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REDACTIONELE BIJDRAGE

84. It giet (net) oan!

Van de redactie

Ten tijde van het vorige redactionele schrijven 
in Journaal Bodem hing het al in de lucht en 
inmiddels is het definitief: de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. 
De afgesproken nieuwe datum is 1  juli 2022. 
Struikelblok is wederom het complexe ICT-sys-
teem dat we kennen als het DSO (zal het 
iemands ironische gevoel voor humor zijn 
geweest dat deze afkorting een anagram is van 
DOS, het legendarische besturingssysteem uit 
een tijdperk toen computers nog gewoon werk-
ten?)
De overheid en uitvoering (om over overheid 
en ICT nog maar te zwijgen), het blijft een 
moeilijk huwelijk. Van de toeslagenaffaire tot 
het DSO, telkens worden politici en beleidsma-
kers geconfronteerd met de realiteit dat ‘tussen 
droom en daad wetten in de weg staan, en prak-
tische bezwaren’. Telkens lijkt men flabbergas-
ted als men ontdekt dat de verwezenlijking van 
een droom niet ophoudt maar juist begint bij de 
punt die je erachter zet – en die dus eigenlijk 
een komma is, maar dat wordt helaas vaak ver-
geten. Met oprechte verbazing: ik heb toch be-
sloten dat ik iets wil en dat in een wet of in een 
beleidsnota vastgelegd, dus ‘aldus geschiedde’? 
Hoe precies, dat is toch niet mijn probleem?
Maar er is veel meer voor nodig voordat de ach-
ter een Haagse tekentafel gedroomde werke-
lijkheid niet alleen een realiteit wordt, maar ook 
nog een goed functionerende realiteit (onge-
acht of die tekentafel nu op Plein 19 staat of in 
een van de omringende kantoortorens van 
ministeries of elders in het land). ‘Goed functi-
onerend’ omvat van alles: goed doordacht, 
technisch uitvoerbaar, financieel uitvoerbaar, 
voldoende capaciteit bestaande uit voldoende 
mensen met voldoende opleiding en compe-
tenties voor wat de klus vereist, die bovendien 

kunnen beschikken over ICT die betrouwbaar 
is en geschikt voor het doel, in een constructie-
ve organisatiecultuur, met voldoende ruimte 
voor maatwerk waar de redelijkheid en billijk-
heid dat vereist en, oh ja, rechtsstatelijkheid is 
eigenlijk ook best belangrijk. Kortom, ‘goed 
uitvoerbaar’ is een veelomvattend begrip – en 
juist de complexiteit daarvan verraadt wellicht 
waarom de architecten van de samenleving het 
zo moeilijk vinden om zich er even aandachtig 
mee bezig te houden als met het schetsen van 
de droom. Echter, zonder aannemer blijft een 
ontwerp iets op papier – en papier is geduldig.

Het roept tegen wil en dank tevens herinnerin-
gen op aan en associaties met het coronabeleid. 
Na de juichkreten die bij de goedkeuring van 
een eerste coronavaccin opstegen vanuit de 
samenleving (althans een groot deel ervan, 
maar laten we ook niet overdrijven) leek het 
bijna alsof de crisis terstond voorbij was. Maar 
zoals zo vaak: tussen droom en daad staan … 
juist ja. Het werd een geharrewar van jewelste 
om daadwerkelijk de eerste prik in de eerste 
arm te krijgen. Alsof, net als het begin van de 
pandemie zelf, het begin van de vaccinatie ons 
ook volkomen onverwachts overkwam. De 
samenleving reageerde vol onbegrip, niet 
gehinderd door enig inzicht in hoe ze deze 
onvoorstelbare megaoperatie zelf zouden moe-
ten organiseren.
Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en 
zijn de eerste versoepelingen, net als vorig 
voorjaar, door de meesten omarmd als een dor-
stige in de woestijn. Maar wie heeft de illusie 
dat dit allemaal echt al is opgelost en in feite al 
achter ons ligt? De uitvoering van het daadwer-
kelijk toedienen van vaccinaties is na een half 
jaar inmiddels op stoom, maar het was wel een 
diesel die heeeeeel langzaam op gang kwam, 
ook vergeleken met andere landen. Daarente-
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gen bleek topsnelheid vanuit de startblokken 
ook geen garantie voor succes, zoals we van 
Engeland hebben kunnen leren. Daar gaf men 
liever snel heel véél mensen een eerste prik en 
dan de tweede nog maar niet, maar ook daar 
lijken de versoepelingen toch iets te voortva-
rend te gaan voor een nog lang niet volledig 
ingeënte bevolking. Het leek overal zo makke-
lijk te gaan en in Holland zagen we onze vacci-
natie-operatie ‘traag door oneindig laagland 
gaan’. Maar blijkbaar zijn dingen toch niet zo 
simpel als ze op het eerste gezicht lijken – en 
daar zit nu precies ook de kneep van een goede 
uitvoering.

Dit alles brengt ons bij de parallel die we menen 
te zien tussen beide onderwerpen:

 – Zowel de uitrol van vaccinaties voor alle circa 

12,5 miljoen volwassen Nederlanders (die dat 

wensen) als de invoering van de Omgevings-

wet zijn zeer complexe operaties. Kenmer-

kend is een hoge mate van onzekerheid, ook 

bij de mensen die de leiding over de hele ope-

ratie moeten hebben (de woorden van Rutte 

klonken mensen uit crisismanagement 

bekend in de oren: ‘Je moet 100% van de crisis 

managen met 50% van de informatie’).

 – De mensen die de kennis hebben over wat er 

echt voor nodig is om de droom in de praktijk 

te verwezenlijken zijn niet dezelfden als de 

mensen die de leiding hebben of de mensen 

die die leiders aan het adviseren zijn.

 – Er is vanaf het begin een al dan niet expliciete 

belofte dat het bij afronding van de mega-ope-

ratie voor iedereen beter wordt, maar op de 

een of andere manier wordt dat onhandig, 

onvolledig of ongeloofwaardig verteld.

 – Er is een fors aantal mensen dat eigenlijk niet 

in de hele droom als zodanig gelooft maar 

eerder een nachtmerrie verwacht en daarom 

weigert om mee te doen.

 – Beide operaties zijn alleen succesvol als 

(bijna) iedereen mee gaat doen. Alleen dan 

creëren we ‘groepsimmuniteit’: een zodanige 

kritische massa van mensen die eraan mee-

doen dat kwaadwillende indringers eigenlijk 

geen kans meer krijgen om er nog tussen te 

komen om te gaan lopen ‘zieken’. Immers, 

gebrek aan geloof in de mogelijkheid van suc-

ces is per definitie een self-fulfilling prophecy. 

Stel dat de spelers van het Nederlands elftal 

hoofdschuddend het veld op zouden gaan 

want ‘we gaan toch wel verliezen’. Of zou u in 

een vliegtuig stappen waarvan de piloot zegt: 

‘Nou, ik heb er een hard hoofd in hoor, of ik 

dit ding weer veilig aan de grond krijg …’ Of 

zoals mijn oma vroeger altijd streng zei als 

antwoord op dergelijk gebrek aan vertrouwen 

in eigen kunnen: ‘Kan-Niet ligt op het kerkhof 

en Wil-Niet ligt ernaast.’

Er zijn uiteraard ook verschillen. De gemeenten 
die nog niet willen meedoen, of slechts halfs-
lachtig, zijn natuurlijk geen ‘Wappies’ en het 
lijkt ook niet heel waarschijnlijk dat ze achter 
de Omgevingswet de complothand van een 
kwade genius zoeken. Ze hebben gewoon nog 
onvoldoende goede informatie gekregen. Toch 
weer een beetje een overeenkomst: veel zoge-
noemde Wappies hebben het maatschappelijk 
erg zwaar en in de weerstand schieten is een 
gangbare reactie op veranderingen die op je af 
komen terwijl je het toch al zo moeilijk hebt.1 
Het is een vlucht, maar ook wel een begrijpelij-
ke. Zeker gemeenten hebben het op dit moment 
ook bepaald niet makkelijk, vooral financieel 
(Binnenlands Bestuur staat er bol van), en staan 
daarom niet te springen om nog meer taken 
voor nog minder geld. De droom van ‘Eenvou-
dig Beter’ klinkt voor heel veel gemeenten als 
de nachtmerrie van ‘terugverdientijd van 
19 jaar’.

1 Over het thema omgaan met verandering (en de ver-

schillende manieren waarop mensen daarop reageren) 

gaat het lezenswaardige boekje Wie heeft mijn kaas 

gepikt? van Spencer Johnson en Kenneth Blanchard. We 

hebben geen aandelen – voordat u een samenzwering 

vermoedt – alleen ‘maatschappelijk dividend’, om het 

zo maar te noemen.
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Het belangrijkste verschil zit misschien wel in 
een ander zeer wezenlijk kenmerk: de huidige 
pandemie is ons plotseling overkomen. We 
konden misschien wel vermoeden dat de dans 
die we telkens waren ontsprongen met SARS, 
MERS of Mexicaanse griep toch ook een kéér 
noodlottig zou aflopen, en misschien hadden 
we minder moeten bezuinigen op pandemie 
voorbereidingen, maar wanneer of hoe een 
ramp zich voltrekt dat weet natuurlijk niemand 
vooraf (ebola of ademhalingsziekte? 100% van 
de crisis en 50% van de informatie …). We 
moesten daarom vanaf het prille begin impro-
viseren, terwijl alles zich al in volle vaart ont-
vouwde. Dat gold ook voor de uitrol van vac-
cins, waarvan lang onduidelijk was welk vaccin 
als eerste klaar zou zijn, wanneer, in welke 
volgorde, met hoeveel doses, met welke bijwer-
kingen, bij welke bewaartemperatuur. Crisis-
management is zo goed mogelijk meebewegen 
met nieuwe informatie die je ontvangt, ook al 
heb je nooit alle informatie compleet op het 
moment dat je een besluit moet nemen; niets 
doen is altijd erger. Als het niet kan zoals het 
moet, dan moet het maar zoals het kan. En: 
goed voorbereiden in de koude fase! Alle ken-
nis en processen op orde brengen en oefenen, 
oefenen, oefenen, zodat eenieder weet wat ze in 
hun specifieke rol te doen staat als het ‘voor het 
echie’ is.

De moeizame uitrol van de Omgevingswet 
daarentegen is een zelf bedachte ‘crisis’. Het is 
een behoorlijke uitdaging, maar niet eentje die 
we niet hebben kunnen zien aankomen. We 
kunnen ons niet verschuilen achter de grillen 
van de natuur, die geeft en neemt. Al sinds 2012 
is de komst van de Omgevingswet aangekon-
digd. Het gezegde luidt ‘van uitstel komt afstel’, 
maar die kans is extreem klein (ook al zou dat 
misschien juist de droom zijn van de mensen 
die niet in de Omgevingswet geloven), na alle 
inspanningen en investeringen die zijn gedaan 
om een nieuw stelsel in te voeren, plus de bouw 
van het DSO bij alle betrokken overheden, en 

afstel zou dan ook een onvoorstelbare, onover-
troffen kapitaalvernietiging zijn.
Kortom: Of je nou ‘gelooft’ in de Omgevingswet 
of niet, it giet oan! Dit is de realiteit die ons staat 
te wachten. En er moet in de uitvoering nog 
heel veel worden georganiseerd, waarschijnlijk 
nog veel meer dan gedacht – of het nu gaat om 
ICT, actualisering van verordeningen, beleids-
regels en andere beleidsdocumenten, interne 
processen en werkafspraken, het op orde heb-
ben van baten en lasten van het nieuwe stelsel, 
het (verder) ontwikkelen van specifieke com-
petenties, of, niet te vergeten, die oh zo essen-
tiële … cultuurverandering!

We zijn het aan de ‘slachtoffers’ van de Omge-
vingswet die ons overkomt (gemeenten, water-
schappen, provincies, omgevingsdiensten, bur-
gers en bedrijven) verplicht om dit goed en 
zorgvuldig te doen, want je kunt het maar één 
keer goed invoeren. Natuurlijk is het motto 
‘leren te doen’ en dat leerproces gaat de komen-
de jaren verder, zoals bij elke grote wetswijzi-
ging – maar wie zich laat verrassen, zoals we 
zijn verrast door de huidige pandemie, staat al 
3-0 achter voordat de wedstrijd begint, om in 
actuele voetbaltermen te blijven.
Wellicht lijkt 1 januari 2022 nog heel ver weg 
en 1 juli 2022 al helemaal, maar het is uitvoe-
ring, dus het is altijd complexer en taaier dan je 
vooraf had gedacht. In een gedroomde wereld 
is onze uitvoering al zo geëvolueerd dat die op 
rolletjes loopt volgens de regels én de geest van 
het nieuwe stelsel, waardoor de daadwerkelijke, 
formele inwerkingtreding van de wet nauwe-
lijks nog een rimpeling is. ‘Doen we toch 
allang?’ Als we het onderschatten, dan wacht 
onvermijdelijk chaos en moeten we misschien 
nog heel lang uitzieken … of in het allerergste 
geval herstellen we er nooit meer van. Dat zou 
pas echt een nachtmerrie zijn …
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REGELGEVING

85. Wijziging van de Regeling basisregistratie 
ondergrond (aanvulling derde tranche)

In het domein grondwatermonitoring van de 
basisregistratie ondergrond staan de grondwa-
termonitoringnetten centraal die zijn ingesteld 
om het grondwater in Nederland te kunnen 
beheren. Het doel waarvoor een monitoringnet 
is ingesteld, het monitoringdoel, beperkt zich in 
veel gevallen tot kwantiteit of kwaliteit, maar 
het komt ook voor dat onderzoek aan zowel de 
kwantiteit als de kwaliteit wordt gedaan binnen 
hetzelfde grondwatermonitoringnet.
Grondwatermonitoring houdt in dat de toe-
stand van het grondwater in een bepaald gebied, 
of eigenlijk in een bepaald deel van de onder-
grond, over langere tijd gevolgd wordt. De 
grootte van het gebied en de diepte van moni-
toring verschillen per grondwatermonitoring-
net. Ook de duur van monitoring wisselt sterk.
In het Besluit basisregistratie ondergrond is 
omschreven welke vormen van monitoring 
onder deze basisregistratie vallen. Het belang-
rijkste criterium is het type organisatie dat ver-
antwoordelijk is voor het beheer van het grond-
water: de grondwatermonitoring moet door of 
in opdracht van een bestuursorgaan, de bron-
houder, worden uitgevoerd. Verder is er een 
beperking aan de tijdschaal gesteld. Wanneer 
een monitoringnet is ingesteld om de toestand 
van het grondwater over een periode van ten 
minste één jaar te volgen, dan valt het altijd 
onder de basisregistratie ondergrond. Voor 
monitoringnetten met een kortere duur maakt 
het bestuursorgaan zelf de afweging of de gege-
vens in de basisregistratie moeten worden 
opgenomen. De periode van een jaar is lang 
genoeg voor het uitfilteren van de effecten van 
kleinschalige en kortdurende invloeden, zodat 
de informatie die in de basisregistratie wordt 
vastgelegd blijvende gebruikswaarde heeft.

In de Regels omtrent de basisregistratie onder-
grond en het Besluit basisregistratie onder-
grond staat dat de basisregistratie ondergrond 
vooralsnog geen milieukwaliteitsinformatie 
bevat. Voor het grondwatermonitoringdomein 
zijn monitoringnetten rondom milieuhygiëni-
sche projecten, waarin het met name gaat om 
het monitoren van de verontreiniging van de 
bodem en het grondwater, daarmee voorlopig 
buiten scope geplaatst. Op 18 december 2018 is 
in de Tweede Kamer een motie (Kamerstuk 
34864-19) aangenomen waarin de regering 
wordt verzocht ‘om informatie over bodemver-
ontreiniging in de basisregistratie ondergrond 
op te nemen’. Op het moment van publiceren 
van deze catalogus is nog niet bekend wat de 
gevolgen van deze motie zullen zijn voor de 
scope van het registratieobject Grondwatermo-
nitoringnet.
De monitoring van de kwaliteit van de ondiepe 
bodem met het daarin aanwezige grondwater 
(bodemvocht), zoals dat gedaan wordt om de 
gevolgen van met name landbouwactiviteiten 
te kunnen volgen, valt buiten de scope van het 
registratieobject Grondwatermonitoringnet.
Bron: 10-06-2021 Staatscourant 2021, 18223 | 

Besluiten van algemene strekking | Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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86. Lijst van vragen inzake de Beleidsdoor-
lichting Bodem en Ondergrond

1. Waarom is, in lijn met het eerdere verzoek 
van de commissie voor Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) bij de opzet van de beleids-
doorlichting, Bodem+ niet gevraagd om bij de 
bevoegde gezagen gegevens op te vragen op 
basis waarvan een uitspraak kan worden 
gedaan over de doelmatigheid van de bodemsa-
neringsoperatie en verbeteringsmogelijkheden 
hierin?
6. Waarom wordt in de beleidsdoorlichting en 
uw reactie hierop nauwelijks aandacht besteed 
aan de doeltreffendheid van de preventie van 
bodemverontreiniging?
7. Waarom is de Beleidsevaluatie Kwaliteitsbor-
ging Bodem niet betrokken in de beleidsdoor-
lichting? Wat is uw reactie hierop?
8. Op welke manier gaat u borgen dat de advie-
zen uit de Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging 
Bodem en ook het advies van de bestuurlijke 
commissie Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving worden meegenomen in nieuw te 
maken afspraken?
9. Wat wordt er gedaan om een beter inzicht te 
krijgen in potentieel bodemverontreinigende 
(bedrijfs)activiteiten voor nieuwe stoffen, zoals 
PFAS?
10. Is er op dit moment voldoende afstemming 
tussen de verschillende milieustelsels voor 
water, bodem, lucht en afval om de emissies via 
verschillende routes te beheersen?
14. Hoe wordt de afronding van de resterende 
opgave van 41 van de 1.383  spoedlocaties 
geborgd na afronding van het bodemconve-
nant?
15. Wat is de omvang, ernst en type risico van 
de 41 en 68 nog niet gesaneerde spoedlocaties?
16. Wat is de reden dat op 41 spoedlocaties de 
sanering nog niet gestart en/of afgerond is? 
Wanneer zijn deze saneringen wel afgerond?
17. Brengen de nog te saneren spoedlocaties 
extra kosten met zich mee en, zo ja, uit welke 
middelen worden deze kosten gedekt?

18. Is het niet wenselijk om meer inzicht te krij-
gen in de doelmatigheid van bodemsanering? 
Wat gaat u doen om te zorgen voor meer een-
duidigheid in de beoordeling hiervan?
20. Hebben decentrale overheden voldoende 
financiële middelen om te kunnen voldoen aan 
de doelen van het bodemsaneringsbeleid en 
zijn er voldoende middelen voorhanden voor 
de bescherming van het grondwater voor de 
drinkwatervoorziening?
21. Hoe wordt de aanpak van de resterende 
knelpunten met bodem- verontreiniging voor 
de grondwaterbronnen voor de drinkwater- 
voorziening geborgd nadat de Wet bodembe-
scherming wordt opgenomen in de Omge-
vingswet?
28. Wat is het beeld omtrent de omvang van 
PFAS-verontreinigingen in de bodem en in het 
grondwater? Welke activiteiten worden ver-
richt om puntbronnen van PFAS-verontreini-
gingen in bodem en grondwater verder in beeld 
te brengen en wanneer worden de resultaten 
daarvan verwacht?
29. In hoeverre zijn afdoende financiële mid-
delen gereserveerd voor het opnemen van 
informatie over bodemverontreiniging in de 
Basisregistratie Ondergrond (BRO)?
30. Hoe gaat u invulling geven aan de doelen 
voor kennisontwikkeling en -doorwerking in 
het nieuwe bodemconvenant? Gaat u de aanbe-
veling overnemen om hiervoor indicatoren te 
hanteren en over deze indicatoren afspraken 
vast te leggen in het convenant?
31. Gaat het bij indicatoren voor kennisdoor-
werking in feite om de vraag in hoeverre decen-
trale overheden over de noodzakelijk compe-
tenties beschikken om hun bodemtaken goed 
uit te voeren? Zo nee, wat is uw interpretatie 
hiervan? Hoe gaat u borgen dat competenties 
van decentrale overheden op orde zijn bij de 
invoering van de Omgevingswet, waarbij veel 
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bodemtaken verschuiven van provincies naar 
gemeenten?
33. Welke bevindingen en aanbevelingen van 
de beleidsdoorlichting wijzigen door de inzich-
ten uit de evaluaties van de bodemconvenan-
ten?
Bron: 06-05-2021 Niet-dossierstuk 2020-2021, 

2021D13389 | Tweede Kamer
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87. Bodembeleid; Brief regering; Rapport 
review granuliet

Naar aanleiding van de onrust die is ontstaan 
over de toepassing van granuliet in de plas Over 
de Maas zijn er de afgelopen jaren diverse 
debatten met uw Kamer gevoerd en is veel 
informatie uitgewisseld. Om de onrust bij 
omwonenden weg te nemen heb ik Arcadis als 
onafhankelijk bureau een reviewonderzoek 
laten uitvoeren naar de milieuhygiënische 
effecten van granuliet in ‘Over de Maas’. Arca-
dis concludeert dat de toepassing van granuliet 
in Over de Maas geen negatieve effecten heeft 
voor mens en milieu in de eindsituatie of tijdens 
de uitvoering. De milieuhygiënische kwaliteit 
van het granuliet in Over de Maas is constant 
en het voldoet aan de bodemklasse achter-
grondwaarde (AW), de schoonste klasse die in 
Nederland aan grond wordt toegekend. Er is in 
geen enkel monster van grond, grondwater of 
oppervlaktewater acrylamide aangetoond. De 
onderzoeken naar de verspreiding van stoffen 
laten verder zien dat nergens in relevante mate 
verspreiding optreedt naar oppervlakte- of 
grondwater. Verspreiding van granuliet zal zich 
niet voordoen. De geringe hoeveelheid die vrij-
komt in de vorm van vertroebeling tijdens los-
sen zal zich mengen met de overige grond- en 
baggerspeciestromen of natuurlijke sedimenta-
tie, en geen effect hebben op de natuurdoelen. 
Uit het onderzoek van Arcadis volgt verder dat 
een leeflaag bepalend kan zijn voor een speci-
fiek ecosysteem of natuurdoeltype. Granuliet 
kan mogelijk zonder leeflaag minder geschikt 
zijn voor een specifiek ecosysteem of natuur-
doeltype. Bij ‘Over de Maas’ is hier geen sprake 
van aangezien boven het granuliet een leeflaag 
wordt aangebracht
Bron: 21-04-2021 Kamerstuk 2020-2021, 30015 

nr. 99 | Tweede Kamer
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88. Routekaart Toekomstig Mestbeleid

Uit brief minister LNV.
De drie sporen van het toekomstig mestbeleid 
zijn de inzet op grondgebondenheid voor de 
melkvee- en rundvleesveehouderij, mestver-
werking voor niet-grondgebonden bedrijven 
en gebiedsgerichte aanpak met maatwerk ter 
verbetering van de waterkwaliteit. Ook het sti-
muleren van bodemkwaliteit en innovatie is 
van belang voor alle drie de contouren van het 
toekomstig mestbeleid en dit zijn daarmee 
overkoepelende thema’s bij de uitwerking. De 
kwaliteit van de bodem, waarbij gedacht kan 
worden aan aspecten als organisch stofgehalte 
en verdichting, is het natuurlijk kapitaal van de 
boer en essentieel voor een goede teelt. Het ver-
beteren van de bodemkwaliteit draagt bij aan 
een betere waterkwaliteit en meer biodiversi-
teit. Vele stakeholders hebben in hun reacties 
op de contouren het belang van de bodem 
benadrukt, en ik beaam dit. Dit geldt niet alleen 
voor het spoor van de grondgebonden veehou-
derij waarbij de teelt van (langjarig) grasland 
bijdraagt aan de kwaliteit van de bodem en ver-
minderde uitspoeling, maar ook voor het twee-
de spoor, waar verwerkte mestproducten bij-
dragen aan een betere bodemkwaliteit. Ook wil 
ik in de voorstellen voor invulling van het 
7e actieprogramma Nitraatrichtlijn ruimte bie-
den voor initiatieven om de bodemkwaliteit te 
verbeteren.
Bron: 21-04-2021 Kamerstuk 2020-2021, 33037 

nr. 395 | Tweede Kamer
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JURISPRUDENTIE

89. Ondergronds ruimtegebruik

Bestuursrecht

Vzr. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van 
State
25 mei 2021, nr. 202101594/2/R1
ECLI:NL:RVS:2021:1074
(Wortmann)

Restafvalcontainers. Ondergronds ruimte-
gebruik.

[Art. 8:81 Awb]

Samenvatting uitspraak
Bij besluit op 10 februari 2021 heeft het college 
van burgemeester en wethouders van Rotter-
dam besloten tot het plaatsen van twee onder-
grondse restafvalcontainers in Rotterdam. 
Momenteel staan aan de overzijde van de 
Mathenesserlaan, ter hoogte van nummer 192, 
twee half verdiepte containers voor restafval. 
Deze zullen na de voorgenomen plaatsing van 
de ondergrondse restafvalcontainers (ook wel 
afgekort tot: ‘oracs’) worden verwijderd. Het 
plaatsen van de twee oracs op de locatie van de 
bestaande twee afvalcontainers is volgens het 
college niet mogelijk vanwege kabels en leidin-
gen in de bodem. De verzoeker en anderen zijn 
eigenaren van naburige panden bij de aangewe-
zen locatie. Zij kunnen zich om uiteenlopende, 
hierna te bespreken redenen niet verenigen met 
de aangewezen locatie van de oracs.

Noot
Dit is een bijzonder kleinschalig voorbeeld van 
ondergronds ruimtegebrek, dat typerend is en 
tevens grotere kwesties aankaart. Duidelijk is 
dat bovengrondse ambities op talloze gebieden 
eisen stellen aan ondergronds ruimtegebruik. 
Het in beeld hebben van de indeling van de 
(gebruikte) ondergrondse ruimte is (1)  van 

belang, evenals het formuleren van een visie op 
de ondergrond, en (2) een uit te werken juri-
disch kader. Waarbij het eerste zorgt voor een 
betere ondergrondse ordening en planning, en 
het tweede helpt bij het maken van keuzes en 
essentieel is voor de realisatie van ambities. Van 
energietransitie tot klimaatadaptatie, en van 
woningbouw tot digitalisering, vele ambities 
die in het aankomende regeerakkoord zullen 
worden opgenomen stellen eisen aan de plaat-
selijke ondergrond.
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90. Lozen op/in de bodem

Bestuursrecht

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
9 juni 2021, nr. 202003668/1/R1
ECLI:NL:RVS:2021:1218
(Venema, Jurgens, Baldinger)

Varkenshouderij. Verontreinigd afvalwater. 
Lozing in opvangvoorziening hemelwater. 
Luchtwasser.

[Art. 6.2 Ww, art. 2.3 Wabo, art. 2.2 Activitei-
tenbesluit]

Samenvatting uitspraak
Bij besluit van 20 augustus 2019 heeft het col-
lege van burgemeester en wethouders van 
Nederweert [appellant], [locatie] gelast vóór 
20  oktober 2019 het lozen van verontreinigd 
afvalwater op of in de bodem van de opvang-
voorziening te staken en gestaakt te houden op 
straffe van een dwangsom van € 10.000 ineens. 
[appellant] exploiteert een varkenshouderij 
voor het houden van 9.072  vleesvarkens en 
2.160 gespeende biggen in twee stallen aan de 
[locatie]. Beide stallen zijn aangesloten op een 
gecombineerde luchtwasser. Verder staat op het 
bedrijfsperceel een loods voor de opslag van 
granen en een werktuigenberging. Binnen de 
inrichting vindt mestscheiding plaats en wordt 
veevoeder, dieselolie, spuiwater, zwavelzuur en 
drijfmest opgeslagen. Aan de achterzijde van 
het perceel is een voorziening (buffer/vijver) 
aanwezig voor opvang en infiltratie van (niet 
verontreinigd) hemelwater afkomstig van de 
erfverharding en/of de daken van de bebou-
wing.

Relevante passages uit de uitspraak

Overwegingen

1. [appellant] exploiteert een varkenshouderij 
voor het houden van 9.072  vleesvarkens en 

2.160 gespeende biggen in twee stallen aan de 
[locatie]. Beide stallen zijn aangesloten op een 
gecombineerde luchtwasser. Verder staat op het 
bedrijfsperceel een loods voor de opslag van 
granen en een werktuigenberging. Binnen de 
inrichting vindt mestscheiding plaats en wordt 
veevoeder, dieselolie, spuiwater, zwavelzuur en 
drijfmest opgeslagen.
Aan de achterzijde van het perceel is een voor-
ziening (buffer/vijver) aanwezig voor opvang 
en infiltratie van (niet verontreinigd) hemelwa-
ter afkomstig van de erfverharding en/of de 
daken van de bebouwing. De voorziening heeft 
geen onderafdichting, waardoor het water in de 
voorziening in de bodem infiltreert. Daarnaast 
staat de voorziening via een buis in verbinding 
met een sloot die afwatert op een uitwaterings-
kanaal (de Nederweerter Hovenlossing).
2. Op 9 maart 2018, 23 mei 2018, 11 november 
2018 en 13 maart 2019 hebben toezichthouders 
van het waterschap geconstateerd dat veront-
reinigd water werd geloosd uit een opvang-
voorziening voor hemelwater in een kavelsloot 
die via een buis is verbonden met het opper-
vlaktewaterlichaam Nederweerter Hovenlos-
sing. Uit de analyseresultaten van de lozingen 
bleek dat sprake is van ernstig verontreinigd 
water. Op 30 januari 2019 is geconstateerd dat 
de opvangvoorziening nagenoeg geheel gevuld 
was met verontreinigd water. Op 11  februari 
2019 en 13 maart 2019 is geconstateerd dat de 
situatie ten opzichte van 30 januari 2019 niet is 
veranderd. Gezien het voorgaande heeft het 
dagelijks bestuur van het waterschap Limburg 
bij besluit van 18 maart 2019 aan [appellant] 
een last onder dwangsom opgelegd vanwege 
overtreding van art. 6.2 van de Waterwet. Bij 
brief van 25 april 2019 is [appellant] geïnfor-
meerd over het voornemen van het college van 
burgemeester en wethouders van Nederweert 
tot oplegging van een last onder dwangsom 
vanwege de verontreiniging van de bodem en 
oppervlaktewater. Naar aanleiding van de 
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zienswijze tegen dit voornemen heeft op 13 juni 
2019 overleg plaatsgevonden met medewerkers 
van het waterschap Limburg. Naar aanleiding 
hiervan heeft [appellant] op 8 juli 2019 een plan 
van aanpak aangeleverd. Het college heeft niet 
ingestemd met het plan van aanpak en de hand-
havingsprocedure voortgezet.
3. Bij besluit van 20  augustus 2019 heeft het 
college [appellant] gelast om de overtreding 
van art. 2.1 lid 1 onder e onder 2, in samenhang 
bezien met art.  2.3 onder  a, van de Wabo te 
beëindigen en beëindigd te houden door mid-
del van het staken en gestaakt houden van het 
lozen van verontreinigd afvalwater op of in de 
bodem van de opvangvoorziening, op straffe 
van een dwangsom van € 10.000 ineens.
4. Bij besluit van 4 februari 2020 heeft het col-
lege het bezwaar van [appellant] tegen het be-
sluit van 20  augustus 2019 ongegrond ver-
klaard, het bestreden besluit in stand gelaten 
onder wijziging van de grondslag en aanvulling 
van de motivering. Zo is overtreding van 
art. 2.2 lid 1 onder a van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer aan de grondslag toegevoegd. De 
last ziet namelijk op het lozen van afvalwater in 
het opvangbassin dat niet is voorzien van een 
onderafdichting, zodat het afvalwater op of in 
de bodem van de opvangvoorziening wordt 
geloosd.
Op grond van art. 2.2 lid 1 onder a van het Acti-
viteitenbesluit milieubeheer is het verboden 
om afvalwater te lozen op of in de bodem, ten-
zij het lozen is toegestaan bij of krachtens in 
art. 2.2 bepaalde artikelen. Niet in geschil is dat 
art. 2.2 lid 1 onder a van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer wordt overtreden door [appel-
lant].

De aangevallen uitspraak

5. De rechtbank heeft overwogen dat het de ver-
antwoordelijkheid van [appellant] is om de 
overtreding te beëindigen. Naar het oordeel 
van de rechtbank geeft de last duidelijk en con-
creet aan wat van [appellant] wordt verlangd 
om de overtreding te doen beëindigen. Een 
onderbouwing voor het standpunt dat hij de 

overtreding niet kon beëindigen door de wei-
gering van het college medewerking te verlenen 
aan het aanpassen van de luchtwassers (neer-
gelegd in het plan van aanpak) ontbreekt vol-
gens de rechtbank. Niet alleen acht de recht-
bank niet onomstotelijk bewezen dat de 
verontreiniging van de opvangvoorziening 
(enkel) wordt veroorzaakt door het gebrekkige 
functioneren van de luchtwassers, ook is vol-
gens de rechtbank niet gebleken dat de overtre-
ding niet door andere maatregelen dan het 
wijzigen van de luchtwassers kan worden 
beëindigd. Dat het college door het opleggen 
van de last onder dwangsom impliciet van 
[appellant] verlangt dat hij de luchtwassers uit-
schakelt, waardoor de continuïteit van de 
onderneming in het gedrang zou komen, is 
volgens de rechtbank evenmin gebleken.

Het hoger beroep

6. Ter zitting heeft [appellant] zijn hoger 
beroepsgrond over de verlenging van de begun-
stigingstermijn ingetrokken.

Herstelmaatregelen

7. [appellant] betoogt dat het college en de 
rechtbank ten onrechte in het midden hebben 
gelaten wat de mogelijke oorzaak is van de ver-
ontreiniging en welke maatregelen genomen 
moesten worden om de (oorzaak van de) ver-
ontreiniging te beëindigen. [appellant] stelt dat 
hij in zijn plan van aanpak al erop heeft gewezen 
dat de verontreiniging werd veroorzaakt door 
de luchtwassers, dat hij dit in bezwaar nogmaals 
heeft voorgelegd aan het college, maar dat het 
college hier niet in is meegegaan. Volgens het 
college was het plaatsen van een tweede drup-
pelvanger bovendien niet toegestaan. Met deze 
stellingname heeft het college volgens [appel-
lant] de door hem aangedragen oplossing feite-
lijk geblokkeerd.
Ter staving van zijn stelling dat de luchtwassers 
de verontreiniging veroorzaakten, verwijst 
[appellant] naar het analyserapport van 30 juni 
2020, opgesteld door Roba Laboratorium B.V., 
waarin opnieuw een watermonster is geanaly-
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seerd na de plaatsing van een tweede druppel-
vanger in de luchtwassers. Uit dit rapport kan 
volgens [appellant] worden opgemaakt dat de 
meeste stoffen ten tijde van de bemonstering 
(net) binnen de geldende normen zitten, met 
uitzondering van ammoniumsulfaat. Daarmee 
is volgens [appellant] achteraf bezien de uitein-
delijke oorzaak van de verontreiniging opge-
spoord. Weliswaar waren met betrekking tot 
het bassin nog verdere maatregelen nodig, 
maar die vergden meer tijd vanwege de afhan-
kelijkheid van weersomstandigheden. Ter sta-
ving van deze stelling verwijst [appellant] ook 
nog naar een analyserapport van 15  februari 
2021, opgesteld door Bergs Advies, waarin 
wordt geconcludeerd dat uit watermonsters 
van 16 september 2020 en 4 februari 2021 uit 
de opvangvoorziening volgt dat inmiddels aan 
de geldende normen wordt voldaan.
7.1. Het college stelt dat niet in geschil is dat 
sprake is van een overtreding en voert aan dat 
nergens in de rechtspraak is bepaald dat hij (of 
de rechtbank) de oorzaak van de overtreding 
moet duiden. Het college stelt logische oplos-
singen te hebben aangedragen zoals het dichten 
van gaten en kieren, het schoonhouden van het 
terrein, het afdekken van mesthopen op het 
terrein, het voorkomen van afstromen van met 
mestdeeltjes verontreinigd hemelwater in het 
opvangbassin, het repareren van de lekkages bij 
de luchtwassers en het tijdig ledigen van de 
opvangvoorziening. De oorzaak van het lozen 
van verontreinigd afvalwater moet volgens het 
college worden gezocht bij de slordige bedrijfs-
voering van [appellant]. Zijn stelling dat de 
druppelvanger het probleem oplost en dat dit 
zou blijken uit de overgelegde analyserappor-
ten, gaat volgens het college niet op.
7.2. Art. 5:32a Awb luidt:
‘1. Een last onder dwangsom omschrijft de te 
nemen herstelmaatregelen.
2. Bij een last onder dwangsom die strekt tot het 
ongedaan maken van een overtreding of het 
voorkomen van verdere overtreding, wordt een 
termijn gesteld gedurende welke de overtreder 

de last kan uitvoeren zonder dat een dwangsom 
wordt verbeurd.’
7.3. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen 
(bijvoorbeeld in haar uitspraken van 22 augus-
tus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2795 en van 
22  januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:169) 
 vereist het rechtszekerheidsbeginsel dat een  
last zodanig duidelijk en concreet gefor mu-
leerd wordt dat degene tot wie de last is gericht 
niet in het duister hoeft te tasten over hetgeen 
gedaan of nagelaten moet worden om de 
 overtreding te beëindigen. Zoals de Afdeling 
ook eerder heeft overwogen (bijvoorbeeld  
in haar uitspraken van 20  juli 2011,  
ECLI:NL:RVS:2011:BR2303 en van 20 augus-
tus 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI1247) kan de 
rechtvaardiging voor het opleggen van een last 
onder dwangsom uitsluitend gelegen zijn in het 
feit dat sprake is van een overtreding van het 
bepaalde bij of krachtens een wettelijk voor-
schrift. Dit betekent dat de last onder dwang-
som uitsluitend kan zijn gericht op de beëindi-
ging van die overtreding. Daarbij dient de 
overtreder een keuze te worden gelaten ten 
aanzien van de middelen die hij wenst toe te 
passen om aan de overtreding een einde te 
maken. In hetgeen [appellant] heeft aange-
voerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het 
oordeel dat de rechtbank ten onrechte heeft 
geoordeeld dat de last voldoende duidelijk en 
voldoende concreet is geformuleerd. Hiertoe 
overweegt de Afdeling het volgende.
7.4. Aan [appellant] is de last opgelegd om de 
overtreding van art. 2.2 lid 1 onder a van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer te beëindigen 
en beëindigd te houden door middel van het 
staken en gestaakt houden van het lozen van 
verontreinigd afvalwater op of in de bodem van 
de opvangvoorziening. Het college heeft geen 
concrete maatregelen voorgeschreven, maar 
heeft wel voorbeelden van maatregelen gege-
ven zoals het dichten van gaten en scheuren in 
de erfverharding, het schoonhouden van het 
terrein en het voorkomen dat verontreinigd 
erfwater in de opvangvoorziening en daarmee 
in de bodem terecht komt.
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7.5. [appellant] stelt dat de overtreding alleen 
beëindigd kan worden gehouden door de plaat-
sing van een tweede druppelvanger in de lucht-
wasser. Het college heeft zich daarentegen op 
het standpunt gesteld dat de oorzaak van de 
lozing moet worden gezocht in de slordige 
bedrijfsvoering en dat de herstelmaatregelen 
daarin gevonden kunnen worden. Verder ver-
schillen partijen van mening over de vraag of 
ook maatregelen in het opvangbassin zelf moe-
ten worden genomen. De Afdeling stelt vast dat, 
wat er van deze standpunten ook zij, het college 
[appellant] in de lastgeving nadrukkelijk heeft 
vrijgelaten in de keuze voor de door hem toe te 
passen herstelmaatregelen. Nu de last strekt tot 
het staken en gestaakt houden van het lozen van 
verontreinigd water op of in de bodem van de 
opvangvoorziening, is deze last niet onjuist. 
Dat de oorzaak van de overtreding volgens 
[appellant] zou moeten worden gezocht bij de 
luchtwasser, doet aan het voorgaande niet af. 
Het betoog slaagt niet.
7.6. Ter zitting is gebleken dat [appellant] vreest 
dat hij in de procedure over een mogelijk toe-
komstig invorderingsbesluit niet meer met suc-
ces kan aanvoeren dat hij aan de last heeft vol-
daan doordat hij met de tweede druppelvanger 
de oorzaak van de overtreding heeft weggeno-
men. Hierover overweegt de Afdeling dat het 
aan het college is om na afloop van de begun-
stigingstermijn te controleren of aan de last is 
voldaan en of al dan niet een dwangsom is ver-
beurd. Het is aan het college om daarbij te 
beoordelen welke betekenis toekomt aan de 
maatregelen die [appellant] heeft genomen om 
de overtreding te beëindigen. Daarbij merkt de 
Afdeling op dat de last erop ziet dat het lozen 
van verontreinigd water in de bodem wordt 
gestaakt en gestaakt gehouden. Zoals op de zit-
ting is besproken, lijkt daarvoor niet te kunnen 
worden volstaan met enkel het wegnemen van 
de oorzaak van het verontreinigd raken van het 
water in het opvangbassin, maar zal waar-
schijnlijk ook de bodem van de opvangvoorzie-
ning moeten worden aangepakt zodat daaruit 

geen verontreinigd water meer in de bodem 
terechtkomt. Het betoog slaagt niet.

Overig

8. Voor zover [appellant] aanvoert dat de in 
bezwaar en beroep aangevoerde gronden als 
herhaald en ingelast dienen te worden 
beschouwd, wordt overwogen dat de rechtbank 
op die gronden is ingegaan. [appellant] heeft, 
behoudens hetgeen hierboven is besproken, 
geen redenen aangevoerd, waarom de weerleg-
ging van de desbetreffende gronden en argu-
menten in de aangevallen uitspraak onjuist, 
dan wel onvolledig is. Het aldus aangevoerde 
kan reeds daarom niet tot vernietiging van die 
uitspraak leiden. Het betoog slaagt niet.

Conclusie

9. Het hoger beroep is ongegrond.

Noot
Het lozen van verontreinigd afvalwater op de 
bodem is niet zonder meer toegestaan. Lozen 
op of in de bodem is vooral geregeld met de drie 
lozingsbesluiten: het Activiteitenbesluit voor 
inrichtingen, het Besluit lozing afvalwater huis-
houdens voor particuliere huishoudens en het 
Besluit lozen buiten inrichtingen voor de ove-
rige lozingen. Bij Wabo-vergunningplichtige 
activiteiten worden lozingen op of in de bodem 
geregeld in de omgevingsvergunning. De 
gemeente is bevoegd gezag voor bodemlozin-
gen. De van toepassing zijnde maatregelen 
staan in het gemeentelijk rioleringsplan. Soms 
heeft de provincie een rol in het kader van de 
provinciale milieuverordening. Dat gaat bij-
voorbeeld om waterwingebieden voor drink-
waterbereiding.
Bodemlozingen zijn in beginsel verboden, 
behalve als dit uitdrukkelijk via algemene regels 
of een vergunning is toegestaan. Ook dient men 
zich onder meer te houden aan de zorgplicht 
uit art. 13 Wet Bodembescherming (Wbb). Dit 
betekent dat verontreiniging of aantasting van 
de bodem (grond en grondwater) moet worden 
voorkomen. Het verbod staat voor:
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 – bedrijven: in art. 2.2 lid 1 Activiteitenbesluit;

 – lozingen buiten inrichtingen of huishoudens: 

in art. 2.2 Besluit lozen buiten inrichtingen;

 – huishoudens: in art. 10.2 lid 1 Wet milieube-

heer (Besluit lozen huishoudens).

In deze zaak is de last opgelegd om de overtre-
ding van art. 2.2 lid 1 onder a Activiteitenbesluit 
milieubeheer te beëindigen en beëindigd te 
houden door middel van het staken en gestaakt 
houden van het lozen van verontreinigd afval-
water op of in de bodem van de opvangvoor-
ziening.
In het nieuwe stelsel onder de Omgevingswet 
worden dit soort zaken voornamelijk via het 
Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) gere-
geld. Belangrijk is wel dat de provincie via de 
Omgevingsverordening en de gemeente via het 
Omgevingsplan aanvullende eisen kunnen 
stellen.
Een dergelijke situatie kan zich voordoen in een 
grondwaterbeschermingsgebied, waar aan de 
provincie de taak is gegeven om met het oog op 
de winning van voor menselijke consumptie 
bestemd water het grondwater te beschermen. 
Deze bescherming gaat verder dan de bescher-
ming van het overige grondwater. Zo kan het 
zijn dat het wenselijk is om de opslag van 
bepaalde stoffen, die in dit besluit onder alge-
mene regels met meldingsplicht mogelijk is 
gemaakt, in het grondwaterbeschermingsge-
bied vergunningplichtig te maken. Of, wanneer 
wel met meldingsplicht voor een bepaalde acti-
viteit kan worden volstaan, aanvullende gege-
vens in de melding die dit besluit al bevat te 
vragen. Zo zouden aanvullende gegevens over 
lozen in de bodem kunnen worden gevraagd. 
Het vragen van die aanvullende gegevens is dan 
een afwijking van de meldingsplicht in dit be-
sluit. Gelet op het voorgaande wordt in dit be-
sluit aan decentrale overheden bij een aantal 
activiteiten de mogelijkheid geboden om in het 
omgevingsplan of de genoemde verordeningen 
aanvullende meldingsplichten op te nemen. 
Deze aanvullende meldingsplichten zijn dan 
maatwerkregels in de zin van art.  4.6 Omge-
vingswet. De mogelijkheid is expliciet gekop-

peld aan de taken van de decentrale overheden, 
en het inzetten daarvan zal vanuit die taken ook 
moeten worden beargumenteerd.
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91. Schulden door niet-naleven 
milieuwetgeving gelijk aan boedelschuld?

Civiel recht

Hoge Raad
4 juni 2021, nr. 20/02961
ECLI:NL:HR:2021:833
Conclusie A-G Valk: ECLI:NL:PHR:2021:187
(Streefkerk, Kroeze, Wattendorff, Lock, Ter 
Heide)

Faillissementsrecht. Boedelschuld. Milieu-
wetgeving. Prejudiciële beslissing.

[Art. 392 Rv, art. 2.11 Activiteitenbesluit]

Samenvatting uitspraak
Prejudiciële procedure (art. 392 Rv). Faillisse-
mentsrecht. Zijn schulden die voortvloeien uit 
bestuursrechtelijke lasten die aan de curator 
zijn opgelegd wegens de niet-naleving van 
 milieuwetgeving, aan te merken als boedel-
schulden, verifieerbare concurrente faillisse-
mentsschulden of niet-verifieerbare faillisse-
mentsschulden? Rechtspraak ABRvS; curator 
aangewezen als ‘overtreder’ in bestuursrechte-
lijke zin; formele rechtskracht?

Noot
De hele uitspraak is te vinden op rechtspraak.
nl, voor bodem zijn in ieder geval twee interes-
sante passages te vinden in de uitspraak.

Passage 1

Zo is vastgesteld dat het voor het wel of niet 
kwalificeren van de boedelschuld niet van 
belang of die schulden zijn ontstaan als gevolg 
van gebeurtenissen die volledig vóór het faillis-
sement hebben plaatsgevonden of erna. Het 
betreft verontreiniging van de bodem met olie 
door het omvallen van een niet afgesloten olie-
vat.

Relevant gedeelte uitspraak

Het moment van de milieuverontreiniging die 
de feitelijke bron van de milieuschulden vormt, 
is niet relevant. Voor de kwalificatie als milieus-
chulden is uitsluitend van belang of de curator 
een op hem in zijn hoedanigheid rustende ver-
plichting heeft geschonden. Dat die verplich-
ting haar oorsprong vindt in een gebeurtenis 
vóór faillissement, doet aan de gehoudenheid 
tot naleving ervan niet af, omdat voor verplich-
tingen het fixatiebeginsel niet geldt.

Passage 2

Ook is het voor het wel of niet kwalificeren van 
de boedelschuld niet van belang of de gebeur-
tenissen eenmalige gebeurtenissen betreffen 
(zoals eenmalige verontreiniging van de bodem 
met olie door het omvallen van een niet afge-
sloten olievat), of voortdurende gebeurtenissen 
die vóór het faillissement een aanvang hebben 
genomen en daarna voortduren (zoals het 
voortdurend in de grond vloeien van olie uit 
een ondergrondse lekkende olietank).

Relevant gedeelte uitspraak

Het eenmalige of voortdurende karakter van de 
milieuverontreiniging die de feitelijke bron van 
de milieuschulden vormt, is bij de huidige stand 
van de bestuursrechtelijke rechtspraak niet re-
levant. Voor de bestuursrechtelijke kwalificatie 
van de curator als geadresseerde van hand-
havingsbesluiten –  en daarmee indirect ook 
voor de civielrechtelijke kwalificatie van hand-
havingsschulden als boedelschulden  – is 
 uitsluitend van belang dat de curator in zijn 
hoedanigheid van beheerder van de faillisse-
mentsboedel verantwoordelijk is voor uit het 
milieurecht voortvloeiende verplichtingen. 
Vanuit een zuiver civielrechtelijk perspectief 
kan de omstandigheid dat de verontreiniging 
voortduurt tot na het faillissement, mogelijk 
wel bijdragen tot het oordeel dat de curator in 
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zijn hoedanigheid onrechtmatig handelt, los 
van zijn publiekrechtelijke verplichtingen op 
grond van het milieurecht.
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ACTUALITEITEN & ONDERZOEK

92. Gevaarlijke stof PFAS in volkstuinen 
aangetroffen: ‘Eet geen vervuilde groenten en 
fruit’

‘Eet geen groente en fruit uit uw moestuin’, 
adviseert het RIVM aan de leden van een Hel-
monds volkstuinencomplex. In de tuinen is de 
schadelijke stof PFAS aangetroffen en de 
komende maanden moet worden onderzocht 
of de stof ook tot de gewassen is doorgedron-
gen.
‘PFAS is een moeilijk afbreekbare stof. Het zit 
bijvoorbeeld in pannen met antiaanbaklaag en 
in waterafstotende regenjassen’, legt Majorie 
van Duursen, hoogleraar toxicologie aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam uit.
De stof wordt verspreid door lucht en water. 
‘We weten dat het slecht is voor de lever en het 
immuunsysteem. Voor kinderen is het hele-
maal gevaarlijk. Hierdoor zijn zij minder vat-
baar voor vaccinaties bijvoorbeeld.’
De volkstuinen liggen in de buurt van een 
fabriek die in het verleden deze stof uitstootte. 
Het nieuws is rauw op het dak gevallen van de 
tuinders; sommigen eten namelijk al jarenlang 
van hun tuin.
In 2018 is ook al uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de aanwezigheid van PFAS. Toen werd 
geconcludeerd dat de gewassen veilig gegeten 
konden worden. Omdat de methode waarmee 
PFAS wordt gemeten de afgelopen jaren is ver-
beterd en sinds oktober vorig jaar nieuwe ver-
scherpte normen gelden, heeft het RIVM haar 
advies aangepast.
Van Duursen: ‘Het is een voortschrijdend 
inzicht. We weten nu veel beter hoe gevaarlijk 
het is. Dit advies geldt nu op meer plekken. Eet 
de producten niet als de grond vervuild is.’
Omdat het dringend advies is en geen formeel 
verbod, mogen de moestuineigenaren zelf 
beslissen of zij de groenten en fruit nog willen 
eten. ‘Via de bodem kunnen de planten ver-

vuild zijn. Dat is een verhoogd risico. Je gaat er 
niet acuut aan dood, maar op lange termijn is 
het niet goed.’
Om ervoor te zorgen dat wij landelijk minder 
blootgesteld worden aan de stof PFAS, moeten 
er volgens Van Duursen Europese normen 
worden gesteld. ‘Wij krijgen ook producten uit 
andere landen binnen waar deze stof in kan 
zitten.’
Bron: NPOradio.nl, 10 juni 2021
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93. Helmond wil schade volkstuintjes door 
PFAS verhalen op vervuilend bedrijf

De gemeente Helmond wil de schade in het 
volkstuinencomplex Sluisdijk gaan verhalen op 
het bedrijf Custom Powders. Vorige week 
meldde het RIVM dat de gebruikers beter geen 
groenten uit de tuintjes kunnen eten, omdat er 
een hogere concentratie PFAS in de grond zit.
Volgens de gemeente moet de vervuiler betalen 
en dat is in dit geval, in de ogen van de gemeen-
te, Custom Powders. Het bedrijf, dat 450 meter 
van de volkstuintjes vandaan ligt, werkte tot 
2017 met stoffen die PFAS bevatten.
De gemeente draait in eerste instantie op voor 
de schade omdat die de eigenaar is van de 
grond. Ook vraagt Helmond om een rijksbij-
drage.
Het is nog onduidelijk wanneer de schoonmaak 
van de volkstuintjes gaat beginnen. De gemeen-
te streeft ernaar om dit deze herfst en winter te 
gaan doen, zodat de tuintjes schoon zijn als de 
lente, en daarmee het nieuwe groeiseizoen, 
begint. De gemeente wil dat de gebruikers van 
de veertig volkstuintjes op dezelfde manier 
gebruik kunnen maken van hun tuintje als nu. 
De komende periode heeft de gemeente overleg 
met de besturen en de gebruikers van de volk-
stuintjes.
Ook wil de gemeente de gebruikers compense-
ren voor de geleden schade, maar hoe dat 
gebeurt, is nog onduidelijk. Volgens de gemeen-
te is het nieuws dat de tuintjes gesaneerd moe-
ten worden nog heel vers.
Eerder werd verteld dat de gebruikers van de 
moestuintjes zich geen zorgen hoefden te 
maken over PFAS. Maar door aangescherpte 
normen heeft het RIVM toch geadviseerd om 
geen voedsel te eten uit de tuintjes. Bij volks-
tuinvereniging Delta, ook in Helmond, komt 
nu ook een onderzoek naar PFAS.

Custom Powders laat weten altijd volgens de 
vergunningen gewerkt te hebben. Het bedrijf 
beraadt zich nu op haar positie en wil verder 
niet reageren.
Bron: Omroepbrabant.nl, 7 juni 2021
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94. RIVM: PFAS in voedsel en drinkwater 
overschrijdt gezondheidsnorm EFSA

Mensen in Nederland krijgen teveel perfluo-
ralkylstoffen (PFAS) binnen via voedsel en 
drinkwater. De hoeveelheid PFAS die mensen 
binnenkrijgen via drinkwater is beperkt, maar 
wel moet de concentratie in kraanwater waar 
mogelijk omlaag. Dit stelt het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 
basis van onderzoek.
Het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat heeft het RIVM opdracht gegeven een 
nieuwe drinkwaterrichtwaarde voor PFAS te 
bepalen. Aanleiding is de gezondheidskundige 
grenswaarde die de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid EFSA heeft gepubliceerd 
voor vier perfluoralkylstoffen, de zogeheten 
EFSA-4. Dat zijn perfluoroctaansulfonzuur 
(PFOS), perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluor-
nonaanzuur (PFNA) en perfluorhexaan-
sulfonzuur (PFHxS).
Die grenswaarde, de Tolereerbare Wekelijkse 
Inname (TWI), voor deze vier PFAS-stoffen is 
door EFSA berekend op 4,4 ng/kg lichaamsge-
wicht per week. Het RIVM stelt na onderzoek 
dat de totale wekelijkse sominname van de 
EFSA-4 via voedsel én drinkwater in Nederland 
hoger ligt dan de door EFSA afgeleide grens-
waarde. Het RIVM houdt hierbij wel een slag 
om de arm, omdat de berekeningen zijn geba-
seerd op gemeten concentraties in voedsel uit 
2009. Voor een betere schatting van de actuele 
inname zijn ‘up-to-date metingen’ van PFAS in 
voedselproducten nodig, aldus het RIVM.
Los van deze kanttekening stelt het RIVM dat 
een overschrijding van de TWI van EFSA 
onwenselijk is. ‘Bij een overschrijding kunnen 
nadelige effecten van PFAS niet uitgesloten 
worden, waarbij effecten op het immuunsys-
teem als eerste worden verwacht’, schrijft het 
instituut. Als mensen over een lange periode 
kleine hoeveelheden PFAS binnenkrijgen kan 
dit een negatief effect hebben op het immuun-

systeem, stelt het RIVM op basis van nieuw 
wetenschappelijk onderzoek.
Mensen krijgen meer PFAS-stoffen binnen 
door inname van voedsel dan door drinkwater, 
schrijft het RIVM. Het is ook nog steeds ver-
antwoord om kraanwater te blijven drinken, 
aldus het instituut. Voor wat betreft voedsel, 
adviseert het instituut om geen groenten te eten 
uit moestuinen binnen een straal van 1 km van 
de fabriek Dupont/Chemours in Dordrecht en 
uit volkstuinencomplex Sluisdijk in Helmond.
Van de PFAS-stoffen worden PFOA en daarna 
PFOS in de grootste concentraties aangetroffen 
in drinkwater, PFNA en PHFxS komen in veel 
mindere mate voor.
Daarbij is er verschil tussen drinkwater gepro-
duceerd uit grondwater en drinkwater dat 
wordt gemaakt uit oppervlaktewater. Analyse 
van gekwantificeerde concentraties in totaal 
574 monsters leert dat PFOA-concentraties in 
drinkwater uit oppervlaktewater een factor 1,4 
hoger liggen dan in drinkwater dat is geprodu-
ceerd uit grondwater. PFOS-concentraties lig-
gen een factor 1,1 hoger. Voor PFHxS geldt  
het tegenovergestelde. PFNA is in een geen 
enkel drinkwatermonster aangetroffen dat was 
geproduceerd uit grondwater.
Het instituut adviseert het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat om de normen voor 
PFAS in drinkwater aan te passen en om waar 
mogelijk de hoeveelheid PFAS in kraanwater te 
verlagen. Om dit te realiseren moeten met 
betrokken partijen, waaronder drinkwaterbe-
drijven, handelingsopties uitgewerkt worden, 
aldus het RIVM. ‘Met mogelijk onderscheid in 
korte- en langetermijnmaatregelen.’ Ook de 
doelmatigheid en proportionaliteit zijn een 
aandachtspunt, schrijft het RIVM.
PFAS bestaat uit vele verbindingen die heel 
langzaam afbreken. Met de huidige analyseme-
thoden worden in bodem, grondwater, drink-
water, oppervlaktewater, vis en ander voedsel 
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zo’n tien tot twintig verschillende perfluor-
alkylstoffen aangetoond, schrijft het RIVM. 
‘Ook die andere PFAS dragen in meerdere of 
mindere mate bij aan de toxiciteit van het tota-
le mengsel. Daarom is er in de praktijk behoef-
te aan mogelijkheden om een bredere groep 
PFAS te beoordelen dan enkel de EFSA-4 
(PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS, red).’
Ook andere bronnen dan voedsel en drinkwa-
ter dragen bij aan de inname van PFAS, zoals 
consumentenproducten en lucht. Voor een vol-
ledig beeld is het nodig om de blootstelling uit 
deze bronnen mee te nemen, stelt het instituut. 
‘Een overzicht van de blootstellingsbronnen is 
behulpzaam bij het uitwerken van een effectief 
handelingsperspectief.’
Bron: h2owaternetwerk.nl, 6 juni 2021
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95. Wegwijzer bodem in de Omgevingswet voor 
gemeenten en Omgevingsdiensten

Om gemeenten en omgevingsdiensten te 
ondersteunen bij de voorbereiding op de 
Omgevingswet ontwikkelde Rijkswaterstaat 
Bodem+, een wegwijzer voor het thema bodem. 
De wegwijzer gaat in op de rol van bodem en 
ondergrond in de kerninstrumenten van de 
Omgevingswet en de relatie met het DSO.
Steeds meer gemeenten en omgevingsdiensten 
bereiden zich voor op de Omgevingswet. De 
Omgevingswet betekent niet alleen nieuwe 
wet- en regelgeving, maar vraagt ook een ande-
re manier van werken. Bij het werken met de 
Omgevingswet hoort ook het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO) waarin lokale en lande-
lijke informatiesystemen op elkaar zijn aange-
sloten.
Vanuit het beleidsthema bodem komen er 
steeds meer vragen over hoe je je het beste op 
de komst van de Omgevingswet kunt voorbe-
reiden. Daarom stelde Rijkswaterstaat, in 
afstemming met de werkgroep Bodem van de 
VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), 
deze wegwijzer op. De wegwijzer gebruikt 
zoveel mogelijk bestaande informatie en ver-
wijst ook door naar die informatie en hulpmid-
delen.
Deze wegwijzer is met name bedoeld voor de 
bodemspecialist die werkzaam is bij een 
gemeente of omgevingsdienst. In de wegwijzer 
is voor het thema bodem aangegeven welke 
implementatiestappen een gemeente in ieder 
geval moet uitvoeren ter voorbereiding op de 
Omgevingswet. Deels zijn deze stappen ook 
van toepassing op omgevingsdiensten, voor 
zover het gaat om zogenaamde basistaken voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving 
(VTH). En voor sommige omgevingsdiensten 
ook voor andere VTH- of beleidsondersteu-
nende taken die zij uitvoeren namens gemeen-
ten en provincies. Dit zal per organisatie ver-
schillend zijn, omdat dit afhangt van de 

opdrachtverlening tussen gemeenten en omge-
vingsdiensten.
De wegwijzer Bodem+ is geen blauwdruk, 
maar helpt bij het vormgeven van het werkpro-
ces om klaar te zijn voor de uitvoering van de 
bodemtaken onder de Omgevingswet. Het gaat 
enerzijds om zaken die verplicht zijn. Ander-
zijds zijn er ook zaken die noodzakelijk zijn 
vanuit bedrijfsmatig opzicht of die van belang 
zijn om bodem een goede plaats te geven in de 
omgevingsvisie. De wegwijzer bevat ook daar-
voor tips.
Deze wegwijzer kan ook gezien worden als een 
aanvulling en verdere uitwerking van de door 
de VNG vastgestelde Minimale acties Omge-
vingswet, maar dan specifiek gericht op de 
bodem en ondergrond (wegwijzer actie 21).
Bron: bodemplus.nl, 1 juni 2021
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96. Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet 
gepubliceerd in Staatscourant

De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet 
is op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscou-

rant. De Aanvullingsregeling bodem vult de 
Omgevingsregeling aan met regels voor het 
thema bodem. Hiermee zijn alle onderdelen 
van het aanvullingsspoor bodem gereed.
Het aanvullingsspoor bodem voegt het thema 
bodem en ondergrond toe aan de Omgevings-
wet en de onderliggende regelgeving. De Aan-
vullingswet, het Aanvullingsbesluit en de Aan-
vullingsregeling Bodem vormen gezamenlijk 
een van de vier aanvullingssporen die bij de 
Omgevingswet horen. De andere drie gaan over 
grondeigendom, geluid en natuur.
De Aanvullingsregeling bodem is de uitwer-
king van de eerder gepubliceerde Aanvullings-
wet bodem Omgevingswet en het Aanvullings-
besluit bodem Omgevingswet. Met de 
Aanvullingsregeling bodem is de Omgevings-
regeling aangevuld met regels die voortkomen 
uit de Aanvullingswet en het Aanvullingsbe-
sluit.

Inhoudelijke wijzigingen Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling is de ministeriële rege-
ling bij de Omgevingswet. Er staan vooral tech-
nische en administratieve regels in. De belang-
rijkste toevoegingen aan de Omgevingsregeling 
zijn:

 – de geometrische begrenzing van de her-

komstgebieden en toepassingsgebieden van 

mijnsteen en vermengde mijnsteen (bij het 

toepassen van mijnsteen of vermengde mijn-

steen);

 – aanwijzing van enkele normdocumenten, bij-

voorbeeld voor het uitvoeren van vooraf-

gaand bodemonderzoek;

 – aanwijzen van de Risicotoolbox bodem van 

het RIVM voor het berekenen van de grens-

waarde voor de toelaatbare kwaliteit van de 

bodem voor het bouwen van een bodemge-

voelig gebouw op een bodemgevoelige loca-

tie;

 – te verbinden voorschriften aan de omgevings-

vergunning voor het op of in de bodem bren-

gen van zuiveringsslib;

 – te verstrekken gegevens en bescheiden bij een 

aanvraag om een omgevingsvergunning voor 

enkele milieubelastende activiteiten (o.a. 

opslaan van grond of baggerspecie) en 

lozingsactiviteiten (o.a. bij het opvullen van 

een diepe plas);

 – te verstrekken gegevens en bescheiden bij een 

gedoogplichtbeschikking voor de zorgplicht 

of een ongewoon voorval.

Wijzigen en intrekken van andere regelingen

De Aanvullingsregeling wijzigt ook andere 
regelgeving, waaronder de Regeling beoorde-
ling reinigbaarheid grond. Verder trekt het 
bestaande regelgeving in, bijvoorbeeld de 
Regeling uniforme saneringen. De Aanvul-
lingsregeling bodem wijzigt niet de Regeling 
bodemkwaliteit. Hiervoor is een apart traject. 
De ontwerp Regeling bodemkwaliteit 2021 was 
in het voorjaar van 2021 in internetconsultatie. 
Publicatie van deze wijziging volgt later.

Informatie over bodem en de Omgevingswet

Op de website van het Informatiepunt Leefom-
geving staat een themapagina over bodem en 
de Omgevingswet. Daar vindt u diverse infor-
matie en uitleg over de nieuwe regelgeving en 
de kerninstrumenten van de Omgevingswet.
Bron: bodemplus.nl, 2 juni 2021
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97. Op perceelniveau inzicht in beste 
maatregelen tegen bodemdaling

Boeren met percelen in Midden-Delfland 
(gelegen tussen Delft, Den Haag en Rotterdam) 
kunnen vanaf 27 mei met behulp van een lei-
draad zien welke maatregelen tegen bodemda-
ling passen bij hun specifieke perceel.
Op de website bodemdalingdelfland.nl is de 
leidraad te vinden. Die leidraad bevat een com-
plete lijst met maatregelen tegen bodemdaling 
en een keuzehulp die boeren op basis van hun 
bodemsoort laat zien welke maatregelen moge-
lijk zijn. Ook bevindt zich op de website een 
perceelskaart waarop de grondsoort van elke 
agrarische perceel in Midden-Delfland te vin-
den is.
De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat 
boeren inzicht hebben in de maatregelen die 
passen bij hun specifieke percelen. Om bodem-
daling effectief tegen te gaan is het namelijk 
belangrijk om te weten met wat voor een bodem 
de boer te maken heeft.
Wethouder Sonja Smit van gemeente Mid-
den-Delfland zegt op de website van Hoog-
heemraadschap van Delfland blij te zijn met de 
handzame website. Smit: ‘Boeren kunnen tot op 
perceelniveau zien welke maatregelen mogelijk 
zijn, wat de effecten zijn per maatregel, welke 
randvoorwaarden en aandachtspunten er zijn 
en hoe het zit met vergunningen. Zo behouden 
we in de toekomst onze vitale landbouw én een 
fraai landschap met oog voor biodiversiteit.’
De leidraad is ontwikkeld als onderdeel van de 
landschapstafel Bijzonder Provinciaal Land-
schap Midden-Delfland, waarin gemeente 
Midden-Delfland, Hoogheemraadschap van 
Delfland, LTO Noord afdeling Delflands 
Groen, Provincie Zuid-Holland en nog enkele 
andere partijen samenwerken.
Bron: agraaf.nl, 31 mei 2021
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98. IJkcentrum voor de bodem officieel geopend

Op donderdag 20 mei is het IJkcentrum voor 
de bodem officieel geopend. In deze nieuwe 
nationale onderzoeks- en demonstratiefacili-
teit worden standaarden ontwikkeld om 
bodemmonsters goed te kunnen vergelijken. 
Op grond van de ijkresultaten worden adviezen 
gegeven voor duurzame bodemverbeteringen.
In het IJkcentrum verzamelen onderzoekers 
gegevens van het bodemleven in relatie tot de 
bodemeigenschappen en het gebruik van de 
bodem. Op veldlocaties worden op een gestan-
daardiseerde manier bodemmonsters geno-
men en geanalysereerd. De verkregen gegevens 
worden gekoppeld aan informatie over het 
gebruik van de bodem, het type bodem, de 
locatie en andere zaken die van belang zijn voor 
beheer. Het IJkcentrum brengt daarnaast gege-
vens van bestaande datasets bijeen.
Het IJkcentrum voor de bodem is onderdeel 
van het Centrum voor Bodemecologie, dat een 
samenwerking is tussen het Nederlands Insti-
tuut voor Ecologie NIOO-KNAW en Wagenin-
gen University & Research. Het IJkcentrum 
maakt onderdeel uit van het Onder het Maai-
veld-project. Dat is een samenwerking van 
NIOO-KNAW en het Centrum voor Bode-
mecologie met IUCN-Nederland en De Vlin-
derstichting.
In Lelystad bij de business unit Open Teelten 
en op de Boerderij van de Toekomst wordt 
onder ander onderzoek gedaan naar stroken-
teelt en agroforestry en is een Tiny Forest aan-
gelegd. Die percelen worden allemaal ook inge-
zet voor het IJkcentrum. In Wageningen bij het 
NIOO-KNAW ligt een bodem-ecotron waar de 
bodembiodiversiteit van representatieve 
Nederlandse bodems wordt onderzocht en 
waar moleculaire bodembiodiversiteitsanaly-
ses worden uitgevoerd.
Bron: agriholland.nl, 31 mei 2021
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99. Een visie op de ondergrond van Amstelveen

De ondergrond is de komende jaren hard 
nodig. Als ondergrondse ruimte onder de stad 
Amstelveen, waar het door grote opgaven als-
maar drukker wordt. En de ondergrond als 
ecosysteem voor het bergen van water om een 
voedingsbodem voor vergroening te zijn. Deze 
visie introduceert drie inzichten, gericht op het 
realiseren van meer afstemming over en regie 
op de ondergrond.

Allereerst benoemt deze visie zogenaamde 
‘hotspots’. Dat zijn plekken in Amstelveen 
waarvan we verwachten dat het in de onder-
grond zo druk wordt of sprake is van zulke 
hoogcomplexe opgaven, dat meer ruimtelijke 
regie vanuit de gemeente nodig is. Nieuwe pro-
jecten en initiatieven in deze gebieden kunnen 
alleen plaatsvinden als ze een ‘uitgebreide pro-
cedure van ondergrondse ordening’ doorlopen, 
waarin initiatiefnemer en gemeente samenwer-
ken en komen tot een optimale inrichting van 
de ondergrond.

Legmeer is een hotspot. Door de transformatie 
worden zoveel functies aan de ondergrond toe-
gevoegd (waaronder kabels en leidingen, bode-
menergie-systemen, ondergrondse afvalcon-
tainers) dat een ongewenste ruimtelijke 
concurrentie kan ontstaan. In deze gebieden 
neemt de gemeente de regie over het gebruik 
van de ondergrond in handen.

Bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen moet 
een duurzame groene stadswijk worden die 
voorbereid is op grote klimaatveranderingen. 
Een plek waar wonen en werken in balans is. 
Een gemengde wijk, waar ruimte is voor mini-
maal 3.000 woningen voor diverse inkomens 
met de nodige voorzieningen en bedrijvigheid 
en met verschillende sferen.

De gemeente Amstelveen is samen met gebrui-
kers van de Amstelveense bodem een traject 

gestart om meer inzicht te krijgen in het gebruik 
van de ondergrond. De druk op de boven- én 
ondergrond neemt toe. Meer regie is daarom 
nodig. In een concept-visie Ondergrond 
Amstelveen is beschreven wat er nodig is om 
de ondergrondse ruimte optimaal en integraal 
te benutten. De concept-visie ligt voor eenieder 
ter inzage en daar kan op worden gereageerd.

De gemeente staat de komende jaren voor grote 
uitdagingen in het fysieke domein als het gaat 
om het toevoegen van woningen, de energie-
transitie (met nieuwe netwerken), klimaat-
adaptatie en de mobiliteitsopgave. De boven-
grondse veranderingen hebben gevolgen voor 
het ruimtegebruik en de infrastructuur van de 
ondergrond. Bovendien heeft toenemende 
ruimtelijke druk boven- én ondergronds ook 
gevolgen voor de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Floor Gordon (D66), wethouder Duur-
zaamheid, Groenbeheer en Ruimtelijke Orde-
ning: ‘Amstelveen wil haar ambities in samen-
hang waarmaken en ook haar groene 
kwaliteiten behouden. Een visie op de onder-
grond is daarvoor dringend nodig.’

Zowel binnen de gemeente als bij nutsbedrijven 
en marktpartijen bleek behoefte aan meer regie 
op de ondergrond. De mate van regie is afhan-
kelijk van de locatie. Gebieden waar zowel par-
keren, wateropvang als warmteleidingen een 
plek in de ondergrond opeisen, vereisen een 
striktere regie. In die gebieden zullen in een 
vroegtijdig stadium de ondergrondse en boven-
grondse voorzieningen op elkaar worden afge-
stemd. Ook wil de gemeente er voor zorgen dat 
door toevoeging van functies de kwaliteit van 
de bodem niet achteruit gaat. Tot slot komt er 
bij de inrichting van de openbare ruimte meer 
samenhang tussen de boven- en ondergrondse 
functies. Zo komen er standaard straatprofie-
len die anticiperen op de energietransitie.
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Het college van BenW heeft de concept-Visie en 

Uitvoeringsprogramma Ondergrond Amstel-

veen vrijgegeven voor inspraak. Dit betekent 
dat iedereen met ingang van 20 mei tot en met 
30 juni 2021 het concept kan inzien en daarop 
kan reageren. Zie voor meer info www.amstel-
veen.nl/ondergrond.
Bron: amstelveenweb.com, 20 mei 2021
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100. Bedrijven zitten met bergen na 
milieuvervuiling gerecyclede grond, genoeg om 
twee keer De Kuip te vullen

Verspreid over het land liggen miljoenen ton-
nen gerecyclede grond opgehoopt. Maar nie-
mand durft die meer te gebruiken nadat bij een 
aantal projecten met deze grond het milieu 
ernstig vervuild was geraakt. Doordat de voor-
raden grond zich ophopen, nemen reinigings-
bedrijven minder ‘nieuwe’ vervuilde grond in. 
Gevolg? Volgens het ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat zijn meerdere saneringen 
vertraagd of stilgelegd. Bijvoorbeeld van het 
sterk vervuilde EMK-terrein in Krimpen aan 
den IJssel.
Het draait allemaal om ‘thermisch gereinigde 
grond’: sterk verontreinigde grond die, soms 
samen met asfalt, onder extreem hoge tempe-
raturen wordt schoongemaakt. Schadelijke 
stoffen, bijvoorbeeld afkomstig uit minerale 
olie, verdampen door de verhitting of breken 
af. Het ‘schone’ eindproduct kan vervolgens 
gebruikt worden onder wegen, in dijken of in 
geluidswallen.
Maar uit onderzoek van EenVandaag en Trouw 
bleek onlangs dat bij zeker vier projecten waar 
die grond is gebruikt schadelijke stoffen in de 
bodem en het grond- en oppervlaktewater zijn 
gelekt. Zo wordt een dijk bij Bunschoten op dit 
moment gesaneerd en is ook de omgeving van 
een dijk in het Zeeuwse Perkpolder verontrei-
nigd geraakt. Bij tenminste zes andere projec-
ten loopt op dit moment onderzoek naar moge-
lijke vervuiling. Het Openbaar Ministerie doet 
onderzoek naar het bedrijf dat de bewuste 
grond reinigde: Afvalstoffen Terminal Moer-
dijk (ATM).
Inmiddels ligt in totaal 2,8 miljoen ton gerecy-
clede grond opgestapeld. Dat is genoeg om 
voetbalstadion De Kuip bijna twee keer tot de 
nok toe te vullen. Vrijwel geen enkele overheid 
of bedrijf durft het materiaal nog te gebruiken 
uit angst dat de bodem of het grondwater ver-

vuild raakt. En dat terwijl de grond wel weer 
gebruikt mag worden, zij het onder strenge 
voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer het wordt 
‘ingepakt’ in een kleilaag of wordt afgedekt.
Die voorwaarden zijn nodig omdat er verhoog-
de concentraties schadelijke stoffen zoals chlo-
ride en sulfaat zijn gevonden. Ook bevat een 
klein deel van de grondvoorraad PFAS (stoffen 
die een risico kunnen vormen voor mens en 
milieu). Demissionair staatssecretaris Stientje 
van Veldhoven wijst naar lokale overheden die 
toestemming moeten geven voor gebruik van 
de grond. Maar die doen dat nog nauwelijks.
De twee recyclebedrijven in Nederland die 
grond thermisch reinigen –  naast ATM ook 
Theo Pouw – zitten nu met de voorraden in hun 
maag. Zij hebben meerdere keren bij Van Veld-
hoven aangedrongen op een oplossing. De 
bedrijven zeggen dat ze klem zitten omdat hun 
product als ‘besmet’ wordt gezien, terwijl de 
voorraad is goedgekeurd door de inspectie. 
ATM en Pouw zeggen miljoenen euro’s schade 
te lopen.
Omgevingsdiensten in Groningen en Zeeland, 
waar een deel van de opslag ligt, dreigen de rei-
nigers intussen met dwangsommen omdat het 
materiaal te lang in de depots ligt. Afvalbedrij-
ven mogen de grond maximaal drie jaar ergens 
laten liggen.
Rijkswaterstaat, in het verleden een belangrijke 
afnemer van de grond, zegt dat er geen projec-
ten zijn die aan de voorwaarden voldoen. De 
dienst signaleert dat de grond daarom soms 
maar wordt gestort als ‘afval’. Maar dat druist in 
tegen de duurzame gedachte achter hergebruik: 
door vervuilde grond na reiniging weer toe te 
passen hoeft er minder nieuw zand te worden 
gewonnen.
Het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat zegt ‘nadrukkelijke aandacht’ te hebben 
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voor het probleem. ‘Vanuit het ministerie zijn 
en blijven we in gesprek met reinigers over de 
problemen waar ze tegenaan lopen’, zegt een 
woordvoerder.
Bron: eenvandaag.avrotros.nl, 14 mei 2021
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101. Brabantse weerstand tegen bodemenergie 
leidt tot discussie

De aanleg van bodembronnen voor duurzame 
verwarming en koeling leidt tot zorgen bij het 
provinciale bestuur van Noord-Brabant. Het 
‘doorprikken’ van kleilagen brengt immers een 
beperkt risico met zich mee dat onderliggende 
(drink)waterpakketten worden vervuild. Een 
concept-verordening van het provinciebestuur 
maakt bodemenergie goeddeels onmogelijk, 
maar tegelijkertijd dringt het besef door dat 
bodembronnen een belangrijke bijdrage leve-
ren aan de energietransitie.
Bron: bodemnieuws.nl / koudeenluchtbehande-

ling.nl, 5 mei 2021
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102. Zijn drugsafvalputten de nieuwe jerrycans? 
Boswachter vindt grootste drugsput ooit in 
Nederland

Drugscriminelen worden steeds innovatiever. 
Drugsafval wordt niet meer gedumpt in jerry-
cans langs de weg, maar bijvoorbeeld in diepe 
drugsputten in natuurgebieden. Onlangs werd 
in Brabant de grootste drugsput uit de Neder-
landse geschiedenis ontdekt.
26 meter rondom de drugsput is tot op bijna 
7 meter diepte een zeer zware verontreiniging 
van de natuur aangetroffen. De aantasting komt 
door het chemische drugsafval dat daar, mis-
schien al jaren, door criminelen gedumpt werd. 
‘Er wordt door de politie al behoorlijk wat 
gedaan tegen deze criminaliteit, maar in ver-
houding tot de omvang van dit probleem nog 
niet genoeg’, zegt Cyrille Fijnaut, voormalig 
hoogleraar criminologie en strafrecht. Dat 
drugscriminelen uitwijken naar nieuwe metho-
des zoals drugsputten, verbaast Fijnaut niks. 
‘De drugsproductie draait in Nederland op 
volle toeren en al die criminelen willen natuur-
lijk zo onzichtbaar mogelijk van de rommel 
afkomen die daarbij komt kijken.’
Vroeger deden ze dat anders, vertelt Fijnaut. 
‘Criminelen zijn het arsenaal en repertoire 
behoorlijk aan het uitbreiden. Vroeger dump-
ten ze gewoon jerrycans met chemicaliën in 
natuurgebieden of in busjes die ze dan in een 
woonwijk parkeerden. Ook wordt het soms 
gewoon in een gierput of afvoer gegoten. Deze 
nieuwe methode biedt criminelen nog meer de 
mogelijkheid om grote hoeveelheden afval 
onzichtbaar te lozen.’
Boswachter Erik de Jonge heeft de drugsput in 
Brabant ontdekt. Vanwege politieonderzoek 
blijft de precieze plek geheim. De takken waar-
mee de drugsput was verhuld, pasten niet bij de 
bomen die in het bos staan. Daardoor kreeg 
boswachter Erik argwaan. Hij dacht eerst dat er 

misschien iemand illegaal begraven lag. ‘Ik 
hoorde dat de grond anders klonk toen ik 
eroverheen liep en toen ben ik gaan graven. Met 
mijn blote handen. Ik rook toen al snel een che-
misch luchtje.
Dat criminelen uitwijken naar andere manie-
ren om hun afval te dumpen, komt volgens 
Fijnaut vooral doordat de politie er meer en 
meer op gespitst is sporen te zoeken op de 
dumpplaatsen van drugsafval. ‘Zo hopen ze 
erachter te komen wie de storting heeft gedaan 
en dus de drugs produceert. In zo’n drugsput in 
het bos is de kans dat er sporen gevonden wor-
den kleiner.’
De politie heeft de druk op criminelen weten te 
verhogen door meer invallen te doen. Crimi-
nelen willen de productie vasthouden maar 
niet gepakt worden door de politie, daarom 
kunnen ze niks anders doen dan sluwer te werk 
gaan en als tegenreactie te veranderen van tac-
tiek, zegt Fijnaut. Dat betekent niet dat we de 
wedstrijd aan het winnen zijn van de drugscri-
minelen, zegt Fijnaut. ‘We moeten in actie blij-
ven komen en er moet meer focus zijn op het 
specifiek en doelgericht opsporen van de kop-
stukken van deze organisaties. Zij moeten bui-
ten gevecht worden gesteld.’
Fijnaut vergelijkt de strijd tussen de criminelen 
en de opsporingsinstanties met een soort 
wapenwedloop. ‘De een doet een zet en de 
ander schakelt terug. Maar niet voor lang. Er 
zullen altijd tegenmaatregelen komen.’ Dat de 
drugscriminelen nóg innovatiever zullen wor-
den is dan ook niet ondenkbaar.
Bron: eenvandaag.avrotros.nl, 11 juni 2021
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103. Philips niet meer aansprakelijk te stellen 
voor vervuiling Boschpoort Oss

Het bedrijf Philips kan niet meer aansprakelijk 
gesteld worden voor de ernstige vervuiling van 
grond en grondwater in de Osse wijken Krin-
kelhoek en Boschpoort. De Staat der Nederlan-
den en het bedrijf hebben in 2014 een overeen-
komst getekend. Daarmee heeft Philips, dat tot 
1979 een productielocatie voor lampen in de 
Osse binnenstad had, de aansprakelijkheid 
voor de verontreiniging afgekocht.
Dat schrijft het Osse college van burgemeester 
en wethouders in antwoord op raadsvragen van 
de fractie SP in de Osse gemeenteraad. De par-
tij stelde, mede naar aanleiding van berichtge-
ving in het Brabants Dagblad, raadsvragen 
over de ernstige vervuiling van grond en water 
door de activiteiten van Philips op het voorma-
lige bedrijfsterrein waar nu de wijk Boschpoort 
is gevestigd. De SP vroeg zich in de raadsvragen 
onder meer af of Philips – al dan niet moreel – 
nog aansprakelijk gesteld kan worden voor de 
verontreiniging op het voormalig bedrijfster-
rein.
De socialisten vroegen in de raadsvragen ook 
nadrukkelijk of de volksgezondheid van de 
bewoners in de wijken Boschpoort en Krinkel-
hoek in het geding is en of er mogelijk nader 
onderzoek verricht moet gaan worden naar de 
aanwezigheid van schadelijke stoffen bij hen. 
Volgens het college, dat bij de beantwoording 
de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant betrok, 
zijn er geen ‘humane’ risico’s bij het gebruik van 
het terrein voor wonen met tuin. Desalniette-
min wordt er op heel korte termijn nader 
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aan-
wezigheid van vluchtige gechloreerde koolwa-
terstoffen.
Volgens burgemeester en wethouders – de pro-
vincie is overigens het bevoegd gezag – hoeven 
de bewoners van de Osse wijken ook niet onge-
rust te zijn. Wel wordt het aangeraden om geen 
grondwater op te pompen voor groentetuinen 
en zwembadjes en, wanneer bewoners dat wel 

willen, dit te melden bij de omgevingsdienst 
Zuid Oost Brabant. Consumptie van het water 
wordt sowieso afgeraden, dat geldt overigens 
ook voor niet verontreinigde terreinen in heel 
Nederland.
Benadrukt wordt dat er geen Osse bedrijven 
zijn die het grondwater gebruiken voor voed-
selbereiding, zoals de SP in de vragen sugge-
reert. Volgens de gemeente is er op industrie-
terrein Moleneind, waar ook verontreinigde 
grondwaterpluimen zijn aangetroffen, een be-
drijf dat grondwater oppompt, maar dit 
gebruikt voor koeling en niet voor bereiding.
Bron: bd.nl, 12 mei 2021
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104. ILT: onzorgvuldig werk boorbedrijven 
risico voor bodem en grondwater

Boorbedrijven houden zich bij de aanleg van 
gesloten bodemenergiesystemen niet aan de 
regels om de bodem te beschermen. Als niet de 
juiste technieken en middelen worden gebruikt, 
raken bodem, grondwater en de strategische 
drinkwatervoorraden verontreinigd. Dat stelt 
de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
in een zogeheten signaalrapportage. Ze wil dat 
boorbedrijven zorgvuldiger gaan werken en 
dat omgevingsdiensten en gemeenten het toe-
zicht verbeteren.
‘Het is niet de eerste keer dat we hier op proble-
men stuiten. We hebben daarom extra toezicht 
gedaan en onze bevindingen zijn zorgelijk’, zegt 
Quirine Diesbergen, programmamanager 
bodem van ILT. ‘Bodemenergie is een belang-
rijk onderdeel in de energietransitie, maar als 
de aanleg ervan milieurisico’s met zich mee-
brengt, dan is dat een slechte zaak.’
De inspectie stelt dat bij het afvullen en opnieuw 
afdichten van boorgaten fouten worden 
gemaakt. Ook gebruiken boorbedrijven mili-
euschadelijke stoffen en wordt op verontreinig-
de locaties onvoldoende rekening gehouden 
met de onderliggende schone en diepere 
bodemlagen. Deze lagen moeten beter worden 
beschermd, aldus de inspectie. ‘In diepere 
bodemlagen is namelijk schoon grondwater 
aanwezig dat kan worden gebruikt als drinkwa-
ter. Schoon grondwater is van belang voor de 
kwaliteit van ons drinkwater.’
ILT heeft in de periode van 2016 tot en met 2020 
speciaal toezicht gehouden op de aanleg van 
gesloten bodemenergiesystemen. De dienst 
stelt vast dat de boorbedrijven zich niet aan de 
regels houden zoals vastgelegd in het Besluit 
bodemkwaliteit. Tussen 2016 en 2018 was de 
naleving van de regels bij de aanleg van bode-
menergiesystemen slecht. Dat werd later beter, 
maar toch stelde de dienst in 2019 bij 75% van 
de inspecties nog afwijkingen van de normen 
vast, aldus het rapport.

Ook schort het aan het toezicht, aldus ILT. Dat 
is primair een verantwoordelijkheid van 
gemeenten, maar vele hebben de taak overge-
dragen aan omgevingsdiensten. De inspectie 
beveelt aan om het toezicht te intensiveren. 
Voorts moeten boorbedrijven worden ver-
plicht om de locatie en tijd van uitvoering van 
de boring voor alle toezichthouders (zowel pri-
vaat als publiek) inzichtelijk te maken, aldus de 
inspectie. Zij gaat omgevingsdiensten en 
gemeenten helpen met kennisoverdracht om 
het toezicht te verbeteren. Ook blijft ze zelf 
steekproefsgewijs controles uitvoeren.
Bodemenergiesystemen zijn sinds het begin 
van deze eeuw grootschalig toegepast. Naar 
schatting werkten er in 2018 al zo’n 50.000 
gesloten systemen, schrijft de inspectie. ‘Gezien 
de doelstellingen voor de gebouwde omgeving 
van het tweede klimaatakkoord, zal de toepas-
sing van zowel open als gesloten bodemener-
giesystemen naar verwachting verder door-
groeien. In 2050 heeft naar verwachting 10 tot 
30% van de gebouwen in Nederland een bode-
menergiesysteem.’
Bron: h2owaternetwerk.nl, 10 mei 2021
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105. Milieuhygiënische gegevens waardevolle 
toevoeging Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Het heeft veel meerwaarde om in de Basisregis-
tratie Ondergrond (BRO) stapsgewijs ook mili-
euhygiënische gegevens op te nemen. Dat is de 
belangrijkste conclusie van een onderzoek van 
SIKB, Verdonck Klooster & Associates en 
DoorGrond Advies, dat is uitgevoerd in 
opdracht van het Programmabureau BRO van 
het ministerie van BZK.
De BRO bevat al een breed scala aan informatie 
over de ondergrond. Het maatschappelijk 
draagvlak is groot om daaraan ook informatie 
over schone of verontreinigde bodem van 
publieke en private organisaties toe te voegen. 
De eerste prioriteit ligt bij het ontsluiten van 
gegevens uit bodemonderzoeken. Dubbele 
onderzoekskosten en verlies van gegevens bij 
overdracht van taken worden daarmee voorko-
men.
‘De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een 
centrale registratie van gegevens over de Neder-
landse ondergrond, aangeleverd door overhe-
den als bronhouder. Naast de al bestaande gege-
vens over de ondergrond heeft het significante 
meerwaarde om ook milieuhygiënische 
bodemkwaliteitsgegevens op te gaan nemen’, 
schreef de minister van Binnenlandse Zaken 
begin 2020 aan de Tweede Kamer. ‘Opname 
werkt kostenbesparend, voorkomt dataverlies 
bij de overgang naar de Omgevingswet en 
maakt snellere normering bij nieuwe stoffen, 
zoals PFAS, mogelijk. Het draagvlak hiervoor 
in het werkveld is dan ook groot.’ Dit was voor 
het Programmabureau BRO de aanleiding om 
te onderzoeken hoe uitbreiding van de BRO 
met deze gegevens gestalte kan krijgen.
De onderzoekers bevestigen het brede draag-
vlak, maar zagen aanvankelijk in het werkveld 
wel uiteenlopende opvattingen over wélke 
gegevens te registeren. Tijdens het onderzoek 
ontstond hierover consensus: ontsluit nieuwe 
onderzoeksgegevens én bestaande (histori-
sche) onderzoeksgegevens. Neem niet alleen 

gegevens over verontreiniging, maar ook over 
schone locaties op. En put daarbij uit zowel 
publieke als private bronnen. Daarvoor is het 
belangrijk dat overheden niet alleen in hun rol 
van initiatiefnemer van bodemonderzoeken 
gegevens kunnen aanleveren, maar ook in de 
rol van bevoegd gezag. Daarnaast moeten ook 
specifieke private partijen (rechtspersonen) 
bronhouder kunnen zijn. Voor dat laatste is wel 
een wijziging in de Wet Bro nodig.
De BRO is, net als andere centrale basisregis-
traties, primair gericht op ‘ruwe data’. Bij uit-
breiding van de BRO met milieuhygiënische 
bodemkwaliteitsgegevens ligt daarom de eerste 
prioriteit bij onderzoeksgegevens en de zoge-
naamde statusgegevens, die de basis vormen 
voor rapporten en besluiten. Maar de rappor-
ten zélf vormen vaak, zeker bij historische 
bodemonderzoeken, de enige bron van infor-
matie. Opname daarvan is om die reden ook 
voorzien, maar dan optioneel en in een volgen-
de fase. Geadviseerd is om overheidsbesluiten 
en bijvoorbeeld bodemkwaliteitskaarten niet 
op te nemen. Deze zijn of worden elders al ont-
sloten.
In het advies is beoogd om opname van mili-
euhygiënische bodemkwaliteitsgegevens vanaf 
2022 te laten starten. Door naadloos aan te slui-
ten op de afronding van het huidige Program-
ma BRO (eind 2022) kan gebruikgemaakt blij-
ven worden van de bestaande overlegstructuren.
In de aanloop naar definitieve opname is een 
verdere detaillering nodig. De onderzoekers 
adviseren zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
bestaande uitwisselpraktijken in de keten en de 
bijbehorende open standaard voor data-uitwis-
seling: SIKB0101 (bron: www.basisregistratie-
ondergrond.nl).
Bron: bodemplus.nl, 25 mei 2021
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106. Europese Commissie wil schadelijke 
vervuiling voor 2050 uitbannen

De Europese Commissie heeft zich ten doel 
gesteld schadelijke vervuiling van lucht, water 
en grond uit te bannen. Daartoe moeten tot 
2030 al flinke stappen worden gezet, zoals het 
met 55% verminderen van het aantal ‘luchtver-
ontreinigingsdoden’.
Het milieu moet in 2050 zo schoon zijn, dat 
mens en natuur niet geschaad worden, staat in 
de plannen van Eurocommissarissen Frans 
Timmermans (Klimaat) en Virginijus Sinkevi-
cius (Milieu).
Van elke acht overlijdens in de EU is er nu nog 
één te wijten aan milieuvervuiling, wat neer-
komt op 400.000 mensen. Zij sterven bijvoor-
beeld aan luchtweg- en hartaandoeningen en 
allerlei kankervormen. Die tol wordt boven-
dien oneerlijk veel vaker door kinderen, armen, 
zieken en mensen met een beperking betaald 
dan door wie het beter heeft getroffen.
Dan is er ook de lawaaioverlast nog, die even-
eens duizenden slachtoffers maakt. Voortdu-
rend lawaai van bijvoorbeeld snelwegen of 
vliegtuigen houdt mensen uit hun slaap, brengt 
stress en maakt ziek. Mogelijk worden ook 
plannen gemaakt tegen lichtvervuiling, maar 
daarvoor wacht de commissie nader onderzoek 
af.
Om aan de schadelijke vervuiling in 2050 een 
eind te maken moet de EU al tot 2030 grote 
stappen zetten, stelt de commissie voor. Die 
omvatten onder meer het volgende:

 – verminderen doden door luchtvervuiling met 

55%;

 – verminderen chronische geluidsoverlast met 

30%;

 – helft minder bestrijdingsmiddelen en antibi-

otica voor vee;

 – helft minder plastic afval in zee en restafval.

Ook moet dringend meer natuur tegen vervui-
ling worden beschermd, vindt het dagelijks 
bestuur van de EU. Het aantal ecosystemen 
waar geen vervuilde lucht meer te vinden is, 
moet met een kwart omhoog. Anders gaan nog 
veel meer planten- en diersoorten verloren.

Plannen kosten miljarden, maar ‘dat verbleekt 

bij kosten van niets doen’

Om die doelen te bereiken worden onder meer 
de ammoniakregels voor de landbouw strenger, 
moeten autobanden, treinen en vliegtuigen stil-
ler worden en wordt vervuilde grond gesa-
neerd. Hoe de plannen van de EC precies zullen 
worden gerealiseerd, moet nog blijken.
Ook schrijft de commissie een wedstrijd uit 
voor de regio die het best presteert.
‘Hoe sneller we in actie komen, hoe meer kans 
dat we de planeet en onszelf de ruimte geven 
om weer te kunnen ademen’, zei Timmermans 
woensdag bij de presentatie van de plannen.
De plannen kunnen ieder jaar tientallen miljar-
den kosten, erkent de commissie. Maar ‘dat 
verbleekt bij de kosten van niets doen: naar 
schatting 330 tot 940 miljard euro per jaar’, 
doordat mensen bijvoorbeeld ziek thuisblijven 
van hun werk of in het ziekenhuis belanden.
Als we ingrijpen overlaten aan een volgende 
generatie ‘zal dat veel meer kosten en veel moei-
lijker zijn’, waarschuwt Timmermans.
De plannen zijn een volgende bouwsteen van 
de Green Deal, het masterplan dat de EU kli-
maatneutraal en milieuvriendelijk moet 
maken. Eerder presenteerde Timmermans, de 
tweede man van de commissie, al voorstellen 
om onder meer de uitstoot van broeikasgassen 
terug te dringen en te voorkomen dat chemica-
liën als PFAS in de natuur terechtkomen.
Bron: nu.nl, 12 mei 2021
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107. Transitie Bodemwetgeving naar 
Omgevingswet

Grip op de transitie

De transitie van het tijdperk van de Wet bodem-
bescherming, naar het tijdperk van de Omge-
vingswet staat voor de deur. De datum van 
inwerkingtreding is een half jaar opgeschoven, 
waarmee iets meer tijd lijkt te ontstaan voor een 
goede voorbereiding. Om de nieuwe kaders 
beter te begrijpen wordt in het Journaal Bodem 

en Omgeving steeds een duidelijk overzicht 
gegeven van regels die voor een bepaald aspect 
gaan gelden onder de Omgevingswet. 
Deze keer: bodembescherming. De voornaam-
ste wijzigingen zijn samengevat in de volgende 
tekst.

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
(NRB) is straks niet langer een bindende richt-
lijn en daarom heeft de overheid besloten om 
bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
de NRB als BBT (Best Beschikbare Tech-
niek)-document te laten vervallen. Omdat er 
voor het verlenen van vergunningen wel een 
BBT-document voor bodembescherming 
beschikbaar moet zijn om te beoordelen of 
bodembeschermende voorzieningen ook 
daadwerkelijk voldoen, is er een nieuw BBT-do-
cument voor bodembescherming opgesteld. 
Dit nieuwe BBT-document, genaamd ‘Bodem-
bescherming: combinaties van voorzieningen 
en maatregelen’ (BB-CVM), bevat alleen de 
BBT-maatregelen uit de NRB.

De voornaamste wijzigingen voor bodembe-
scherming zijn:

 – de NRB 2012 komt te vervallen en wordt qua 

inhoud opgenomen in het Bal;

 – voor de in hoofdstuk 4 (Bal) benoemde mili-

eubedreigende activiteiten zijn de minimale 

regels ten aanzien van bodembeschermende 

voorzieningen opgenomen;

 – de term ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ komt 

te vervallen;

 – de te nemen maatregelen vallen onder de 

zorgplicht: afd.  2.4 specifieke zorgplicht – 

art. 2.10 lid 2; voor milieubelastende activitei-

ten houdt deze plicht in ieder geval in:

 – alle passende preventieve maatrege-

len tegen verontreiniging worden 

getroffen;

 – de beste beschikbare technieken wor-

den toegepast;

 – geen significante verontreiniging 

wordt veroorzaakt;

 – alle passende maatregelen worden 

getroffen om ongewone voorvallen 

en de nadelige gevolgen daarvan te 

voorkomen.

Bodemonderzoek

Per activiteit (H4-Bal) wordt aangegeven of 
(eindsituatie)bodemonderzoek nodig is. Het 
uitvoeren van bodemonderzoek valt onder de 
informatieplicht. Zie ook de module bodemon-
derzoek (paragraaf 5.2.1 Bodemonderzoek) in 
het Bal. Bij beëindiging van de activiteit is bo-
demonderzoek veelal verplicht. Nulsituatie bo-
demonderzoek wordt niet verplicht (behalve 
voor complexe bedrijven). Zeker voor bedrijfs-
matige activiteiten blijft het aan te raden een 
nulsituatie bodemonderzoek uit te voeren.

Verhardingen in het Bal

De inmiddels ingeburgerde termen niet-vloei-
stofkerende verharding (bijvoorbeeld klin-
kers), vloeistofkerende voorziening (bijvoor-
beeld aaneengesloten asfalt) en vloeistofdicht 
(een gecertificeerde vloeistofdichte betonvloer) 
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verdwijnen. Voortaan wordt er gesproken over 
aaneengesloten bodemvoorziening: zoals 
asfalt, beton, een ter plaatse gestorte vloer of 
gekitte stelconplaten. Eventuele naden moeten 
dan wel gekit of gevoegd zijn. Daarnaast ken-
nen we een ‘elementen-bodemvoorziening’: 
stelconplaten (ongekit), klinkers of tegels.

Activiteitenbesluit Bal

1.Vloeistofdichte vloer 

of verharding

1.Vloeistofdichte 

 bodemvoorziening

2.Vloeistofkerende 

vloer of verharding

2a. Aaneengesloten 

bodemvoorziening

2b. Elementen bodem-

voorziening

Opslagtanks

In de toelichting bij het Bal wordt aangegeven 
dat voor een aantal vloeistoffen (zoals diesel) 
de externe veiligheidsrisico’s dermate klein zijn 
dat er voor de veiligheid van de omgeving geen 
reden is om een installatiecertificaat op basis 
van BRL  K903 (Regeling Erkenning Installa-
teurs Tankinstallaties) te eisen. Ook hoeft niet 
te worden verwezen naar de maatregelen die 
zijn opgenomen in de PGS 30 (Publicatiereeks 
Gevaarlijke Stoffen, Vloeibare brandstoffen – 
bovengrondse tankinstallaties en afleverinstal-
laties). Voor petroleum en benzine is het risico 
voor de omgeving groter en wordt het hebben 
van een dergelijk certificaat wel verplicht 
gesteld en moet wel worden voldaan aan 
PGS 30. In het Bal wordt niet duidelijk aange-
geven om welke vloeistoffen het naast diesel 
gaat, waarschijnlijk op basis van vlampunt (tus-
sen 60-100 graden).

Bedrijfsriolering

Bedrijfsriolering aangesloten op vloeistofdich-
te bodemvoorziening moet ook vloeistofdicht 
zijn tot aan de zuiveringsvoorziening (incl. cer-
tificering). Keuring is voortaan verplicht voor 
vloeistofdichte riolering. Wel komt er over-
gangsrecht voor bestaande riolering. Riolering 
zal wel moeten worden vervangen bij de recon-
structie van de vloeistofdichte bodemvoorzie-

ning of bij lekkage van het bedrijfsriool. Het 
lijkt nuttig afspraken te maken tussen gemeen-
te, omgevingsdienst en bedrijven over deze 
kostenverhogende eis voor nieuwe riolering en 
het overgangsrecht voor bestaande riolering.
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STAATSCOURANT

Staatscourant
10-06-2021 Staatscourant 2021, 18223 | Be-

sluiten van algemene strekking | Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties

Wijziging van de Regeling basisregistratie 
ondergrond (aanvulling derde tranche)

03-06-2021 Staatscourant 2021, 26962 Recti-

ficatie | Besluiten van algemene strekking | 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties

RECTIFICATIE Regeling van de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
van 31 mei 2021, nr. 2021-0000136391, hou-
dende vaststelling van regels voor het verstrek-
ken van subsidie aan gebouweigenaren in het 
aardbevingsgebied in de provincie Groningen 
ten behoeve van verduurzaming, onderhoud en 
verbetering van het gebouw (Subsidieregeling 
verduurzaming, onderhoud en verbetering 
gebouwen aardbevingsgebied Groningen)

10-05-2021 Staatscourant 2021, 24485 | Be-

sluiten van algemene strekking | Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat

Regeling van de Minister van Economische 
Zaken en Klimaat van 7  mei 2021, nr.  WJZ/ 
21081798, tot wijziging van de Regeling waar-
devermeerdering woningen gaswinning Gro-
ningenveld in verband met de openstelling van 
die regeling voor 2021

03-05-2021 Staatscourant 2021, 22016 | 

Adviezen Raad van State | Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Advies Raad van State inzake het ontwerp van 
een algemene maatregel van bestuur, houdende 
wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststof-
fenwet in verband met het stellen van regels 

over digitale verantwoording van het vervoer 
van dierlijke meststoffen

30-04-2021 Staatscourant 2021, 21184 | Be-

sluiten van algemene strekking | Ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling van de Minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit van 21 april 2021, 
nr. WJZ/21049670, houdende wijziging van de 
Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en 
de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsi-
dies 2021 in verband met invoering en open-
stelling van een subsidiemodule voor agrari-
sche bedrijfsadvisering en educatie met het oog 
op duurzame landbouw

KAMERSTUKKEN

Kamerstukken
03-06-2021 Handelingen 2020-2021, vergade-

ring 70 nr. 14, 20-04-2021 | Tweede Kamer

Stemmingen moties Mestbeleid

03-06-2021 Handelingen 2020-2021, vergade-

ring 70 nr. 20, 20-04-2021 | Tweede Kamer

Stemmingen moties Ontwerp-instemmings-
besluit gaswinning Groningenveld

03-06-2021 Handelingen 2020-2021, vergade-

ring 70 nr. 14, 20-04-2021 | Tweede Kamer

Stemmingen moties Mestbeleid

21-05-2021 Handelingen 2020-2021, vergade-

ring 68 nr. 4, 14-04-2021 | Tweede Kamer

Mestbeleid

21-05-2021 Kamerstuk 2020-2021, 27858 

nr. 543 | Tweede Kamer

Gewasbeschermingsbeleid; Motie; Motie van 
de leden Thijssen en Bromet over financiële 
compensatie om spuitvrije zones aan te houden
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21-05-2021Kamerstuk 2020-2021, 27858 

nr. 549 | Tweede Kamer

Gewasbeschermingsbeleid; Motie; Motie van 
het lid Boswijk c.s. over een plan van aanpak 
om de criminele handel in illegale gewasbe-
schermingsmiddelen aan banden te leggen

21-05-2021 Kamerstuk 2020-2021, 21501-32 

nr. 1298 | Tweede Kamer

Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van 
de leden Bromet en Thijssen over inzetten op 
10% groenblauwe dooradering voor de gehele 
landbouwsector

05-05-2021 Niet-dossierstuk 2020-2021, 

2021D12489 | Tweede Kamer

Aanbod tot drietal technische briefings inzake 
mestbeleid, stikstofbeleid en het GLB/NSP

21-04-2021 Kamerstuk 2020-2021, 30015 

nr. 99 | Tweede Kamer

Bodembeleid; Brief regering; Rapport review 
granuliet

21-04-2021 Kamerstuk 2020-2021, 33037 

nr. 395 | Tweede Kamer

Mestbeleid; Brief regering; Routekaart Toe-
komstig Mestbeleid

KAMERVRAGEN

Kamervragen
10-06-2021 Kamervragen zonder antwoord 

2020-2021, 2021Z10441 | Tweede Kamer

De aangenomen resoluties 74 en 76 bij stem-
mingen in het Europees Parlement over de EU 
Biodiversiteitstrategie.

08-06-2021 Kamervragen zonder antwoord 

2020-2021, 2021Z10107 | Tweede Kamer

Het bericht ‘Bontrup weigerde steekproeven 
granuliet op eigen terrein’

07-06-2021 Kamervragen zonder antwoord 

2020-2021, 2021Z10001 | Tweede Kamer

Het bericht ‘Stikstofdepositie geen bedreiging 
voor natuur in uiterwaarden’

03-06-2021 Kamervragen zonder antwoord 

2020-2021, 2021Z09726 | Tweede Kamer

De bedreiging van de natuur door stikstofhan-
del

28-05-2021 Kamervragen zonder antwoord 

2020-2021, 2021Z09211 | Tweede Kamer

De technische toelichting op 12 mei 2021 aan 
de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over de aanpak van de stik-
stofproblematiek

28-05-2021 Kamervragen zonder antwoord 

2020-2021, 2021Z09219 | Tweede Kamer

Het artikel ‘Spoelt granuliet toch weer weg? 
Wethouder wil verklaring van Rijkswaterstaat’

11-05-2021 Kamervragen zonder antwoord 

2020-2021, 2021Z07757 | Tweede Kamer

De ontbossing van het Amazonegebied door 
soja-invoer van Nederland

11-05-2021 Kamervragen zonder antwoord 

2020-2021, 2021Z07748 | Tweede Kamer

Het bericht ‘NAM: versterkingsoperatie in 
Groningen is niet meer nodig’ (nrc.nl, 6 mei 
2021)

07-05-2021 Kamervragen zonder antwoord 

2020-2021, 2021Z07544 | Tweede Kamer

De meest giftige pesticiden die nog op de Euro-
pese markt zijn toegelaten

06-05-2021 Kamervragen zonder antwoord 

2020-2021, 2021Z07465 | Tweede Kamer

Het recente door ABDTOPConsult geschreven 
rapport ‘Stikstofruimte voor de toekomst’
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06-05-2021 Niet-dossierstuk 2020-2021, 

2021D13389 | Tweede Kamer

Lijst van vragen over de beleidsdoorlichting 
Bodem en Ondergrond (Kamerstuk 32861-64)

04-05-2021 Kamervragen zonder antwoord 

2020-2021, 2021Z07393 | Tweede Kamer

Het bericht ‘Hoe stikstofhandel de BV Brabant 
opnieuw in gevaar brengt: “Er is iets gruwelijk 
mis”’

28-04-2021 Kamervragen (Aanhangsel) 2020-

2021, nr. 2494 | Tweede Kamer

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van 
Esch over het artikel van Zembla ‘Ministerie 
lakt opnieuw stukken weg in Wob-documenten 
over granuliet’
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ducten en diensten van Sdu Uitgevers B.V.. Voor het toesturen van informatie 
over (nieuwe) producten en diensten gebruiken wij uw e-mailadres alleen als u 
daarvoor toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kunt u altijd intrekken 
door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht. 
Als u in het geheel geen informatie wenst te ontvangen over producten en/of 
diensten, dan kunt u dit laten weten aan Sdu Klantenservice: informatie@sdu.
nl. Abonnementen gelden voor minimaal één jaar en hebben een opzegtermijn 
van twee maanden. Onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel. 
Voor informatie over onze leveringsvoorwaarden kunt u terecht op www.sdu.
nl.

©Sdu Uitgevers B.V. 2021
Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de door de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit 
deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een 
geautomatiseerd gegevensbestand) of openbaar gemaakt, op welke wijze dan 
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De bij 
toepassing van art. 16b en 17 Auteurswet wettelijk verschuldigde vergoedingen 
wegens fotokopiëren, dienen te worden voldaan aan de Stichting Pro, Postbus 
3060, 2130 KB te Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van 
een gedeelte van deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie-
werken op grond van art. 16 Auteurswet dient men zich tevoren tot de uitgever 
te wenden. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is 
besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgevers geen aansprake-
lijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

Het al dan niet op verzoek van de redactie aanbieden van uitspraken of artike-
len aan JBO impliceert toestemming voor openbaarmaking en verveelvoudi-
ging t.b.v. de elektronische ontsluiting van (delen van) JBO in enige vorm.
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