgroep zelfs vaker voorkomt 
dat de andere twee hoofdgroepen. Dit kan de hoge bijdrage van deze subgroep aan het GE 
verklaren. Om hier zeker van te kunnen zijn moet worden bepaald hoe hoog de scores waren 
in de verschillende groepen. 
 
Ten derde wordt de gemiddelde score van de hoofd- en subgroepen bepaald. In tabel 1 wor-
den de gemiddelde scores gegeven. 

 Tabel 1. Gemiddelde score per hoofdgroep 

Risicogebonden factoren 0,5 
Communicatie proces 0,2 
  Relatie 0,5 
  Controle 0 
  Gehoord worden -0,9 
Context 0,7 
 
In tabel 1 is te zien dat de hoofdgroep context gemiddeld het hoogst scoort met 0,7. De 
hoofdgroep communicatieproces heeft de laagste gemiddelde score met 0,2. De gemiddelde 
scores van de subgroepen van deze hoofdgroep lopen erg uiteen. Subgroep relatie scoort ge-
middelde 0,5 en gehoord worden – 0,9. Hiermee scoort subgroep gehoord worden het laagst 
van alle groepen. Dit betekent dat wanneer in de kranten geschreven wordt over aspecten die 
betrekking hebben op gehoord worden dit meestal op een geruststellende manier wordt ge-
daan. De subgroep relatie scoort gemiddeld redelijk hoog wat ook een verklaring is voor de 
hoge bijdrage aan het GE.  
Omdat zowel het aantal scores als de hoogte ervan een verklaring kunnen zijn voor de hoge 
bijdrage van subgroep relatie aan het gemiddelde eindcijfer, moet geconcludeerd worden dat 
beide aspecten hier van belang zijn.   
 
 
5.2.2.3 Gemiddelde eindcijfer per factor 

De artikelen zijn geanalyseerd met behulp van de volgende factoren: vrijwilligheid, waarneem-
baarheid, relevantie, onzekerheid, voordelen, vertrouwen, geloofwaardigheid, verantwoorde-
lijkheid, timing, openheid, participatie, gehoord worden, sociale context en economie. Hier zal 
worden besproken welke factor het meeste heeft bijgedragen aan de onrust die de artikelen 
verspreid kunnen hebben en er zal weer gekeken worden of die grootste bijdrage ligt in het 
aantal scores of in de hoogte van de scores.  
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In figuur 13 zijn de relatieve bijdragen van de factoren weergegeven. De relatieve bijdrage van 
de factoren is bepaald door van elke factor de som van de scores te bepalen en die te delen 
door het totaal aantal scores (477). Om het percentage te bepalen is het gemiddelde eindcijfer 
(0,3) gelijk gesteld aan 100%. 
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Figuur 13. De verdeling van relatieve bijdrage van de factoren aan het gemiddelde eindcijfer 
  
Figuur 13 laat zien dat de factoren vertrouwen(14%) en geloofwaardigheid (14%) het meeste 
bijdragen aan het gemiddelde eindcijfer. De factoren vrijwilligheid (1%), voordelen (2%), ti-
ming (2%) en sociale context (2%) dragen hier het minst aan bij. Dit betekent dat de factoren 
vertrouwen en geloofwaardigheid de grootste bijdrage hebben geleverd aan de potentiële on-
rust die uit de artikelen spreekt. Dit zijn twee van de vier factoren uit de subgroep relatie die 
van de groepen de meeste invloed heeft gehad op de potentiële onrust.  
 
Om een beeld te krijgen van de verdeling van het aantal scores over de factoren is figuur 14 
gemaakt. Deze grafiek laat de verhouding zien waarin de 477 scores tussen de factoren zijn 
verdeeld.   
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Figuur 14. De relatieve verdeling van het totaal aantal scores over de factoren 
 
Uit figuur 14 blijkt dat de factoren die het meest voorkomen in de artikelen, de factoren ver-
trouwen (15%), onzekerheid (11%) en verantwoordelijkheid (11%) zijn. De factoren die het 
minst voorkomen zijn de sociale context (1%), vrijwilligheid (3%) en voordelen (4%). De hoge 
bijdrage aan het GE door de factor vertrouwen zou hiermee verklaard kunnen worden. De fac-
tor verantwoordelijkheid komt overigens ook veel voor en ook deze factor hoort in de sub-
groep relatie.  
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In tabel 2 is te zien hoe hoog de factoren gemiddeld gescoord hebben.  
 

Tabel 2.  Gemiddelde score per factor  

Vrijwilligheid 0,2 
Waarneembaarheid 0,9 
Relevantie 0,6 
Onzekerheid 0,5 
Voordelen -0,3 
Vertrouwen 0,5 
Geloofwaardigheid 0,8 
Verantwoordelijkheid 0,3 
Timing 0,2 
Openheid 0,3 
Participatie -0,8 
Gehoord worden -0,5 
Sociale context 0,7 
Economie 0.7 
 
In tabel 2 is te zien dat de factor waarneembaarheid gemiddeld het hoogst scoort met 0,9. 
Geloofwaardigheid komt op de tweede plaats met 0,8 en economie en de sociale context ko-
men als derde met 0,7. De factoren voordelen en gehoord worden hebben de laagste gemid-
delde score met respectievelijk – 0,3 en – 0,5. De hoge bijdrage aan het GE door de factor 
geloofwaardigheid kan met een score van 0,8 verklaard worden. De overige scores passen 
eigenlijk niet goed in het plaatje dat tot nu toe is ontstaan, waarin de subgroep relatie het 
hoogst scoorde. Ze kunnen wel verklaard worden door naar de aard van de factor te kijken.  

De factor waarneembaarheid scoort bijvoorbeeld hoog met de volgende zin: 
“In een tuin heeft een bewoner bij het graven van een vijver kolenresten aan de oppervlakte 
 gevonden. Ook zag hij tot zijn schrik een olievlek direct onder de grasmat.”  Dit voorbeeld 
spreekt erg tot de verbeelding. Het is vanuit het oogpunt van de pers gezien dan ook waar-
schijnlijk dat in de kranten minder over niet waarneembare vervuilingen wordt geschreven 
omdat dat minder tot de verbeelding spreekt van de lezers.   

Ook de factor economie heeft hoog gescoord. De volgende zin geeft een voorbeeld van 
een hoog scorende zin die betrekking heeft op deze factor. “Door de berichtgeving over de 
woonwijk Emma, zijn de ruim tweehonderd droomhuizen en tientallen appartementen niet 
meer zo populair.” “Ze zitten in onzekerheid over hun gezondheid en ze raken hun huizen aan 
de straatstenen niet kwijt.”. Hier geldt eigenlijk hetzelfde als bij de factor waarneembaarheid; 
alleen als er negatieve effecten op de economie zijn, wordt er veel aandacht aan besteed in de 
pers.   

Voor de factor sociale context geeft de volgende zin een voorbeeld van een hoge score. 
“De planten in mijn achtertuin willen maar niet groeien. Ik kan er zoveel kunstmest bijgooien 
als ik wil. Volgens mij heeft ook dit met de bodemverontreiniging te maken.”  Het kenmerk 
van deze factor is dat het een samenloop van omstandigheden betreft die een voorval ernsti-
ger of minder ernstig kan maken dan anders het geval zou zijn. In het geval van de Emma-wijk 
komt deze factor duidelijk alleen in de negatieve vorm voor.  

De factor gehoord worden is ingedeeld bij de hoofdgroep communicatieproces. Hoewel de-
ze hoofdgroep over het algemeen hoog scoort, scoort deze factor gemiddeld het laagst van 
alle factoren. De zin  “Seijben heeft gisteren overigens zijn ‘oprechte excuses’ aangeboden 
aan de bewoners.” heeft bijvoorbeeld een lage score gekregen. De lage score van de factor 
geeft aan dat dit aspect van het communicatieproces op een positieve manier in de kranten 
komt. 
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5.2.3 Verloop in de tijd 

 
Om het verloop van de potentiële onrust in de tijd te kunnen weergeven, is voor elk artikel 
een eindcijfer bepaald. Dit eindcijfer is de gemiddelde score van een artikel en is een maat 
voor de potentiële onrust die één artikel zou kunnen veroorzaken. Het eindcijfer wordt bere-
kend door alle scores van een artikel bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het 
aantal scores. Het volgende voorbeeld laat dit zien: 
    
Stel dat een artikel de volgende scores krijgt: vrijwilligheid: 1, vertrouwen: 1, timing: 1, open-
heid:  –1 en economie:0. Het eindcijfer van dat artikel wordt dan als volgt berekend: 
(1+1+1-1+0)/5 = 0,4 
    
De eindcijfers zijn vervolgens uitgezet tegen de tijd. Dit kan omdat van elk artikel bekend is op 
welke datum het in de kranten is gepubliceerd. Grafiek A laat het beeld zien dat hierdoor ont-
staat. 
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Figuur 15. Eindcijfers uitgezet tegen de tijd  
 
In figuur 15 is duidelijk te zien dat, in de tijd gezien, drie keer een hoge concentratie punten 
voorkomt. Dit geeft aan dat in de betreffende periodes veel artikelen over Emma zijn versche-
nen. De drie periodes bevatten samen 63 artikelen. Tabel 3 geeft een overzicht van de alge-
mene gegevens van de periodes. Het Periodiek Gemiddeld Eindcijfer (PGE) is berekend door 
alle scores van één periode bij elkaar op te tellen, en te delen door het aantal scores van die 
periode. 

Tabel 3.  Overzicht van de algemene gegevens per periode 

 Tijdspanne Aantal artikelen Periodiek Gemiddelde Eind-
cijfer (PGE) 

Periode 1 december 2000 9 0,5 
Periode 2 maart,april 2001 38 0,4 
Periode 3 juni 2001 16 0,1 
 
In tabel 3 valt op dat periode 2 het langste duurt en de meeste artikelen bevat. Verder valt uit 
deze tabel op te maken dat het gemiddelde eindcijfers afneemt naarmate de tijd verstrijkt.  
 
Om te bepalen of de drie perioden samen vallen met belangrijke ontwikkelingen rond de sane-
ring van het Emma-terrein zijn ze naast het feitenoverzicht gelegd. Uit deze vergelijking blijkt 
dat periode 1 samenvalt met de bekendmaking dat in 1995 enkele grondboringen niet zijn uit -
gevoerd zoals was afgesproken. Ook wordt er in deze periode geschreven over de bodemver-
vuiling die sinds oktober aanwezig blijkt te zijn in de woonwijk.  
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De tweede periode komt tegelijk met de bekendmaking van de resultaten van het onderzoek 
dat door EYFS werd uitgevoerd naar de gang van zaken van de bodemsanering. Aanvankelijk 
wordt het rapport niet vrijgegeven en later blijkt dat de sanering niet volgens afspraak is uit -
gevoerd. Hierna wordt in dezelfde tijd het nieuwe bodemonderzoek beloofd. Tegelijk maakt 
LBS bekend dat de creosoot onder de luxe woningen op het terrein niet gevaarlijk is en dat er 
PER is aangetroffen wat wel schadelijk kan zijn. In deze periode zijn de meeste artikelen ver-
schenen.  

De derde periode tenslotte, komt tegelijk met de bekendmaking van de voorlopige resulta-
ten van het bodemonderzoek van TNO . Hieruit blijkt dat er geen gevaar is voor de gezondheid 
van de buurtbewoners. Ook wordt in deze periode getwijfeld aan de kwaliteit van het TNO 
onderzoek.  
 
 
5.2.3.1 Veranderingen in de tijd per hoofdgroep 

Om een antwoord te vinden op de vraag of er in de tijd verschuivingen plaats vinden in de 
volgorde van belangrijkheid van de hoofdgroepen voor de potentiële onrust, is voor elke perio-
de de relatieve bijdrage aan het PGE bepaald. De relatieve bijdrage van de groepen is bepaald 
door van elke groep de som van de scores te bepalen in een bepaalde periode en die te delen 
door het t otaal aantal scores in die periode. Om het percentage te bepalen is het PGE gelijk 
gesteld aan 100%. De som van de relatieve bijdragen van de  subgroepen relatie, controle en 
gehoord worden geven de relatieve bijdrage van de hoofdgroep communicatie proces. In f i-
guur 16 a t/m c zijn de relatieve bijdragen van de hoofdgroepen voor elke periode weergege-
ven. 
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Figuur 16. A t/m C  De relatieve bijdrage van de hoofdgroepen aan het periodiek gemiddelde eindcij-
fer 
 
Wat het eerst opvalt in figuur 16 a t/m c is dat in de 3e periode hoofdgroep risicogebonden 
factoren volledig is weggevallen. Verder heeft hoofdgroep communicatieproces in alle perio-
des het grootste aandeel in het gemiddelde eindcijfer. In periode 3 maakt deze hoofdgroep 
zelfs 88% van het gemiddelde eindcijfer uit ten koste van de risicogebonden factoren. 

Verder is het opmerkelijk dat hoofdgroep context in periode 1 een erg kleine bijdrage levert 
(3%) in vergelijking met de andere periodes (15% en 12%). Deze hoofdgroep levert overigens 
in alle periodes de kleinste bijdrage aan het gemiddelde eindcijfer. Van de subgroepen levert 
relatie in elke periode de grootste bijdrage.  
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Binnen de hoofdgroep communicatieproces de subgroep controle in periode 2 een erg kleine 
bijdrage aan het eindcijfer geleverd in verhouding tot de bijdrage van subgroep gehoord wor-
den. In periode 1 en 3 hebben beide subgroepen ongeveer een even grote invloed.   

Dit betekent tenslotte dat voor alle periodes geldt dat de hoofdgroep communicatieproces 
met de subgroep relatie de belangrijkste groep is voor de mogelijke verontrusting door de 
krantenberichtgeving. De context in alle periodes het minste bij aan de potentiële onrust die 
de artikelen verspreiden. De relatieve bijdragen van de andere groepen, risicogebonden facto-
ren, controle en gehoord worden veranderen gedurende de tijd.  
 
Om te bepalen of er in verloop van de tijd verschillen zijn in de frequentie waarin een hoofd- 
of subgroep in de artikelen verschijnt zijn figuur 17 en 18 gemaakt. In figuur 17 is het aantal 
scores per hoofdgroep per periode weergegeven. De som van de scores van de  subgroepen 
relatie, controle en gehoord worden geven het aantal scores van de hoofdgroep communicatie 
proces.  Figuur 18 a t/m c laat voor elke periode zien welk aandeel de  hoofd- en subgroepen 
hebben gehad in het aantal scores. 
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Figuur 17. Het aantal scores per hoofdgroep  
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Figuur 18. A t/m C Verdeling van de hoeveelheid scores over de hoofdgroepen 
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In figuur 17 is te zien dat in periode 2 de meeste scores voorkomen. Dat is ook te verwachten 
omdat de tweede periode twee maanden omvat en de andere periodes één maand. Uit figuur 
18 a t/m c blijkt dat het aandeel in de scores voor de hoofdgroepen in grote lijnen voor alle 
periodes hetzelfde is. Hoofdgroep communicatieproces heeft in alle periodes het grootste 
aandeel in het aantal scores (ca. 65%). Hoofdgroep context levert de kleinste bijdrage. In pe-
riode 1 is het aandeel van deze hoofdgroep kleiner dan in de andere periodes. Dit komt over-
een met de grootste en kleinste bijdragen van deze hoofdgroepen aan het PGE. Die bijdragen 
kunnen daarom verklaard worden met de verdeling van het aantal scores van de hoofdgroe-
pen.   
   Van de subgroepen van hoofdgroep communicatieproces levert relatie  steeds de grootste 
bijdrage met ca. 43%. Opvallend is dat deze groep het vaakst voorkomt van alle hoofd- en 
subgroepen samen. Subgroep controle blijft in alle periodes ongeveer even groot 
(ca.13%).Het voorkomen van de subgroepen gehoord worden verschilt wel enigszins per pe-
riode. In periode 3 komt gehoord worden slechts in 4% van de scores voor en heeft daarmee 
het kleinste aandeel terwijl dat voor periode 1 en 2 respectievelijk 8 en 10% is waarmee ge-
hoord worden het op een na kleinste aandeel in het aantal scores heeft. Context heeft dan het 
kleinste aandeel. In periode 3 is ook het verschil tussen controle en gehoord worden het 
grootst. Hieruit blijkt dat gehoord worden minder belangrijk is in de verslaggeving in periode 3 
en dat de context iets belangrijker wordt.  
 
Tenslotte geeft tabel 4 een overzicht van de gemiddelde scores die de hoofd- en subgroepen 
hebben gekregen in elke periode. Hieruit kan bepaald worden of er verschuivingen zijn opge-
treden in de gemiddelde hoogte van de scores voor de verschillende groepen. De gemiddelde 
score is bepaald door de som te nemen van alle scores van een hoofd- of subgroep in één pe-
riode en die som te delen door het aantal scores voor die hoofd- of subgroep in die periode.  
 

 Tabel 4.  Gemiddelde score per hoofdgroep per periode 

 Risicogebonden 
factoren 

Comm. 
proces 

Comm.proces; 
relatie 

Comm.proces; 
controle 

Comm.proces; 
Gehoord wor-
den 

Context 

P 1 0,9 0,3 0,7 -0,3 -0,5 0,5 
P 2 0,7 0,1 0,4 0 -0,6 0,9 
P 3 0 0,1 0,4 -0,2 -1 0,4 

 
In tabel 4 is te zien dat bijna alle groepen gemiddeld lager scoren naarmate de tijd verstrijkt. 
Ze zijn dus verantwoordelijk voor minder potentiële onrust naarmate de tijd verstrijkt. Alleen 
controle en context ontrekken zich aan deze trend. In periode 2 scoren deze twee groepen 
hoger dan in de andere periodes. Dit betekent dat in periode 2 de verontrusting die uit sub-
groep controle en hoofdgroep context is toegenomen ten opzichte van de andere periodes. 
Tenslotte verschilt de mate van verontrusting ten opzichte van de andere groepen per periode. 
In periode 1 scoren de risicogebonden factoren gemiddeld het hoogst. In periode 2 zijn dat de 
factoren uit hoofdgroep context  en in periode 3 scoren de subgroep relatie uit hoofdgroep 
communicatieproces en hoofdgroep context het hoogst .  
  
 



 

 - pagina 55 - 

5.2.3.2 Veranderingen in de tijd per factor 

Om een antwoord te vinden op de vraag of er in de tijd verschuivingen plaats vinden in de 
volgorde van belangrijkheid van de factoren voor de potentiële onrust, is voor elke periode 
weer de relatieve bijdrage aan het PGE bepaald. De relatieve bijdrage van de factoren is be-
paald door van elke factor de som van de scores te bepalen in een bepaalde periode en die te 
delen door het totaal aantal scores in die periode. Om het percentage te bepalen is het PGE 
gelijk gesteld aan 100%. In figuur 19 a t/m c zijn de relatieve bijdragen van de factoren voor 
elke periode weergegeven. 
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Figuur 19. A t/m C: De relatieve bijdrage van de factoren aan het periodiek gemiddelde eindcijfer 
 
Uit figuur 19 a t/m c blijkt dat de bijdragen van de factoren voor elke periode anders is. In pe-
riode 1 leveren de factoren onzekerheid (23%), vertrouwen (16%) en geloofwaardigheid 
(22%)de grootste bijdrage aan het gemiddelde eindcijfer. In periode 2 zijn dat relevantie 
(14%), onzekerheid (12%), vertrouwen (12%) en gehoord worden (12%). Voor periode 3 le-
veren vertrouwen(14%), geloofwaardigheid (19%) en verantwoordelijkheid (12%) de grootste 
bijdrage. De factor vertrouwen speelt daarmee in alle periodes een grote rol en kan gezien 
worden als de factor die de meeste potentiële onrust veroorzaakt.  
 



 

 - pagina 56 - 

De factoren die de kleinste bijdrage leveren aan het gemiddelde eindcijfer zijn in periode 1 
vrijwilligheid, voordelen, verantwoordelijkheid, openheid en sociale context met elk 0%. In 
periode 2 spelen voordelen (1%), timing (2%) vrijwilligheid (3%) en sociale context (%) de 
kleinste rol. In periode 3 leveren de factoren sociale context (0%), vrijwilligheid (3%), waar-
neembaarheid(3%), relevantie(3%), voordelen(3%) en openheid (3%) de kleinste bijdrage aan 
het gemiddelde eindcijfer.  
De factoren vrijwilligheid, voordelen en sociale context leveren hiermee in alle periodes een 
van de kleinste bijdragen aan het gemiddelde eindcijfer per periode.  
 
Enkele opvallende verschillen tussen de periodes heeft o.a. de factor onzekerheid. In periode 1 
is dit een van de belangrijkste factoren met 23%, terwijl de factor in periode 3 nog maar 5% 
bijdraagt aan het eindcijfer. Samen met waarneembaarheid neemt deze factor duidelijk af in 
de tijd.  
De factor relevantie hoort in periode 2 bij de grootste factoren met 14% en in periode 3 bij de 
kleinsten met 3%. Ook de factor verantwoordelijkheid verschilt veel per periode. In periode 1 
hoort deze factor tot de factoren die de kleinste bijdrage aan het PGE leveren met 0%. In pe-
riode 3 hoort deze factor echter bij de grootste factoren met 12%.  Dit is samen met voorde-
len de enige factor dit met de tijd toeneemt in de bijdrage aan het gemiddelde eindcijfer. 
 
Om te bepalen of er in verloop van de tijd verschillen zijn in de frequentie waarin een factor in 
de artikelen verschijnt, zijn figuur 20 en 21 gemaakt. In figuur 20 is het aantal scores per fac-
tor per periode weergegeven. Figuur 21a t/m c laat voor elke periode zien welk aandeel de  
factoren hebben gehad in het aantal scores. 
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Figuur 20. Het aantal scores per factor per periode 
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Figuur  21. A t/m C Verdeling van de hoeveelheid scores over de factoren 
 
In figuur 20 is te zien dat in periode 2 de meeste scores voorkomen. Dit kan weer verklaard 
worden door het feit dat de tweede periode twee maanden omvat en de andere periodes één 
maand. In figuur 21 a t/m c is te zien dat de factor vertrouwen in elke periode het meest 
voorkomt met 15 tot 17%. Factor context komt in elke periode het minst voor met 0 tot 1%.  
De factoren verantwoordelijkheid en economie komen beide in de eerste periode minder vaak 
voor dan in de andere twee periodes. Geloofwaardigheid komt in periode 1 juist vaker voor. 
De factor gehoord worden komt in periode 3 minder voor dan in de andere periodes. De factor 
openheid tenslotte, komt in periode 2 minder voor dan in de andere periodes. Hieruit blijkt dat 
er inderdaad verschillen zijn tussen de periodes met betrekking tot de frequentie waarin een 
factor in de artikelen verschijnt.  
  
Tenslotte geeft tabel 5 een overzicht van de gemiddelde scores die de factoren hebben gekre-
gen in elke periode. Hieruit kan bepaald worden of er verschuivingen zijn opgetreden in de 
gemiddelde hoogte van de scores voor de verschillende factoren. De gemiddelde score is be-
paald door de som te nemen van alle scores van een factor in één periode en die som te delen 
door het aantal scores voor die factor in die periode.  
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 Tabel 5.  Gemiddelde score per factor per periode 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 
Vrijwilligheid 0 0,8 -0,3 
Waarneembaarheid 1 0,8 1 
Relevantie 1 1 -0,2 
Onzekerheid 1 0,6 0,2 
Voordelen 0 -0,1 -0,2 
Vertrouwen 0,6 0,5 0,4 
Geloofwaardigheid 1 0,8 1 
Verantwoordelijkheid 0 0,2 0,4 
Timing 0,7 0,1 -0,4 
Openheid 0 0,3 0,1 
Participatie -1 -0,7 -1 
Gehoord worden -05 -0,6 -1 
Sociale context 0 1 0 
economie 0,5 0,9 0,4 
 
In tabel 5 is te zien dat bij 5 van de 14 factoren een dalende lijn te zien is in de gemiddelde 
score naarmate de tijd vordert. Dit geldt voor de factoren onzekerheid, voordelen, vertrouwen, 
timing en gehoord worden.  De factor verantwoordelijkheid is de enige factor die een stijgen-
de lijn laat zien in de tijd. De overige factoren vertonen geen trend. Bij de factor relevantie is 
het nog wel opvallend dat de gemiddelde score voor periode 3 veel lager (-0,2) is dan in peri-
ode 1 en 2 (1). Ook hieruit blijkt dat er de periodes verschillen wat betreft de gemiddelde sco-
res.  
 
De verschillen tussen de periodes kunnen verklaard worden door de onderwerpen die in de 
periodes in de artikelen aan de orde zijn gekomen.  
   In periode 1 wordt bekend gemaakt dat in 1995 enkele grondboringen niet zijn uitgevoerd 
zoals was afgesproken. Ook wordt er in deze periode geschreven over de bodemvervuiling die 
sinds oktober aanwezig blijkt te zijn in de woonwijk. Dit hangt samen met geloofwaardigheid, 
onzekerheid en vertrouwen omdat de bewoners het gevoel konden krijgen dat hun gemeente 
dingen verkondigden en deed die achteraf niet juist of onverstandig bleken te zijn. Hier wordt 
dus ook veel over geschreven in de artikelen en ze zijn kunnen makkelijk de oorzaak zijn voor 
verontrusting onder de bewoners.  
   De tweede periode worden de resultaten van het onderzoek dat door EYFS werd uitgevoerd 
naar de gang van zaken van de bodemsanering bekend gemaakt. Aanvankelijk wordt het rap-
port niet vrijgegeven en later blijkt dat de sanering niet volgens afspraak is uitgevoerd. Hierna 
wordt in dezelfde tijd het nieuwe bodemonderzoek beloofd. Tegelijk maakt LBS bekend dat de 
creosoot onder de luxe woningen op het terrein niet gevaarlijk is en dat er PER is aangetroffen 
wat wel schadelijk kan zijn. Hoewel aanvankelijk het onderzoeksrapport niet wordt vrijgege-
ven is de openheid van zaken in de rest van de periode veel beter. Dat verklaart waarom er in 
periode twee minder over openheid is geschreven dan in de andere periodes. Uit tabel 5 blijkt 
wel dat als er over openheid is geschreven dit op een verontrustende manier is gedaan. Ver -
der blijken veel factoren in deze periode het hoogst te scoren wat niet verwonderlijk is omdat 
in deze periode veel is gebeurd wat verontrustend kan zijn voor bewoners. 
   De derde periode tenslotte, komt tegelijk met de bekendmaking van de voorlopige resultaten 
van het bodemonderzoek van TNO . Hieruit blijkt dat er geen gevaar is voor de gezondheid van 
de buurtbewoners. Ook wordt in deze periode getwijfeld aan de kwaliteit van het TNO onder-
zoek. De factor gehoord worden komt in deze periode minder vaak voor omdat er in deze pe-
riode veel wordt samen gewerkt met bewoners. En zaken die goed lopen hebben vaak minder 
nieuwswaarde dan zaken die niet zo goed gaan, waardoor er minder over geschreven wordt. 
Tabel 5 bevestigt dit want de factor heeft in periode 3 erg laag gescoord.  
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6. Conclusies en aanbevelingen 

 
6.1 Verdeling onrust 

Het gemiddelde eindcijfer voor de artikelen is 0,3 op een schaal van –1 (geruststellend) tot 
1(verontrustend). Dit betekent dat alle artikelen samen een kleine hoeveelheid potentiële on-
rust hebben veroorzaakt. Er kan dus bij bewoners van de Emma-wijk enige onrust zijn ont-
staan na het lezen van de artikelen. Dit is om twee redenen niet verwonderlijk. De eerste re-
den is dat er in Brunssum veel verontrustende zaken aan het licht zijn gebracht in de onder-
zochte periode. De tweede reden is dat berichten in de krant altijd enigszins alarmerend zijn 
door het feit dat ze verschijnen (Sandman, 1986). De spreekwoordelijke “slapende honden” 
zijn dus wakker gemaakt maar niet opgehitst. 
 
Gemiddelde eindcijfer per krant  
De relatieve bijdrage aan het gemiddelde eindcijfer door Dagblad De Limburger is kleiner dan 
de bijdrage door Het Limburgs Dagblad. Omdat het aantal scores per artikel gelijk is voor bei-
de kranten, mag geconcludeerd worden dat de artikelen uit Dagblad de Limburger gemiddeld 
lager scoren dan die uit Het Limburgs Dagblad. De gemiddelde hoogte van de scores per krant 
bevestigen dit. De gemiddelde score was voor Het Limburgs Dagblad 0,42 en voor Dagblad 
De Limburger 0,17. Het Limburgs Dagblad mag dus beschouwd worden als de meest veront-
rustende krant vergeleken met Dagblad De Limburger. 
 
Gemiddelde eindcijfer per hoofdgroep 
De hoofdgroep communicatieproces draagt van alle hoofdgroepen met 53% het meest bij aan 
het gemiddelde eindcijfer. Ook komt deze hoofdgroep met 62% het meest voor in de artikelen 
maar ze scoort gemiddeld het laagst met 0,2. De subgroep relatie van deze hoofdgroep be-
paalt voor 43% het gemiddelde eindcijfer en levert daarmee de grootste bijdrage van alle 
groepen. Met 41% komt de subgroep relatie het meest voor, en is daarmee verantwoordelijk 
voor het vaak voorkomen van hoofdgroep communicatieproces. Ook scoort de subgroep ge-
middeld 0,5 en trekt daarmee het gemiddelde van de hoofdgroep communicatieproces flink 
op. Daarom kan de subgroep relatie worden beschouwd als de belangrijkste groep in het mo-
gelijke veroorzaken van onrust. De subgroep relatie heeft betrekking op de factoren vertrou-
wen, geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en timing. 
    
Gemiddelde eindcijfer per factor  
De factoren vertrouwen (14%), geloofwaardigheid (14%) en onzekerheid (12%) dragen het 
meeste bij aan het gemiddelde eindcijfer. Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze factoren 
de meest verontrustende factoren zijn die in de artikelen voorkomen.  

 
Samengevat 
Uit de verdeling van de verontrusting over de factoren en hoofdgroepen kan geconcludeerd 
worden dat vooral het communicatieproces een grote rol speelt in de potentiële verontrusting 
die de artikelen uitdragen. Met name de relatie tussen overheid en burgers speelt hierbij een 
belangrijke rol. Door ervoor te zorgen dat de berichtgeving over de relatie in een positiever 
daglicht komt te staan zou een groot deel van de potentiële verontrusting door de krantenbe-
richten worden weggenomen. 
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6.2 Verloop in de tijd 

Uit de resultaten bleek dat er drie periodes voorkomen in de berichtgeving over Emma waarin 
het periodiek gemiddelde eindcijfer lager werd naarmate de tijd verstreek. Hieruit kan gecon-
cludeerd worden dat het onrustveroorzakend vermogen afneemt naarmate de tijd verstrijkt.  

Periode 1 bevindt zich rond december 2000 en valt samen met de bekendmaking dat in 
1995 enkele grondboringen niet zijn uitgevoerd zoals was afgesproken. Ook wordt er in deze 
periode geschreven over de bodemvervuiling die sinds oktober aanwezig blijkt te zijn in de 
woonwijk. Periode 2 bevindt zich rond april 2001. Hierin wordt geschreven over de bekend-
making van de resultaten van het onderzoek dat door onderzoeksbureau EYFS werd uitge-
voerd naar de gang van zaken van de bodemsanering. Aanvankelijk wordt het rapport niet 
vrijgegeven en later blijkt dat de sanering niet volgens afspraak is uitgevoerd. Hierna wordt in 
dezelfde tijd het nieuwe bodemonderzoek beloofd. Tegelijk maakt LBS bekend dat de creosoot 
onder de luxe woningen op het terrein niet gevaarlijk is en dat er PER is aangetroffen wat wel 
schadelijk kan zijn. In deze periode zijn de meeste artikelen verschenen. Periode 3 omvat juni 
2001. Deze periode valt samen met  de bekendmaking van de voorlopige resultaten van het 
bodemonderzoek van TNO. Hieruit blijkt dat er geen gevaar is voor de gezondheid van de 
buurtbewoners. Ook wordt in deze periode getwijfeld aan de kwaliteit van het TNO onder-
zoek.  
    
Veranderingen in de tijd per hoofdgroep  
Hoofdgroep communicatieproces heeft in alle periodes het grootste aandeel in het periodiek 
gemiddeld eindcijfer. Deze hoofdgroep is daarmee in alle periodes het belangrijkst voor het 
mogelijke veroorzaken van onrust.  

Van de subgroepen levert relatie in elke periode de grootste bijdrage. Opvallend is dat deze 
groep in periode 1 en 3 niet alleen van de subgroepen maar ook van de hoofdgroepen de 
grootste bijdrage levert aan het periodiek gemiddeld eindcijfer. In periode 2 niet dat echter niet 
het geval. In deze periode is de context belangrijker geworden voor de verontrusting door de 
artikelen. Dit kan verklaard worden door de vele gebeurtenissen die in periode 2 plaats vinden. 
Er wordt bekend gemaakt dat de sanering van het Emma-terrein niet is uitgevoerd volgens de 
afspraken maar er is nog niet bekend welke gevolgen dat heeft voor de gezondheid van be-
woners, voor het aanpakken van de nog aanwezige vervuiling enz. Er zijn hierdoor veel vragen 
en onzekerheden onder de bewoners. Het is daarom aannemelijk dat vooral in deze periode 
veel zaken in verband worden gebracht met de verontreiniging die daar misschien niets mee 
te maken hebben en dat fel op gebeurtenissen gereageerd wordt terwijl dat in andere omstan-
digheden misschien niet zo was gebeurd. 

Uit de resultaten blijkt verder dat er een aantal veranderingen plaatsvinden in het verloop 
van de tijd. Zo blijkt dat in de derde periode de hoofdgroep risicogebonden factoren volledig is 
weggevallen. Dit komt door de gemiddelde score van 0 in deze periode die ervoor zorgt dat de 
hoofdgroep een neutrale invloed heeft op de onrust die de artikelen kunnen veroorzaken. Ver-
der blijken de risicogebonden factoren naarmate de tijd verstrijkt steeds een kleinere rol gaan 
spelen in het veroorzaken van onrust. Het is daardoor aannemelijk dat de risicogebonden fac-
toren vooral in het begin van de bodemverontreiniging een rol spelen. Na een tijdje zijn de 
meeste aspecten van de verontreiniging en de bijbehorende risico’s bekend en hebben ze geen 
hoge nieuwswaarde meer. 

Ook opmerkelijk is het feit dat de hoofdgroep context in periode 1 een erg kleine bijdrage 
levert (3%) in vergelijking met de andere periodes (15% en 12%). Dat was te verwachten 
omdat in periode 1 het verhaal net begint en er dus nog weinig gebeurd kan zijn dat de con-
text invulling kan geven. Hierdoor komt deze groep ook minder vaak voor (4%) dan in de an-
dere periodes. 
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Het aandeel in het aantal scores blijft voor bijna alle groepen gelijk gedurende alle periodes. 
Het aandeel van de risicogebonden factoren, relatie en controle blijven dus in elke periode on-
geveer even belangrijk in de berichtgeving. Alleen hoofdgroep context en subgroep gehoord 
worden wijken van dit plaatje af. Gehoord worden komt in periode 3 met 4% minder voor dan 
in de andere periodes (8 en 10%). Hieruit kan geconcludeerd worden dat het in periode 3 
minder gaat om gehoord worden in de artikelen. Er is in plaats daarvan meer geschreven over 
de relatie en over controle. Uit het feitenoverzicht blijkt dat in deze periode vooral is geschre-
ven over het bodemonderzoek door TNO. De bewoners hebben van te voren veel inspraak 
gehad in het ontwerp van dat onderzoek. Er is voor het onderzoek goed naar ze geluisterd en 
ze zijn serieus genomen. Gehoord worden is daardoor in periode 3 veel minder belangrijk ge-
worden.  
 
Bijna alle hoofd- en subgroepen scoren gemiddeld lager naarmate de tijd verstrijkt. Hieruit mag 
geconcludeerd worden dat naarmate de tijd verstrijkt de berichtgeving minder verontrustend 
wordt. Gelet op het feitenoverzicht komt een oplossing voor het probleem steeds dichterbij 
naarmate de tijd verstrijkt wat voor minder onrust zorgt. Het is aannemelijk dat hierdoor de 
verontrusting in de artikelen geleidelijk is afgenomen.  

Alleen controle en context ontrekken zich aan deze trend. In periode 2 scoren deze twee 
groepen hoger dan in de andere periodes. Ook de factoren openheid als participatie scoorden 
gemiddeld hoger in periode 2. Uit het feitenoverzicht blijkt dat vooral in maart 2001 er veel 
ophef is geweest over het niet vrijgeven van het rapport van E&YFS over de uitvoering van de 
sanering. Aanvankelijk mocht alleen een klankbordgroep het rapport bestuderen en bleef het 
voor zowel politieke partijen als bewoners geheim. Dit onderwerp verwijst naar de hoge score 
van de factor openheid.  
   De hogere score van de hoofdgroep context in periode 2 kan vooral worden toegeschreven 
aan de vele besprekingen van het kostenplaatje dat aan de onderzoeken en eventuele hersane-
ring hangt. Ook wordt er vaak ingegaan op het feit dat er sprake is van geld en tijd verspilling. 
In veel artikelen klinkt door dat “als de sanering de eerste keer goed was uitgevoerd, een her-
sanering nu niet nodig was geweest”. Deze onderwerpen refereren aan de factor economie  
die is ondergebracht in de hoofdgroep context die daardoor hoger scoort. 
 
Veranderingen in de tijd per factor 
De factor vertrouwen speelt in alle periodes wel één van de grootste rollen. De factoren vrij-
willigheid, voordelen en sociale context leveren in alle periodes één van de kleinste bijdragen 
aan het gemiddelde eindcijfer. Verder blijkt uit de analyse van het verloop van de factoren 
over de tijd dat de bijdragen van de factoren aan het gemiddelde eindcijfer voor elke periode 
anders is.  

De factor onzekerheid bevat enkele opvallende verschillen tussen de periodes In periode 1 
is dit een van de belangrijkste factoren met 23%, terwijl de factor in periode 3 nog maar 5% 
bijdraagt aan het eindcijfer. Samen met waarneembaarheid neemt deze factor duidelijk af in 
de tijd. Dit komt overeen met de conclusie dat de hoofdgroep risicogebonden factoren af-
neemt in de tijd want beide factoren horen bij deze hoofdgroep.  

Een andere opvallende factor is relevantie. Deze factor  hoort in periode 2 bij de grootste 
factoren met 14% en in periode 3 bij de kleinsten met 3%. Omdat de factor relevantie in bei-
de perioden even vaak voorkomt, is het verschil te verklaren met de verschillen tussen de ge-
middelde scores. Vanuit het feitenoverzicht bekeken is dit niet vreemd. In periode 2 wordt 
bekend dat de sanering van het Emma terrein niet goed is uitgevoerd en dat er nog verontrei-
nigingen in de bodem van de woonwijk aanwezig zijn. Dit heeft veel met relevantie te maken 
omdat het dichtbij is en angstaanjagend kan zijn. In periode 3 komen echter de resultaten van 
het bodemonderzoek van TNO naar buiten. Hieruit blijkt dat er geen gevaar is voor de ge-
zondheid, waardoor de materie veel minder relevant is geworden.  
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Ook de factor verantwoordelijkheid verschilt veel per periode. In periode 1 hoort deze factor 
tot de kleinsten met 0%. In periode 3 hoort hij echter bij de grootste factoren met 12%. Dit is 
samen met voordelen de enige factor dit met de tijd toeneemt in z’n bijdrage aan het gemid-
delde eindcijfer. Uit het feitenoverzicht blijkt dat naarmate de tijd vordert, de schuldvraag 
steeds vaker wordt besproken in de artikelen. Omdat echter niet duidelijk wordt wie verant-
woordelijk was voor de fouten die gemaakt zijn bij de sanering, gaat deze factor ook steeds 
hoger scoren naarmate de tijd vordert. Ook de factor voordelen levert een grotere bijdrage aan 
het gemiddelde eindcijfer in de tijd. De voordelen komen steeds meer naar voren naarmate de 
tijd verstrijkt. Dit is ook wel verklaarbaar want er moet een rede zijn waardoor de mensen in 
de Emmawijk blijven wonen. De voordelen moeten opwegen tegen tegen alle negatieve as-
pecten. Hierdoor gaan de voordelen van het wonen in de Emmawijk  steeds meer bijdragen 
aan het geruststellen van mensen.  
 
De factor vertrouwen  komt in elke periode het meest voorkomt met 15 tot 17%. Deze factor 
blijft dus in de hele periode een belangrijk aspect van de berichtgeving. Factor context komt in 
elke periode het minst voor met 0 tot 1%. Dit aspect is dus in elke periode het minst belang-
rijk.   

De factoren verantwoordelijkheid en economie komen beide in de eerste periode minder 
vaak voor dan in de andere twee periodes. Dit komt overeen met het verloop van het feiten-
overzicht. In de eerste periode komen vooral de aard van de vervuiling en fouten aan de orde. 
Later komen pas de schuldvraag (verantwoordelijkheid) en de gevolgen (economie) van deze 
fouten aan de orde. 

Geloofwaardigheid komt in periode 1 juist vaker voor. Ook dit is met de feiten te verklaren. 
In de eerste periode komen de fouten die gemaakt zijn aan het licht. De betrokken personen 
proberen deze fouten aanvankelijk te verzachten of weg te wuiven. Hierdoor komt de geloof-
waardigheid vaak aan de orde in de artikelen.  

De factor openheid tenslotte, komt in periode 2 minder voor dan in de andere periodes. Dit 
komt overeen met het vaker voorkomen van de subgroep controle in deze periode. De verkla-
ring is dan ook hetzelfde als voor de subgroep. Namelijk dat uit het feitenoverzicht blijkt dat in 
maart 2001 een rapport over de uitvoering van de sanering aanvankelijk niet werd vrijgeven 
waardoor de openheid in het geding kwam.  
 
Samengevat 
Samengevat kan op basis van de resultaten gesteld worden dat er in de bijdrage aan het on-
rust-veroorzakende-vermogen van een artikel, verschuivingen optreden naarmate de tijd ver -
strijkt.  Deze verschuivingen kunnen goed verklaard worden door de onderwerpen die in de 
periodes aan bod komen. Daarom kan geconcludeerd worden dat het onderwerp van bericht-
gevingen bepaalt welke factoren met betrekking tot risico communicatie in krantenartikelen 
naar voren komen. Hiermee bepaalt het onderwerp in de krant de factoren waarop lezers hun 
perceptie over risico’s bepalen. 
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6.3 Aanbevelingen  

De belangrijkste conclusies die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen zijn ten eerste dat 
het niet waarschijnlijk is dat de krantenartikelen voor extreme onrust hebben gezorgd. De 
mensen zijn wel gealarmeerd. Ten tweede speelt het communicatieproces een grote rol in de 
potentiële verontrusting die regionale krantenartikelen uitdragen. Met name de relatie tussen 
overheid en burgers speelt hierbij een belangrijke rol. Ten derde kan op basis van de resultaten 
gesteld worden dat het onderwerp van berichtgevingen bepaalt welke factoren met betrekking 
tot risico communicatie in krantenartikelen naar voren komen. Hiermee bepaalt het onderwerp 
in de krant de factoren waarop lezers hun perceptie over risico’s bepalen. 

Door er dus voor te zorgen dat de berichtgeving over de relatie tussen overheid en bewo-
ners in een positiever daglicht komt te staan zou een groot deel van de potentiële veront-
rusting door de krantenberichten worden weggenomen. Tevens kan de vorming van de 
perceptie door burgers enigszins gestuurd kunnen worden door enige invloed uit te oefenen 
op het bepalen van de onderwerpen die veel aandacht krijgen in de regionale kranten.  

 
Om de berichtgeving over de relatie tussen overheid en burgers in een positiever daglicht te 
stellen, is het nodig om de relatie ook daadwerkelijk te verbeteren. De relatie heeft onder an-
dere te maken met vertrouwen, geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en timing. Hoewel 
het moeilijk is om vertrouwen terug te winnen, kunnen de andere factoren eenvoudiger wor-
den beïnvloed. Geloofwaardigheid blijft behouden door te doen wat beloofd wordt en door 
geen verkeerde informatie naar buiten te brengen. Verder kan er voor gezorgd worden dat de 
gemeente steeds de verantwoordelijkheid neemt als zich een probleem voor doet. Dit is niet 
hetzelfde als de schuld op zich nemen, maar het laat zien dat de gemeente er is om de pr o-
blemen voor de burgers op te lossen. Tenslotte kan de timing voor een groot deel gecontro-
leerd worden. Hierbij is het belangrijk dat mensen op elkaar kunnen reageren en dus op tijd 
geïnformeerd zijn over naar buiten te brengen informatie. Ook is het meestal zo dat het beter 
is om informatie zo snel mogelijk te verspreiden.  
 
Voor het beïnvloeden van de belangrijke onderwerpen die in de krant aan de orde komen is 
het belangrijk om te beseffen dat het van de medewerkers van de krant afhangt of ze open 
staan voor suggesties. Daarom is ook hier de relatie met journalisten en redacteuren erg be-
langrijk. Als journalisten weten bij wie ze betrouwbare informatie kunnen vinden, is de kans 
groot dat ze die informatiebron regelmatig raadplegen. Op die manier kan enige invloed uitge-
oefend worden op de berichtgeving. Verder is het belangrijk om als informatiebron goed voor-
bereid te zijn op de manier waarop journalisten meestal te werk gaan. Journalisten verzamelen 
vaak standpunten en geen waarheden. Het is daarom belangrijk van te voren een standpunt 
vast te stellen en dat duidelijk te maken, ook als er nog onzekerheden zijn. Verder is het goed 
om voordat contact met de media plaatsvindt een persoonlijke mening te vormen over het 
onderwerp. Deze kan afwijken van het professionele standpunt, maar de verschillen kunnen in 
het gesprek worden verklaard. Ook is het als informatiebron van belang om informatie als het 
ware in hapklare brokken aan te bieden zodat het in dezelfde vorm verwerkt kan worden. De 
journalist moet er dan echter wel op kunnen vertrouwen dat de inhoud van de informatie is 
zoals hij dat wenst. 
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7. Discussie 

Het eerste en belangrijkste punt van discussie dat dit onderzoek met zich mee brengt is het 
feit dat alleen gemeten is aan potentiële onrust die krantenartikelen verspreid kunnen hebben 
en niet aan reële onrust die hierdoor is ontstaan bij bewoners van de Emma-wijk. Om prakti-
sche redenen was het niet mogelijk om naar de mensen zelf toe te gaan om te meten hoeveel 
onrust onder de bewoners van de wijk bestaat over de bodemverontreinigingen, en of die door 
de media veroorzaakt is of niet. Daarom is besloten om de hoeveelheid onrust bij bewoners 
indirect te meten door te bepalen of de krantenartikelen veel of weinig onrust veroorzaakt 
kunnen hebben. Als een artikel namelijk weinig verontrustende aspecten bevat, is de kans 
klein dat het artikel veel onrust veroorzaakt bij lezers. Het zou echter wel interessant zijn om 
een vervolgonderzoek uit te voeren onder de mensen in de Parkstad gemeenten om te toetsen 
in welke mate ze ongerust zijn over de bodemverontreinigingen en in hoeverre de potentiële 
verontrusting uit de artikelen ook voor reële onrust heeft gezorgd bij bewoners. 
 
Een tweede punt van discussie is de aanname dat de artikelen los van elkaar beoordeeld kun-
nen worden. Het is echter goed mogelijk dat artikel B als ernstig verontrustend wordt ervaren 
omdat de dag ervoor artikel A was verschenen waardoor de onrust extra is aangewakkerd. 
Een relatief geruststellend artikel kan dan toch als verontrustend worden ervaren. Dit is niet 
meegenomen in dit onderzoek maar het kan echter interessant zijn om te weten hoe artikelen 
invloed op elkaar hebben wat betreft het veroorzaken van onrust bij lezers. 
 
Ten derde kan de aanname bediscussieerd worden dat de factoren die in een artikel voorko-
men evenveel invloed kunnen hebben op onrust onder bewoners. Het zou kunnen dat de zin-
nen in een artikel elkaar beïnvloeden. Daar is in dit onderzoek geen rekening mee gehouden.  
 
Ten vierde zou de tweede analyse van de artikelen bij herhaling van dit onderzoek meerdere 
keren moeten worden uitgevoerd, waarbij de analisten goed zijn ingewerkt. Praktische rede-
nen hebben ervoor gezorgd dat er in dit onderzoek verschillende mensen aan de tweede ana-
lyse hebben gewerkt, waardoor ze soms moeite hadden om het systeem onder de knie te krij-
gen.  
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Bijlagen 

 
 1. Leeftijdsopbouw van de bevolking van Brunssum 
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2. Overzicht geanalyseerde artikelen 

Nr. Datum LD/ 
DL Auteur Titel 

1 12-10-00 LD Rodermans Nieuw bodemonderzoek in tuinen: vervuiling in leeflaag: Sanering voorma
Emmaterrein gekraakt 

2 17-10-00 LD ? Koper in Emmawijk wil arbitrage 
3 14-10-00 LD Rodermans Stienstra en de gemeente verzuimden huiswerk goed te doen: Creosoot-

vervuiling niet bekend 
4 14-10-00 LD Rodermans Ze mogen van mij moestuin beginnen. 
5 21-06-01 LD ? LSB laakt onderzoek Emmawijk Brunssum 
6 21-06-01 LD ? Verbijstering over kritiek op grondonderzoek TNO 
7 04-05-01 LD ? Stienstra koopt huizen Emma: Al twee woningen aangeboden 
8 10-03-01 LD ? Gemeente Brunssum laat klankbordgroep eerst resultaten onderzoek best

deren: Rapport Emma blijft binnenskamers 
9 21-04-01 DL Adams Onderzoek naar alle saneringen 

10 31-03-01 LD Logister Giftig over vuile grond 
11 31-03-01 LD ? Ambtenaar bezuinigde eigenhandig op sanering 
12 31-03-01 LD ? GGD: 'geen duidelijkheid' 
13 31-03-01 LD Rodermans Niemand gebaat bij wazigheid 
14 31-03-01 LD ? DSM stopte bemonstering waterkwaliteit 
15 31-03-01 LD Rodermans Emmawijk binnen jaar schoon 
16 13-10-00 LD ? Bewoners appartementen Emmaterrein komen bijeen: Creosoot tast zelfs 

plastics aan 
17 13-10-00 LD Rodermans Gifwijk met rug tegen de muur 
18 17-10-00 LD Rodermans Provincie vindt dat ze secuur heeft gewerkt: Saneren Emmaterrein was 

complex. 
19 23-12-00 LD ? Wellicht meer boringen in Emmawijk 
20 13-12-00 LD ? Provinciebestuur gaf informatie over aanbestedingen bodemsanering: Sta-

ten wisten van onderzoek. 
21 07-04-01 DL ? Heerlen uit overleg Emma 
24 07-04-01 LD ? Raad vrijwel eensgezind over miskleunen sanering Emma: Politici schuiven 

af op ambtenaren 
25 07-04-01 LD ? Bewoners krijgen verkeerde tips over tuin 
26 07-04-01 LD ? sanering Emma te groot project? 
27 02-12-00 LD ? Debat geëist over Emmaterrein 
28 12-12-00 LD Rodermans,  

Lammerse 
Aanbesteding grondsaneringen onder de loep 

29 22-01-01 LD ? Weer bomen dood in wijk Emmaterrein 
30 10-09-01 LD ? Rapport Emmaterrein in oktober klaar: Bewoners langer in onzekerheid 
31 08-09-01 DL ? Monsters Emmaterrein zoek: PvdA en D66 willen opheldering over spoorl

ze grondboringen 
32 24-11-01 LD ? TNO:Vervuiling Emmaterrein valt mee 
33 01-12-00 LD ? Grondboringen Emmaterrein niet uitgevoerd 
34 20-03-01 LD ? Politiek wil inzage in rapport Emmaterrein 
35 07-07-01 DL ? Tuin moet gesaneerd op Emmaterrein 
36 29-06-01 DL Oostra Nieuw onderzoek Emmaterrein 
37 22-06-01 LD ? Tuintjes Emmawijk lijken brandschoon 
38 28-06-01 DL Oostra Geen gevaar rondom Emmaterrein: Volgens TNO is verontreiniging niet  

verontrustend voor omwonenden 
39 30-06-01 DL Oostra Stienstra kraakt provincie en Brunssum 
40 07-07-01 LD Gebben Vervuiling Emma-terrein valt nog mee: Onderzoek TNP wijst uit dat er geen 

gevaar bestaat voor de volksgezondheid 
41 07-07-01 LD ? Niet iedereen deelt politieke opluchting 
42 24-07-01 LD ? Bestuderen alle dossiers saneringen onmogelijk 
43 03-04-01 LD ? Bemonstering Emmawijk gaat 1,1 miljoen kosten 
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44 03-04-01 LD ? Wethouder woont zelf in 'gifcomplex' 
     

Nr. Datum 
LD/
DL Auteur Titel 

45 03-04-01 LD ? Jacobs in 'goed overleg' met Emmawijk 
46 30-03-01 LD ? Onderzoek: sanering een farce 
47 30-03-01 LD ? Schade miskleunen beloopt miljoenen 
48 13-10-00 LD Rodermans Verzwegen vervuiling grond Emmaterrein 
49  LD Hofs Bewoners Emma giftig op gemeente Brunssum: Informatieavond neemt o

rust niet weg 
50 09-11-00 LD ? Onderzoek naar sanering Emmaterrein: Resultaat moet onrust wegnemen 

bij bewoners 
51 06-11-00 LD ? Statenfractie CDA stelt vragen vervuilde grond 
52 01-12-00 DL ? Vragen bij sanering Emmaterrein: Bewoners vinden nog vuil in hun tuin:  

Grondboringen gestaakt of niet uitgevoerd 
53 01-12-00 LD ? Boringen op Emmaterrein niet uitgevoerd 
54 02-06-01 DL ? Onderzoekskosten van Emmaterrein al op een miljoen 
55 20-06-01 DL ? LBS laakt TNO-rapport Emma 
56 05-06-01 DL Oostra Vervuilde grond gedumpt op Emmaterrein 
57 05-06-01 DL Oostra Heerlen wist niets van deze stortingen 
58 02-06-01 LD ? Zeperd Emma kost Brunssum dik vijf ton 
59 23-06-01 LD ? Volle laag voor ambtenaar Emma 
60 03-05-01 DL Oostra Stienstra wil huizen terugkopen 
61 25-04-01  ? TNO alsnog op zoek naar gif in Emmawijk 
62 17-04-01 LD ? Seijben schuld aan fouten sanering 
63 18-04-01 LD Rodermans Onderzoeksbureau spreekt over 'actueel humaan risico': Giftige dampen in 

ondergrond 'Emma' 
64 12-04-01 LD ? Wellicht giftige damp in huizen Emmawijk 
65 10-04-01  ? Lijst Borger wil geld voor saneren 'Emma' 
66 10-04-01 LD Rodermans Meldpunt heeft gewezen op gevaren van woningbouw: Mislukte sanering 

Emma was voorspeld 
67   ? Gedeputeerde onder vuur over 'Emma' 
68   ? Ruzie over schuldvraag 'Emma' houdt aan 
69 03-04-01 DL ? Wethouder Pierik heeft spijt van koop flat in gifwijk Emma 
70 30-03-01 DL ? Gifgrond onder 250 huizen in Brunssum 
71 31-03-01 DL ? Sanering snel voortzetten 
72 30-03-01 DL ? Gif Emma niet goed geruimd 
73 31-03-01 DL ? Gezondheidsrisico valt wellicht mee 
74 31-03-01 DL ? Blunderende adviesbureaus keihard aanpakken' 
76 08-04-01 DL ? Bewoners Emmaterrein, verenigt u 
78 31-03-01 DL ? Wethouder Pierik zelf dupe van gifschandaal Emma 
79 13-04-01 DL ? LBS: geen creosootdampen Emma 
81 11-04-01 DL ? SP wil externe commissie Emma-terrein 
82 09-04-01 DL ? Wethouder Seijben boos over 'zwartepietenspel' van provincie: Heerlen 

stapt uit Emma-overleg 
84 02-04-01 DL ? Onderzoek Emma kost 1,1 miljoen 
85 31-03-01 DL ? Achter de schermen gaat zwartepiet van hand tot hand 
86 31-03-01 DL Claessens Gif als gesprek van de dag 

 
LD: Limburgs Dagblad 
DL: Dagblad De Limburger 
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3. Gebruikte codes in de artikelanalyse 
 

Code Factor 
 Risicogebonden factoren 

A Vrijwilligheid 
D Waarneembaarheid 
E Relevantie 
H Onzekerheid 
J Voordelen 
 Communicatieproces 
 Relatie 
N Vertrouwen 
O Geloofwaardigheid 
P Verantwoordelijkheid 
Q Timing 
 Controle 
Y Openheid 
R Participatie 
 Gehoord worden 

S&U Gehoord worden 
 Context 
V Sociale context 
W Economie 
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