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155. De brede benadering van bodem
Van de redactie
Het beleidsveld ‘bodem’ kent een lange historie.
Naar aanleiding van gifschandalen als lekkerkerk werd wetgeving ontwikkeld als basis voor
de aanpak van bodemverontreiniging in
Nederland. Waar eerst ‘alles verwijderen’ de
insteek was, is het beleid later geëvolueerd naar
‘geen risico’s’ voor mens, milieu en verspreiding. Ook is het thema ‘bodem’ inmiddels te
vinden in diverse bepalende transities waar
onze maatschappij zich in bevindt. Denk aan
de bodem als buffer voor hemelwater in klimaatadaptatie, bodemenergie in de energietransitie en natuurlijk hergebruik van grond en
bouwstoffen in de transitie naar een circulaire
economie. Zo is met het Bouwstoffenbesluit en
later het Besluit Bodemkwaliteit hergebruik
van grond en bouwstoffen geregeld. Het doel
daarbij is altijd balans tussen beschermen en
benutten geweest.
Bodemverontreiniging kan ontstaan vanuit
verschillende bronnen, zoals landbouw, industrie, wonen, afval, etc. en blijft een belangrijk
thema in het brede beleidsveld bodem. Waar
verontreiniging in water en lucht na verloop
van tijd vermindert door verdunning of verwaaiing, blijft verontreiniging in de bodem
aanwezig, waar het niet of langzaam afbreekt.
We zijn er dus niet zomaar vanaf. De afgelopen
tien jaar is door betrokken overheden (Rijk,
gemeenten, provincies) met succes gewerkt aan
de aanpak van veel historische bodemverontreinigingen. Tegelijk is duidelijk geworden dat
deze aanpak nog niet klaar is en dat andere
opgaven aandacht verdienen, zoals locaties met
ernstige PFAS-verontreinigingen en diffuse
verontreiniging met lood. Ook hier wordt actief
over nagedacht, gehandeld en worden afspraken gemaakt. We zijn dus nog niet klaar met de
Sdu

aanwezige bodemverontreiniging en hebben
bovendien te maken met nieuwe stoffen en diffuse verontreiniging.
Al enige tijd wordt gewerkt aan de bredere
benadering van het beleidsveld bodem. Verontreiniging of chemische bodemkwaliteit blijft
een belangrijke factor, maar er is meer. De
bodem zou feitelijk als geheel systeem
beschouwd moeten worden, één ecosysteemdienst, een bijna holistische benadering dus.
Diverse beleidsnota’s, zowel lokaal als nationaal, wijzen die kant op. Ook Europees bodembeleid lijkt aan te koersen op een visie op de
bodem die breder is dan alleen verontreinigingsbestrijding. Waar de bodem een scala aan
bijzondere eigenschappen heeft, stelt iedere
functie die wij de bodem geven specifieke eisen
aan enkele van deze componenten, van doorlatendheid tot organischstofgehalte. Het behouden van deze unieke waardevolle eigenschappen voor toekomstige generaties zou voorop
moeten staan. Dit lijkt een ideologie die misschien alleen op de beleidstafels bestaat, maar
de praktijk bewijst het tegendeel.
Wanneer we een greep doen uit de jurisprudentie van de afgelopen maand komen we natuurlijk bodemverontreiniging tegen als thema.
Daarnaast is de verondieping van plassen, de
toepassing van granuliet, maar ook gaswinning
uit de diepere ondergrond terug te vinden in de
jurisprudentie van deze uitgave. Net als het
voorkomen (of eigenlijk de bestrijding van)
exoten die wortelen in onze Nederlandse
bodem. Van verontreiniging tot toepassing en
van de diepe ondergrond tot exoten: best een
breed spectrum voor één beleidsveld! We kunnen dus wel stellen dat de bredere benadering
van ‘de bodem’ iets is dat buiten de deur, in de
fysieke leefomgeving, vanzelf al speelt. De
Journaal Bodem en Omgeving – november 2021, nr. 9
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bodem is breed in de praktijk en dat werkt ook
door in de jurisprudentie. Wanneer we in beleid
de bodem als één waardevol ecosysteem benaderen, doen we daarmee dus eigenlijk recht aan
de praktijk. Wanneer we ook nog eens slagen
in het behouden van dat waardevolle natuurlijke systeem voor toekomstige generaties, mogen
we met recht trots zijn op onze wijze van
bodembeheer …
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156. Wijziging van de Regeling Europese
afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling
milieubeheer om teerhoudend asfalt aan te
merken als gevaarlijk afval
Teerhoudend asfalt bestaat voor een gedeelte
uit koolteer, kortweg ‘teer’ genoemd. Dit wordt
geproduceerd door destructieve destillatie van
steenkool. Teer bestaat uit een grote hoeveelheid aan stoffen, waaronder PAK’s. Van PAK’s
is vastgesteld dat ze kankerverwekkend zijn. Ze
zijn aangemerkt als zeer zorgwekkende stof
(ZZS). Sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw
mag teer in Nederland niet meer in asfalt worden toegepast. Het Nederlandse beleid bepaalt
voorts dat teerhoudend asfalt dat vrijkomt bij
wegonderhoud niet rechtstreeks tot nieuw
asfalt gerecycled mag worden, maar eerst thermisch gereinigd moet worden, zodat de PAK’s
vernietigd worden (Derde landelijk Afvalbeheerplan, lAP3).
Voor het aanmerken van asfalt als ‘teerhoudend’ hanteert Nederland als grenswaarde
75 mg/kg aan PAK’s van de lijst in bijlage A,
tabel 2, van de Regeling bodemkwaliteit, aangeduid als ‘PAK10’). Op basis van deze grenswaarde voorziet sinds 2007 de CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen
asfalt’ in monstername- en meetmethoden om
vast te stellen of vrijkomend asfalt als teerhoudend aan te merken is. De partijen betrokken
bij wegonderhoud in Nederland hanteren
CROW-publicatie 210 om teerhoudend asfalt
te identificeren, te administreren en gescheiden
af te voeren met het oog op de voorgeschreven
thermische reiniging.
Momenteel kan teerhoudend asfalt onder de
noemer van niet-gevaarlijke afvalstof met een
zogeheten groene-lijstprocedure onder de
Europese Verordening voor overbrenging van
afvalstoffen (EVOA) geëxporteerd worden, om
Sdu

in het land van bestemming te worden toegepast in nieuw asfalt, zonder voorafgaande thermische reiniging. De groene-lijstprocedure
houdt in dat de overheden van het verzendende
en van het ontvangende land niet door het
exporterende bedrijf worden geïnformeerd. De
export ondermijnt het Nederlandse beleid voor
teerhoudend asfalt, namelijk de verwijdering
van de aanwezige ZZS. Ongereinigde toepassing in andere landen leidt daar tot risico’s voor
de menselijke gezondheid en het milieu.
Wettelijk wordt vastgelegd dat teerhoudend
asfalt met een gehalte PAK10 groter dan 75 mg/
kg geclassificeerd moet worden als gevaarlijk
afval. Hierdoor ontstaat onder de EVOA de
mogelijkheid om voor export de procedure van
schriftelijke kennisgeving en toestemming te
laten gelden. Die ‘oranje lijst’-procedure houdt
in dat aan de bevoegde gezagen in het land van
verzending en het land van bestemming toestemming gevraagd moet worden. De EVOA
biedt vervolgens mogelijkheden voor beide
autoriteiten om de beoogde overbrenging van
de afvalstof te verbieden.
Bron: 15-10-2021 Staatscourant 2021, 43211 | |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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157. Vrijstellingsregeling inzaai vanggewas
na maïs in verband met lage temperaturen en
veelvuldige regen in 2021
Een onderdeel van het zesde actieprogramma
Nitraatrichtlijn betreft de verplichte inzaai van
een vanggewas na de teelt van maïs op zand- en
lössgronden, direct aansluitend op deze teelt
maar uiterlijk 1 oktober. Men kan hierbij kiezen
voor het toepassen van zogenaamde onderzaai
waarbij het vanggewas wordt ingezaaid tussen
de groeiende maïs, of nazaai waarbij het vanggewas direct na de teelt wordt ingezaaid. De
weersomstandigheden van 2021, met een nat
en koud voorjaar en een zomer met veel neerslag, hebben ervoor gezorgd dat de maïs relatief
laat is ingezaaid en er weinig onderzaai is toegepast. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel
van de maïs niet voor 1 oktober is afgerijpt, en
een groot deel van dit areaal nog dient te worden ingezaaid met een vanggewas.
De Technische Commissie Bodem (TCB) en de
Commissie Deskundigen Meststoffenwet
(CDM) is advies gevraagd ten aanzien van de
effecten van het niet tijdig inzaaien van een
vanggewas enerzijds, en het niet rijp oogsten en
vervolgens vervoederen van de maïs anderzijds. Door de CDM wordt aangegeven dat het
vervoederen van onrijpe snijmaïs een negatieve
afwenteling kan geven op de methaanemissie
en dat er mogelijk risico’s zijn op pensverzuring
en daarmee voor de diergezondheid. De directe effecten op ammoniakemissie zijn naar verwachting beperkt. Door de TCB wordt negatief
geadviseerd ten aanzien van het verschuiven
van de uiterste inzaaidatum van het vanggewas,
omdat dit de uitspoeling van nitraat naar het
bovenste grondwater versterkt.
Uit gesprekken met de sector en op aangeven
van de CDM blijkt dat het voor een groot deel
van het areaal snijmaïs logistiek niet gaat lukken om voor 1 oktober een vanggewas te hebben ingezaaid. Dit kan in de handhaving grote
gevolgen hebben. Om deze reden wordt voor
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het kalenderjaar 2021 vrijstelling verleend van
de uiterste inzaaidatum van 1 oktober en wordt
deze verlengd naar ten hoogste drie etmalen na
de oogst maar uiterlijk 31 oktober.
Bron: 20-10-2021 Staatscourant 2021, 43598 | |
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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158. Kamervragen over het bericht
‘Biodiversiteitstop worstelt met vage doelen en
beloften’
Vraag 1
Bent u bekend met het artikel ‘Biodiversiteitstop worstelt met vage doelen en beloften’?
Vraag 2
Hoe komt het commitment van Nederland
voor de bescherming van 30% land-en natuuroppervlak (in het kader van de High Ambition
Coaliton) concreet terug in de inzet van Nederland tijdens de Convention on Biological
Diversity (CBD) in Kunming?
Vraag 3
Kunt u bevestigen dat meerdere landen vorige
maand tijdens het congres van de international
Union for Conservation of Nature and Natural
Resources (iUCN) concrete toezeggingen hebben gedaan voor grootschalige natuurbescherming- en herstel in het Marseille Manifesto? Zo
ja, hoe draagt Nederland bij aan de ambitie van
dit manifest dat ook op wereldniveau verankerd
wordt?
Vraag 4
Hoe beoordeelt u dat uit het rapport Global
Biodiversity Outlook 5 blijkt dat het overgrote
deel van de Aichi-doelen niet of nauwelijks
gehaald is?
Vraag 5
Hoe gaat Nederland ervoor zorgen dat nieuw
geformuleerde doelen wel gehaald gaan worden?
Bron: 20-10-2021 Kamervragen zonder antwoord 2021-2022, 2021Z18273 | Tweede Kamer
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159. Kamervragen over de vernieuwde toelating
van het hormoonverstorende landbouwgif
cypermethrin die wordt besproken tijdens
de vergadering van het SCoPAFF van 21 en
22 oktober
Vraag 1
Kunt u bevestigen dat volgens de Europese wetgeving alleen landbouwgiffen op de markt toegelaten mogen worden waarvan vaststaat dat ze
geen hormoonverstorende eigenschappen hebben?

Vraag 6
Heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
deze studies betrokken bij de advisering om
voor de vernieuwde toelating van cypermethrin te stemmen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2
Waarom stelt u in uw brief over de Europese
vergadering van het Standing Committee on
Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF)
van 21 en 22 oktober dat volgens de beschikbare informatie het landbouwgif cypermethrin
niet hormoonverstorend is? Op welke wetenschappelijke studies baseert u dat?

Vraag 7
Op basis van welke studies en wetenschappelijke informatie hebben u en het Ctgb de conclusie getrokken dat cypermethrin niet hormoonverstorend zou zijn?

Vraag 3
Kunt u bevestigen dat het Joint Research Centre van de Europese Unie op basis van het toelatingsdossier al in 2016 concludeerde dat de
insectenverdelger cypermethrin wel degelijk
een hormoonverstorende stof is?
Vraag 4
Kent u de onafhankelijke wetenschappelijke
studies van Wang et al. (2021), Jin et al. (2011),
Singh et al. (2020) en Marettova et al. (2017),
waaruit duidelijk blijkt dat cypermethrin wel
degelijk hormoonverstorende eigenschappen
heeft?
Vraag 5
Deelt u het inzicht dat op basis van de bovengenoemde studies een nieuwe toelating voor
cypermethrin een schending van de Europese
wetgeving zou inhouden?
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Vraag 8
Kunt u bevestigen dat de Europese toelatingscriteria voor hormoonverstoring in 2018 zijn
aangescherpt? Vindt u het verantwoord dat
cypermethrin met uw steun nog twee jaar extra
in Nederland en Europa gebruikt mag worden,
terwijl wetenschappelijke, onafhankelijke studies aantonen dat cypermethrin hormoonverstorend is?
Vraag 9
Deelt u de mening dat, zolang de toelatingshouder niet met aanvullende studies kan aantonen
dat cypermethrin aan de gestelde toelatingscriteria voldoet, deze stof niet gebruikt mag worden? Zo nee, waarom vindt u het verantwoord
dat de toelatingshouder hier nog twee jaar de
tijd voor krijgt, met alle risico’s van dien?
Vraag 10
Bent u bereid om de inzet van de Nederlandse
delegatie te wijzigen en tegen het voorstel van
de Europese Commissie te stemmen om cypermethrin nog twee jaar langer goed te keuren,
Sdu
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zolang de producent niet kan aantonen dat deze
werkzame stof veilig is? Zo nee, waarom niet?
Bron: 21-10-2021 Kamervragen zonder antwoord 2021-2022, 2021Z18312 | Tweede Kamer
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160. Kamervragen over de bevindingen van het
Staatstoezicht op de Mijnen
Vraag 1
Bent u bekend met de bevindingen van het
Staatstoezicht op de Mijnen uit het inspectierapport Nouryon Salt zoutwinning Ganzebosveld?
Vraag 2
Hoe kan het dat zes afwijkingen van de winningsplannen niet zijn gemeld aan de toezichthouder?
Vraag 3
Hoe kan het dat een melding uit 2018, dat twee
zoutcavernes aan elkaar zijn gegroeid, niet
openbaar is gemaakt?
Vraag 4
Bent u bereid een evaluatie aan het Staatstoezicht op de Mijnen te vragen van het verscherpte toezicht tot nu toe?
Vraag 5
Hoeveel zoutcavernes in Nederland zijn inmiddels aan elkaar gegroeid?
Vraag 6
Welke gevolgen kan het aan elkaar groeien van
eerder genoemde zoutcavernes hebben? Welke
consequenties heeft het aan elkaar groeien van
twee cavernes voor het in de toekomst stabiliseren/vullen van deze caverne(s)?
Vraag 7
is bekend hoeveel zoutcavernes in Nederland
groter zijn dan opgenomen in de winningsplannen? Zo nee, bent u bereid de toezichthouder te vragen daartoe een onderzoek uit te laten
voeren?
Bron: 18-10-2021 Kamervragen zonder antwoord 2021-2022, 2021Z18195 | Tweede Kamer
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161. Geen toestemming nieuwe gasboringen
Ministeriële besluitvorming
Ministerie van Economische Zaken
21 oktober 2021
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl
Mijnbouw. Bodemdaling.
Samenvatting besluit
Gaswinningsbedrijf Vermilion mag nog tot
2030 gas winnen uit de bestaande gasvelden in
de Friese gemeente Tietjerksteradeel. Maar het
bedrijf krijgt geen toestemming om nieuwe
bronnen aan te boren. Dat heeft demissionair
minister Blok (EZ) besloten.
Plannen
Onder de gemeente ligt een klein gasveld, waarvan de inhoud nu al op verschillende plekken
omhoog wordt gepompt door gasproducent
Vermilion. Dit voorjaar maakte Vermilion
plannen bekend om de gaswinning uit bestaande bronnen flink op te voeren, en uit nieuwe
velden in de gemeente gas te halen: zo’n 11 miljard kuub tot 2050.

velden belangrijker voor Nederland wordt. Het
winnen uit de huidige bronnen mag nog tot
2030, en Vermilion mag de productie opvoeren, maar op voorwaarde dat de grond niet
verder zakt dan de huidige verwachting. Het
Staatstoezicht op de Mijnen blijft dat in de gaten
houden, en zal desnoods handhavend optreden, stelt Blok.
Noot
Bodemdaling is een thema dat in jurisprudentie tot dusver vaak gelinkt wordt aan gaswinning. Door deze, maar ook tal van andere oorzaken (inklinken, peilbeheer, veengebieden
etc.) zal bodemdaling de komende tijd waarschijnlijk vaker op de bestuurlijke en politieke
agenda staan en daardoor ook meer jurisprudentie vergaren.

Bodemdaling
Hoewel de minister de risico’s van gaswinning
kleiner noemt dan bij het Groningerveld, zijn
Tietjerksteradeel, omliggende gemeenten en
het waterschap beducht voor verdere verzakking van de grond. Die wordt door de huidige
gaswinning al geschat op 20 centimeter, maar
zou nog veel meer kunnen worden als er langer
en meer gas gewonnen zal worden.
Toezicht
De minister geeft daarom geen toestemming
om nieuwe velden in gebruik te nemen. Maar
met het stoppen van gaswinning in Groningen
verwacht Blok dat het gebruik van kleinere gasSdu
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162. Verzoek openbaarmaking werkprogramma
gaswinning
Bestuursrecht
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
6 oktober 2021, nr. 201905560/1/A3
ECli:Nl:RVS:2021:2224
(Verheij, Daalder, Den Ouden)
Gaswinning. Openbaarmaking.
[Art. 8:29 en 8:108 Awb, art. 10 Wob, art. 19.1a
Wm, Milieubesluit]
Samenvatting uitspraak
Bij besluit van 20 november 2018 heeft de
inspecteur-generaal der Mijnen een verzoek
van de Vereniging Milieudefensie, afdeling
Westerveld, om openbaarmaking van een
werkprogramma van Vermilion afgewezen. De
voormalige gasput Nijensleek-01, ook wel aangeduid als NSl-01, in het Drentse dorp Nijensleek is omgebouwd tot waterinjectieput. Via
deze put wordt productiewater in het lege gasveld gepompt. Dit productiewater, bestaande
uit condens- en zoutwater, is afkomstig van
andere gaswinningslocaties van Vermilion.
Omdat de binnenbuis (‘tubing’) van de put
bleek te zijn aangetast door corrosie, is in februari 2019 een reparatie uitgevoerd waarbij de
binnenbuis is vervangen. Voorafgaand aan dergelijke werkzaamheden moet een werkprogramma worden opgesteld en aan de inspecteur-generaal worden verstrekt. Milieudefensie
heeft op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur verzocht om openbaarmaking van dit
werkprogramma.
Betoog, oordeel en jurisprudentie
Vermilion betoogt dat de inspecteur-generaal
onvoldoende gewicht heeft toegekend aan haar
belang bij bescherming van bedrijfs- en fabricagegegevens. De in het werkprogramma
beschreven werkzaamheden en methoden zijn
312
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weliswaar algemeen bekend, maar onder meer
de precieze werkwijze, specificaties van materieel, volgorde en instructies zijn dat niet. Die
gegevens zijn dan ook concurrentiegevoelig.
Die informatie is inderdaad bekend bij de door
Vermilion ingehuurde bedrijven, maar zij zijn
verplicht om deze geheim te houden. Door
openbaarmaking op grond van de Wob kunnen
ook andere bedrijven kennisnemen van het
werkprogramma en de daarin opgenomen
informatie over de werkprocessen. Het is niet
geloofwaardig dat de werkprogramma’s van alle
Nederlandse operators exact gelijk zijn en dat
het werkprogramma van Vermilion dus alleen
informatie bevat die concurrerende bedrijven
al kennen. Verder heeft de inspecteur-generaal
geen volledig zicht op bedrijven in de olie- en
gassector buiten Nederland en in andere mijnbouwsectoren, zodat hij niet kan stellen dat
openbaarmaking van het werkprogramma
geen gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van Vermilion. Het belang van bescherming
van bedrijfs- en fabricagegegevens moet restrictief worden uitgelegd: openbaarheid van
milieu-informatie is het uitgangspunt. Dit
brengt met zich dat aannemelijk moet zijn dat
openbaarmaking van de milieu-informatie
daadwerkelijk schade toebrengt aan het met
geheimhouding gediende belang (zie de uitspraak van de Afdeling van 16 oktober 2019,
ECli:Nl:RVS:2019:3490).
De inspecteur-generaal heeft gesteld dat in dit
werkprogramma van Vermilion heel gangbare
werkzaamheden en methoden zijn beschreven.
Vermilion erkent dit. Verder heeft de inspecteur-generaal gesteld dat openbaarmaking van
het werkprogramma niet zal leiden tot verstoring van het concurrentieproces, juist omdat
het om algemeen bekende zaken gaat. Hij
baseert zich op de vele werkprogramma’s die hij
onder ogen krijgt. Vermilion heeft deze stelling
van de inspecteur-generaal onvoldoende conSdu
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creet weersproken. Het is goed mogelijk dat,
zoals Vermilion stelt, de precieze details van dit
werkprogramma niet een op een overeenkomen met andere werkprogramma’s en dat concurrenten daar enige interesse voor zullen hebben. Daarmee heeft Vermilion echter niet
aannemelijk gemaakt dat openbaarmaking van
deze details ertoe leidt dat haar concurrentiepositie in het gedrang komt en dat zij daardoor
schade zal lijden. De inspecteur-generaal
mocht zich daarom op het standpunt stellen dat
de informatie in het werkprogramma niet
zodanig concurrentiegevoelig is dat het zwaarwegende belang van openbaarmaking van milieu-informatie daarvoor moet wijken.
Noot
Bijzonder is dat in deze casus gekozen wordt
voor het (vermeende/gestelde) bedrijfsbelang
in relatie tot concurrentie vanuit kennis over
design-, fabricage-, en operatiegegevens van de
werkzaamheden. Het belang van concurrentiegevoeligheid wordt in dit geval een zwaarder
belang toegerekend dan de openbaarmaking
van milieu-informatie.

Sdu

Journaal Bodem en Omgeving – november 2021, nr. 9

313

163 - JBO 2021

JURiSPRUDENTiE

163. Niet handhavend optreden tegen toepassen
van granuliet
Bestuursrecht
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
13 oktober 2021, nr. 202004635/1/R1
ECli:Nl:RVS:2021:2282
(Helder, Michiels, Knol)
Bouwstoffen. Toepassing. Granuliet.
[Wbb, Wm, Waterwet]
Samenvatting uitspraak
Het betreft hier een zeer uitgebreide uitspraak.
Hieronder een samenvatting zoals te vinden op
bodemplus.nl.
Het toepassen van granuliet in het gebied ‘Over
de Maas’ levert geen overtreding op van de milieuregels. Daarom hoefde het ministerie van
infrastructuur en Waterstaat ook niet handhavend op te treden. Dat blijkt uit de uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State van 13 oktober 2021.
Achtergrond
in de uiterwaarden langs de Maas tussen Alphen en Dreumel in de gemeente West Maas en
Waal wordt gewerkt aan het delfstoffen- en
natuurontwikkelingsproject ‘Over de Maas’. Na
de winning van de delfstoffen wordt het gebied
geschikt gemaakt voor duurzame hoogwaterbeveiliging, natuur en recreatie. Zo wordt de
winningsplas een natuurplas. Om er een
natuurplas van te maken, moet de plas minder
diep worden. Voor het aanvullen en het ondieper maken van de plas is onder meer granuliet
gebruikt. Granuliet is een restproduct van granietbrokken. Volgens de gemeente West Maas
en Maal is granuliet schadelijk voor mens en
milieu. Zij heeft het ministerie verzocht om een
einde te maken aan het toepassen van granuliet.
Het ministerie heeft het verzoek afgewezen,
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omdat volgens haar de milieuregels niet worden overtreden.
Grond of bouwstof
De gemeente West Maas en Waal vindt dat granuliet geen ‘grond’ is, maar een ‘bouwstof ’. Voor
de vraag of met het toepassen van granuliet de
milieuregels worden overtreden, is het belangrijk of granuliet als ‘grond’ of als ‘bouwstof ’
moet worden beschouwd, zoals dat in het Besluit bodembescherming staat. Volgens deze
definities mag ‘grond’ wel en ‘bouwstof ’ niet
worden gebruikt om de plas minder diep te
maken. Granuliet bestaat uit ‘organische stof in
een verhouding en met een structuur die van
nature in de bodem worden aangetroffen’. De
Afdeling bestuursrechtspraak komt tot het oordeel, mede op basis van het onafhankelijke rapport van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, dat granuliet als ‘grond’ moet
worden aangemerkt. Het ministerie heeft dan
ook het verzoek van de gemeente West Maas en
Waal om handhavend op te treden tegen het
toepassen van granuliet terecht afgewezen.
Verder is met het oog op de milieuregels nog
van belang of granuliet in deze zaak ‘nuttig is
toegepast’. De gemeente is van mening dat dit
niet zo is. Het ministerie bestrijdt dat. Volgens
het ministerie gaat het om het vervangen van
primaire grondstoffen door granuliet en is de
toepassing niet bedoeld om alleen maar van het
granuliet af te komen. De Afdeling bestuursrechtspraak komt tot het oordeel dat het granuliet in dit geval ‘nuttig is toegepast’ zoals de
milieuregels eisen. Op basis van verschillende
onderzoeksrapporten die in deze procedure
zijn ingediend, is er ‘geen aanleiding te oordelen
dat granuliet kankerverwekkende eigenschappen bevat, zodat granuliet te kwalificeren is als
een niet-gevaarlijke stof ’. Het ministerie heeft
zich op het standpunt mogen stellen dat het
granuliet op zichzelf geen gevaarlijke eigenSdu
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schappen bezit. Het is zeer onwaarschijnlijk dat
met het toepassen van granuliet in de plas nadelige gevolgen voor mens en milieu zullen optreden, aldus de hoogste algemene bestuursrechter.
Noot
De bezwaren van de gemeente tegen het toepassen van granuliet in het gebied ‘Over de
Maas’ zijn dus ongegrond. Toch zal in dit project niet langer granuliet worden gebruikt om
de natuurplas minder diep te maken. De uitvoerder van het project heeft op de rechtszitting
bij de Afdeling bestuursrechtspraak in juni
gezegd dat hij hier geen gebruik meer zal maken
van granuliet, onafhankelijk van de uitkomst
van deze procedure.

Sdu
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164. Spoedige sanering niet noodzakelijk
Bestuursrecht
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
29 september 2021, nrs. 202005257/1/R1 en
202101189/1/R1
ECli:Nl:RVS:2021:2181
(Uylenburg)
Bodemverontreiniging. Bodemsanering.
[Art. 28 en 39 Wbb, art. 6:19 Awb]
Samenvatting uitspraak
Bij besluit van 25 maart 2020 heeft het college
van burgemeester en wethouders van Maastricht vastgesteld dat sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging op de [locatie A], kadastraal bekend voormalig gemeente
itteren (thans: Maastricht), sectie A, nummer 1572, vastgesteld dat spoedige sanering
niet noodzakelijk is en ingestemd met een door
[vergunninghouder] ten aanzien daarvan ingediend (deel)saneringsplan. [vergunninghouder] is voornemens op het perceel [locatie A]
een woning te herbouwen en uit te breiden.
Daartoe is op 21 januari 2020 aan hem een
omgevingsvergunning verleend. in het kader
van die omgevingsvergunning is een verkennend bodemonderzoek verricht waaruit bleek
dat de locatie sterk verontreinigd is met zink,
veroorzaakt door historische activiteiten die
binnen dit deel van de gemeente Maastricht
hebben plaatsgevonden.
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165. Uitspraak Japanse duizendknoop
Civiel recht
Rechtbank Overijssel
14-10-2021, nr. C/08/271406 / KG ZA 21-215
ECli:Nl:RBOVE:2021:3877
(Zweers)
Ecosysteem. Exoten.
[Art. 21 Rv]
Samenvatting uitspraak
inspanningsverplichting. Niet aannemelijk is
geworden dat gedaagde zich onvoldoende heeft
ingespannen voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop in en om de kavel van eiser.
Oordeel en jurisprudentie
De voorzieningenrechter kan in dit kort geding
niet vaststellen of, en zo ja in welke mate thans
Japanse duizendknoop aanwezig is in de bouwgrond van [eiser 1]. Ook kan de voorzieningenrechter er niet zonder meer voorshands van
uitgaan dat de stellingen van [C] over de aanwezigheid van de duizendknoop in het perceel
van [eiser 1] kloppen. Berkeloevers is namelijk
niet betrokken geweest bij de inspecties en rapportages van [C]. Daarnaast ziet de voorzieningenrechter een aanvullende aanleiding om de
eenzijdig in opdracht van [eiser 1] tot stand
gekomen rapportages met terughoudendheid
te benaderen. De voorzieningenrechter constateert namelijk dat [eiser 1] in strijd met het
voorschrift uit art. 21 Rv heeft gehandeld.
immers, [eiser 1] heeft in de dagvaarding van
24 september 2021 onder overlegging van de
e-mail van het waterschap van 28 juni 2021
doen stellen dat het waterschap hem heeft meegedeeld dat aan Berkeloevers geen watervergunning is verleend voor het afgraven van de
oever tot grondwaterniveau. Terwijl het waterschap hem in zijn e-mails van 12 en 16 augustus
2021 – welke e-mails door [eiser 1] zijn achtergehouden maar door Berkeloevers c.s. alsnog
Sdu

zijn overgelegd – heeft geïnformeerd dat Berkeloevers wel degelijk over de benodigde vergunning beschikt. Het waterschap heeft
[eiser 1] in die e-mails zelfs expliciet meegedeeld dat het afgraven en zeven van de oever is
uitgevoerd. [eiser 1] moet hebben beseft dat
deze latere door het waterschap aan hem gedane mededelingen relevant zijn voor de beoordeling van het geschil, maar toch heeft hij enkel
de eerdere e-mail van het waterschap van
28 juni 2021 (die aansluit bij zijn stelling dat de
oever niet is afgegraven en gezeefd) ter kennis
gebracht van de voorzieningenrechter.
De voorzieningenrechter overweegt bovendien
dat zelfs wanneer vast zou staan dat thans
Japanse duizendknoop op het perceel van
[eiser 1] aanwezig is, daaruit niet zonder meer
volgt dat Berkeloevers haar verplichtingen niet
is nagekomen. immers, [eiser 1] en Berkeloevers zijn een inspanningsverplichting aangegaan en geen resultaatverplichting. Berkeloevers heeft ter invulling van die
inspanningsverplichting gefaseerd verschillende bestrijdingsmethodes toegepast. Als gezegd
is voorshands aannemelijk dat Berkeloevers ter
gelegenheid van het bouwrijp maken van de
grond de oever heeft afgegraven en gezeefd (zie
r.o. 4.5). Niet door [eiser 1] gesteld en ook niet
gebleken is dat er toen buiten de oever duizendknoop in het perceel van [eiser 1] aanwezig was
en dat Berkeloevers daarmee bekend was of had
behoren te zijn. Daarbij is mede relevant dat [D]
adviesburo in zijn verklaring van 30 september
2021 schrijft dat bij het afgraven is bekeken tot
hoever de wortels van de duizendknoop in het
terrein zijn verspreid. Ook neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat de bevindingen van [C] zoals neergelegd in zijn twee rapportages, kennelijk voor het eerst met
Berkeloevers zijn gedeeld op respectievelijk
25 augustus 2021 en 24 september 2021.
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166. Ook Terneuzen wil rem op baggeren
Westerschelde
Na Reimerswaal wil nu ook een meerderheid
van de gemeenteraad van Terneuzen op de rem
trappen als het gaat om baggeren in de Westerschelde. De vrees is dat er bij het baggeren schadelijke PFAS-stoffen vrijkomen. De coalitiepartijen in Terneuzen roepen het college van
B&W nu op om bezwaar te maken tegen het
baggeren in de Westerschelde. Volgens het
CDA, TOP/Gemeentebelangen, VVD en
ChristenUnie in de Terneuzense gemeenteraad, draagt de gemeente een verantwoordelijkheid vanwege de ligging aan de Westerschelde. De partijen roepen het college op zich aan
te sluiten bij andere overheden die ageren tegen
de PFAS-lozingen. Met de oproep bezwaar te
maken tegen de baggerwerkzaamheden wordt
aangesloten bij een eerdere oproep uit de
gemeenteraad van Reimerswaal. Die steunde
eind vorige maand unaniem een motie van
gelijke strekking. Als het aan de Bevelandse
raadsleden ligt, krijgt België alleen toestemming voor het baggeren als het de PFAS-lozingen aanpakt.
Daarnaast vrezen de raadsleden in zowel Reimerswaal als in Terneuzen dat er bij nieuwe
baggerwerkzaamheden wederom PFAS-stoffen vrijkomen, met alle potentiële schade voor
mens en dier als gevolg.
Bron: omroepzeeland.nl, 25 oktober 2021
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167. Provincie Drenthe verhoogt maximale
vergoeding kosten opruimen drugsafval in
buitengebied
Eigenaren van percelen waar dumpingen van
drugsafval worden aangetroffen, kunnen
voortaan maximaal € 24.999 van de opruimkosten vergoed krijgen. Dat was voorheen
€ 15.622. Het gaat dan niet alleen om het opruimen van verpakkingen en afvoeren van chemische stoffen, maar vooral ook om de kosten van
bodemsanering. Ook het totale budget voor de
vergoedingsregeling is opgehoogd met € 48.000
tot € 64.000. Provincie Drenthe vindt dat gedupeerden van drugsafvalvervuiling meer zekerheid moet worden geboden zodat ze succesvol
een beroep kunnen doen op de regeling. De
regeling was de laatste tijd overtekend, stelt provincie Drenthe vast. in totaal zijn vorig jaar elf
drugslabs opgerold in Noord-Nederland,
waarvan zes in Drenthe. Dit jaar zijn tot nu toe
twee nieuwe productielocaties aangetroffen in
die provincie. Ook werden in Noord-Nederland dit jaar acht locaties gevonden, waarbij
afval van de productie van synthetische drugs
in het spel was. Twee dumpingen waren in
Drenthe, vijf in Groningen en één in Friesland.
Er werden vorig jaar in Noord-Nederland in
totaal dertien drugsdumpingen aangetroffen.
Bron: nieuweoogst.nl, 21 oktober 2021
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168. Betonmatras tegen vervuiling uit
waterbodem gasfabriek Akkrum
Een betonmatras van Duitse makelij moet een
einde maken aan het lekken van verontreinigingen vanuit de waterbodem in De Boarn in
Nes bij Akkrum. De bestaande isolatielaag, die
tijdens een sanering in 2015 op de bodem is
gelegd, kan de geïsoleerde vervuiling van de
voormalige gasfabriek niet volledig tegenhouden. Mede door gasvorming in de bodem
komen incidenteel nog steeds verontreinigingen naar boven drijven. ‘Dat is ontoelaatbaar.
Die situatie voldoet niet aan de destijds afgegeven saneringsvergunning’, oordeelt Provincie
Fryslân. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst
op donderdag 21 oktober in De lantearne in
Akkrum zal de aannemer van het project samen
met de provincie meer over de nieuwe maatregelen vertellen.
Bron: akkrum.net, 20 oktober 2021
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169. Onbegrip over uitblijven onderzoek naar
PFAS tijdens bijpraatsessie van Provinciale
Staten Zeeland
Statenleden reageerden gisteren vol onbegrip
op de mededeling dat het provinciebestuur nog
geen opdracht had gegeven voor onderzoek
naar de gevolgen van PFAS op de volksgezondheid. Dat hoorden zij gisteren op een informatiebijeenkomst waar wetenschappers en ambtenaren uit Nederland en België toelichting
gaven over de PFAS-vervuiling in de Westerschelde.
Voor ambtenaren van het RiVM en Rijkswaterstaat bleek de precieze staat van PFAS in de
Westerschelde een blinde vlek. Tot ontsteltenis
van bijvoorbeeld Eddy Heerschop. ‘ik was
eigenlijk in de veronderstelling dat het RiVM
aan het meten was. En nu zegt het RiVM dat
het geen opdracht heeft gekregen’, aldus de
PvdA’er. ‘Dus dat is wel een van de vragen die
gesteld moet worden: werd er gemeten of werd
er niet gemeten.’ SGP’er Harold van de Velde,
initiatiefnemer van de bijeenkomst van gisteravond, schrok van dat nieuws: ‘ik heb ook de
vraag: hoe kan dat? Wat is er dan de afgelopen
maanden gebeurd?!’
Gedeputeerde Dick van der Velde was daarentegen blij met die duidelijkheid. Van der Velde
zegt al maanden op antwoord op deze vraag te
wachten. ‘Het is goed dat we nu precies weten
wie er waarvoor aan de lat staat’, zegt Van der
Velde. Al betekent die duidelijkheid niet dat de
provincie morgen direct opdracht geeft voor
een onderzoek. Op de vraag of het RiVM morgen een belletje kan verwachten van de provincie, antwoord de gedeputeerde kort: ‘Wellicht’.
Harold van de Velde hoopte vooraf vooral op
praktische antwoorden voor op de korte termijn. Antwoorden op vragen of Zeeuwen die
rond de Westerschelde en het Kanaal van Gent
naar Terneuzen nog eieren en groenten uit
eigen tuin kunnen eten of veilig kunnen zwemmen. Maar volgens de SGP’er bleef het gisterSdu

avond vooral veel bij algemene antwoorden. ‘Je
ziet dan toch instanties naar elkaar wijzen en ik
heb nog weinig echte, Zeeuwse antwoorden
gezien’, legt Van de Velde uit.
Meerdere statenleden keken met enige jaloezie
naar hoe Vlaanderen de PFAS-problematiek
aanpakt. ‘Eigenlijk moet je constateren dat de
overheid van Vlaanderen er hele strakke regie
op heeft’, aldus Van de Velde. ‘Duidelijk, met
coördinatie en iedereen voor elkaar. Dat doen
zij heel goed en wat mij betreft moet Nederland
dat snel navolgen.’
Karl Vrancken, de man die de Vlaamse
PFAS-aanpak aanstuurt, was dan ook de enige
die zich uit wilde laten over de praktische vragen die Van de Velde had. in België zijn er meerdere ringen rondom de 3M-fabriek gelegd
waarbinnen men, naarmate de fabriek verder
weg is, steeds losser geadviseerd wordt over
bijvoorbeeld eitjes uit de eigen tuin. Die ringen
eindigen ruim voor de grens. Vrancken had dan
ook een duidelijke boodschap voor de Zeeuwen: ‘Tot een afstand van tien kilometer raden
we aan om het eten van eieren uit eigen tuin te
beperken. Maar voorbij die tien kilometer zijn
er geen verdere maatregelen of adviezen, dus
dat blijft voldoende weg van de grens.’
Bron: omroepzeeland.nl, 21 oktober 2021
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170. Tweede Kamer neemt drie moties aan over
PFAS
De Tweede Kamer heeft op 12 oktober 2021
drie moties aangenomen over de vermindering
van blootstelling aan PFAS. De Tweede Kamer
wil onder andere dat Nederland zich binnen
Europa nog sterker gaat inzetten op een totaalverbod op PFAS. De moties zijn ingediend tijdens het kamerdebat van 7 oktober 2021 over
de vermindering van blootstelling aan PFAS
naar aanleiding van de EFSA-opinie. De drie
moties, die op 12 oktober door de Tweede
Kamer zijn aangenomen, verzoeken de regering om:
–

–

–

het huidige initiatief om binnen Europa te
komen tot een verbod op PFAS te versterken
en te versnellen;
samen met gemeenten voor de zomer van
2022 in kaart te brengen waar PFAS-hotspots
liggen inclusief daarbij horende beheersmaatregelen en tijdspad van aanpak;
alle directe én indirecte lozingen van PFAS op
oppervlaktewater te identificeren en te minimaliseren via vergunningverlening en verplichte toepassing van best beschikbare technieken.

Bron: bodemplus.nl, 19 oktober 2021
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171. Advies over 3M: 99% minder lozen
De hoeveelheid PFAS die chemiebedrijf 3M in
Zwijndrecht (nabij Antwerpen) in de Schelde
mag lozen, zou direct moeten worden teruggebracht, van 5300 naar 50 kilo op jaarbasis.
Dat heeft de commissie omgevingsvergunningen maandag aan de provincie Antwerpen
geadviseerd. Na 30 juni zou 3M helemaal geen
PFAS meer mogen lozen, met uitzondering van
60 gram PFOS waarvoor een wettelijke norm
geldt. lozing van andere PFAS moet na 30 juni
niet meer worden toegestaan. Donderdag
neemt het provinciebestuur een besluit.
Bron: pzc.nl, 18 oktober 2021
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172. Provincie Flevoland lanceert nieuw
waterprogramma
Met een vernieuwd programma en extra budget wil de provincie Flevoland zich voorbereiden op de wateropgaven van de komende jaren.
De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het
aanpakken van wateroverlast, het verhogen van
de waterveiligheid en het garanderen van de
(drink)waterkwaliteit. Provincies zijn wettelijk
verplicht om hun waterbeleid om de zes jaar te
herzien. Flevoland greep deze verplichting aan
om de prioriteiten opnieuw vast te stellen en het
beschikbare budget voor de wateropgaven te
verhogen. ‘Het geldende beleid was niet meer
voldoende om de toekomstige wateruitdagingen zoals de drinkwatervoorziening en de
waterkwaliteit aan te kunnen’, laat Yang Yang
Chiu, woordvoerder van de provincie Flevoland, weten. De drinkwatervoorziening, de
kwaliteit van het (grond)water, het landgebruik, waterbeschikbaarheid en bodemdaling
zullen de komende jaren de belangrijkste
watergerelateerde uitdagingen in de provincie
zijn, denkt Chiu. ‘Deze onderwerpen staan
momenteel centraal in het maatschappelijk en
politiek debat in Flevoland. Dit resulteerde niet
alleen in beleid, maar ook in extra budget op
deze thema’s de komende jaren. Het gaat om in
totaal 900.000 euro incidenteel, voor de jaren
2022 en 2023. Met ingang van dit jaar is het
budget structureel met 225.000 euro verhoogd.’
Chiu omschrijft het hoofddoel van het programma als het garanderen van: ‘gezond, veilig
en voldoende water, nu en in de toekomst. Dat
valt onder het kopje “goed rentmeesterschap”.
Het beleid voor waterkwaliteit is bijvoorbeeld
naar de nieuwste inzichten aangepast. De doelen en de bijbehorende maatregelen zijn zo
gesteld dat we de chemische en ecologische
doelen in 2027 kunnen halen.’ Het waterprogramma omvat ook een aanpassing van het
beleid voor drinkwatervoorziening. Naast het
reserveren van mogelijke drinkwaterbronnen
en de wens te voldoen aan de drinkwatervraag,
324
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zet de provincie nu ook in op waterbesparing
en innovatieve vormen van drinkwaterwinning. ‘Overkoepelend gaat het steeds om het
actualiseren van beleid waarbij verschillende
subthema’s flink veranderd zijn.’
in het waterprogramma is ook veel aandacht
voor de partners, onder andere de gemeenten,
het waterschap en het waterbedrijf, met wie de
provincie het waterbeleid wil uitvoeren. ‘Om de
waterdoelen te halen hebben we de gebiedspartners hard nodig. De provincie heeft zelf
immers weinig uitvoerende taken op het gebied
van water. De rol van de provincie is vaak meer
initiërend en stimulerend. De komende tijd
wordt verder bekeken hoe de samenwerking in
de komende periode kan worden voortgezet en
wat er nodig is om ook de nieuwe doelen daarin waar te maken. Op verschillende onderwerpen en met de verschillende partners zoeken
we dus naar samenwerking op maat.’
Ook waterschap Zuiderzeeland noemt samenwerking een voorwaarde om het waterbeheer
toekomstbestendig vorm te geven. ‘Uitdagingen als klimaatverandering, de woningbouwopgave, achteruitgang van de biodiversiteit en
de energietransitie hebben invloed op het
bodem- en watersysteem. De grenzen van dat
systeem zijn in zicht: de bodem daalt en voldoet
niet meer aan de bestemming en het grondwater wordt zouter’, stelt Marjolein Oldenbeuving
van waterschap Zuiderzeeland. ‘Water is daarom iets om al bij de start van de inrichting van
een gebied rekening mee te houden. Steeds
vaker overstijgen de opgaven de grenzen van
vakgebieden en organisaties.’
Bron: h2owaternetwerk.nl, 18 oktober 2021
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173. Redeneerlijn overgangsrecht saneringen
Aanvullingswet bodem
Voor lopende saneringen is nu een redeneerlijn
overgangsrecht beschikbaar. Deze bevat ook
vragen met antwoorden en een beslisboom.
Redeneerlijn
Vanuit de uitvoeringspraktijk en het traject
warme overdracht leeft er een aantal vragen
over het overgangsrecht van de Wet bodembescherming met de overgang naar de Omgevingswet. Deze vragen zijn zowel juridisch,
bestuurlijk als pragmatisch van aard en de
oplossingen kunnen ook van dien aard zijn.
Om meer inzicht te krijgen in de juridische
vraagstukken over het overgangsrecht is een
aantal juristen van provincies, omgevingsdiensten, ministerie van i&W (HBJZ) en Bodem+
bij elkaar gekomen om deze vragen te bespreken. Met deze groep is een concept-redeneerlijn samengesteld over het overgangsrecht,
inclusief vragen met antwoorden en een beslisboom.
Overgangsrecht
Het overgangsrecht is van grote betekenis voor
de uitvoeringspraktijk, omdat bodemsaneringen vaak lang duren. Het uitvoeren van
bodemsaneringen volgens de Wet bodembescherming (Wbb) kan in volle gang zijn op het
moment dat de Omgevingswet in werking
treedt. Om te zorgen dat deze saneringen kunnen worden afgerond, is voor een aantal situaties in eerbiedigend overgangsrecht voorzien.
Bron: bodemplus.nl, 14 oktober 2021
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174. Groningen onderzoekt verzilting
grondwater Dubbele Dijk
Provincie Groningen onderzoekt of een getijdenduiker bij de Dubbele Dijk bij Bierum meer
kans op verzilting geeft van omliggende landbouwgronden. Ook wil de provincie weten of
de kwelsloot achter de tweede dijk voldoende
is om te voorkomen dat het zoute water doorsijpelt naar het zoete grondwater buiten de
Dubbele Dijk.
Sweco en Acacia verrichten deze week in het
zuidelijk tussengebied grondboringen. Het
onderzoek is nodig voor de aanvraag van een
omgevings- en watervergunning voor de getijdenduiker. De resultaten worden in november
verwacht.
Aanleiding voor het onderzoek is de zorg van
boeren dat verzilting van landbouwgrond toeneemt als volgend jaar een getijdenduiker
wordt aangelegd. Verzilting van landbouwgrond is al een groeiend probleem aan de Groningse Waddenkust door zeespiegelstijging en
bodemdaling.
Bij de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl is
enkele jaren terug een dubbele dijk aangelegd.
Achter de bestaande zeedijk is een lagere, tweede dijk aangelegd. Tussen beide dijken komt
een gebied waar zeewater in en uit kan stromen.
Door de getijdenwerking kan hier slib uit de
Eems bezinken en nieuwe natuur ontstaan.
Ook is er ruimte voor zilte teelt en aquacultuur.
Bron: nieuweoogst.nl, 13 oktober 2021
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175. Onderzoek naar radioactiviteit in gestorte
staalslakken bij Spijk
Staal wordt gemaakt uit ijzererts, waar van
nature een klein beetje radioactief materiaal in
zit. Deze natuurlijke radioactiviteit komt bij de
productie van staal terecht in een bijproduct: de
staalslakken. Staalslakken kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als vulling van geluidswallen of als ondergrond van een weg.
Op een terrein langs de snelweg A15 nabij Spijk
is 600.000 tot 700.000 ton staalslakken gestort,
verdeeld over vijf velden. Dit is gedaan voor de
aanleg van een geluidswal langs een golfbaan
die wordt uitgebreid. Een burger heeft vragen
gesteld of de radioactiviteit in de staalslakken
op het terrein bij Spijk een risico vormt voor
mens en milieu. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft
daarom hier een onderzoek naar gestart.
Het RiVM heeft in opdracht van de ANVS voor
dit onderzoek gemeten hoeveel radioactieve
stoffen in de staalslakken bij Spijk zitten. Deze
hoeveelheid is heel laag en ligt ver onder de
norm. Hierdoor zijn er geen radiologische risico’s voor mens en milieu.
Het RiVM heeft als vergelijking ook het niveau
van de natuurlijke straling in het gebied naast
de staalslakken gemeten; er zit namelijk van
nature straling in de bodem. De straling in dit
gebied kwam overeen met het normale stralingsniveau voor deze grondsoort. De hoeveelheid straling van de staalslakken is zelfs lager
dan van de natuurlijke bodem. Dit komt doordat de staalslakken de radioactiviteit die van
nature in de bodem zit grotendeels tegenhouden en zelf weinig radioactieve stoffen bevatten.
Staalslakken bevatten naast radioactieve stoffen vaak chemische stoffen en zware metalen.
in dit onderzoek is alleen gekeken naar risico’s
van radioactiviteit en niet van andere bestanddelen.
Bron: rivm.nl, 7 oktober 2021
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176. Onderzoek naar mogelijke aanwezigheid
lood in bodems
De gemeente Schiedam laat onderzoek doen
naar de mogelijke aanwezigheid van lood in de
bodem bij speeltuinen, kinderdagverblijven en
volkstuincomplexen. Het onderzoek duurt
naar verwachting tot half november.
Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat lood
slecht is voor de ontwikkeling van de hersenen
van jonge kinderen. Daarom is het belangrijk
dat vooral kinderen tot en met zes jaar zo min
mogelijk lood binnenkrijgen, onderstreept de
gemeente. Zij kunnen lood binnenkrijgen door
bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken, tijdens het spelen op een bodem met lood.
Ook kunnen kinderen en volwassenen lood
binnenkrijgen via grond van gewassen die in
een eigen moestuin zijn gekweekt.
Vroeger werd het afval uit huizen en werkplaatsen vaak in de directe omgeving weggegooid.
in Nederland zijn de bodems van veel binnensteden opgehoogd met dat stadsafval en puin.
Dat is ook in Schiedam gebeurd. Het afval was
vaak vervuild met stoffen zoals lood. Daarnaast
waren er vroeger in Schiedam veel bedrijven
die met lood werkten, zoals verffabrieken. Deze
bedrijven zijn gestopt en gesloopt. Nu staan er
huizen met tuinen en liggen er bijvoorbeeld
kinderspeelveldjes. Op sommige plekken is er
nog lood in de bodem aanwezig.
Om vast te stellen of binnen de gemeente een
verhoogde hoeveelheid aan lood aangetroffen
kan worden, heeft de gemeente in 2019 onderzoek gedaan naar lood. De verwachtingen over
de Schiedamse bodem zijn toen bepaald. in de
historische binnenstad en de wijken daaromheen wordt een slechte of onvoldoende bodemkwaliteit verwacht. in de wijken West, Oost en
De Gorzen wordt verwacht dat de bodemkwaliteit wel voldoende is.
Het adviesbureau RSK onderzocht in het najaar
van 2020 of er inderdaad te veel lood in de kinderspeelplaatsen en volkstuincomplexen in de
Binnenstad, West, Oost en de Gorzen zit. Uit
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de inventarisatie is gebleken dat er binnen de
eerdergenoemde stadsdelen 27 openbare kinderspeelplaatsen aanwezig zijn waar contact
met grond mogelijk is en elf kinderdagverblijven zijn gevestigd met buitenspeelplaatsen
waar contactmogelijkheden met grond aanwezig zijn. Daarnaast heeft Schiedam vier volkstuincomplexen, waarvan twee kindertuincomplexen, en een educatieve buurttuin, die alle
deels worden gebruikt als moestuin.
De gemeente Schiedam heeft milieukundig
onderzoeksbureau Tritium Advies opdracht
gegeven om op bovengenoemde locaties het
gehalte aan lood in de grond te bepalen door
monsters te nemen en deze te onderzoeken. Het
veldwerk start naar verwachting deze maand en
zal ongeveer zes weken duren. De resultaten
van het onderzoek worden voor het einde van
het jaar verwacht. Op basis van de resultaten
wordt gekeken of maatregelen noodzakelijk
zijn.
Bron: schiedam24.nl, 14 oktober 2021
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177. Minder bestrijdingsmiddelen bij
aardappelen mogelijk, maar einde komt in zicht
Zeven statenfracties willen dat er in Fryslân
minder pesticiden worden gebruikt. Boeren
willen meewerken, maar zeggen ook dat de rek
er op een geven moment uit is. Woensdag kwamen 22 statenleden langs bij akkerbouwer
Anko van der Bos uit Holwerd.
Groenlinks, SP, PvdA, FNP, D66, PvdD en
50PlUS vinden dat er te veel verschillende chemische middelen gebruikt worden door overheden, bedrijven en consumenten. Dat heeft
nadelige effecten op de insectenpopulatie, de
waterkwaliteit en de bodemkwaliteit. Als het
aan de zeven partijen ligt, worden er in 2030
veel minder pesticiden gebruikt.
Dat willen de partijen voor elkaar krijgen door
onder andere voorlichting te geven en gebruikers te stimuleren om ermee op te houden. Het
nieuws uit de Staten kwam bij sommige boeren
wel wat vreemd over. ‘We verzetten ons een
beetje’, zegt Anko van der Bos. ‘Het kwam even
verkeerd binnen.’ Het volledig schrappen van
bestrijdingsmiddelen is niet mogelijk, zo zegt
hij. Als je niet spuit tegen de aardappelziekte
fytoftora kan dat leiden tot een derde minder
opbrengst. En ook kan het niet spuiten tegen
luizen tot zo’n 40% minder opbrengst leiden, zo
schat Van der Bos. Aan de kust hebben boeren
nog een gunstige ligging om verliezen te compenseren, maar andere boeren hebben dat niet.
Als voorbeeld noemt hij de biologische boeren.
‘We hebben een natte zomer gehad. Het aardappelveld is lang nat geweest. De biologische
sector was ertoe gedwongen om halverwege
juni al de aardappels op een biologische wijze
dood te branden. Dan moeten ze met veel minder inkomsten naar huis.’
Toch heeft Van der Bos een goed gesprek gehad.
‘Volgens mij was het een constructieve bijeenkomst. We hebben als sector laten zien wat er
speelt. We hebben laten zien wat er allemaal al
gebeurd is om het gebruik van bestrijdingsmid-

Sdu

delen te reduceren tot het minimale. Er is wel
over te praten en er zijn ook wel raakvlakken.’
Het is mogelijk om nog wat minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken, maar het einde
komt een keer in zicht. Dat is de boodschap van
Van der Bos. ‘We kunnen nog een reductie van
10 tot 15% realiseren, maar daar houdt het wel
mee op.’
Bron: omropfryslan.nl, 6 oktober 2021
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178. Verzakking oorzaak van flinke lekkage
stadsverwarming in Tilburg
De lekkage die zondagochtend ontstond in de
stadsverwarming op de Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg is ontstaan door verzakking
van de ondergrond. Dat meldt warmtebedrijf
Ennatuurlijk.
‘Door een verzakking van de ondergrond waar
onze warmteleiding ligt, is de leiding op spanning komen te staan wat uiteindelijk tot een
scheurtje heeft geleid’, aldus Ennatuurlijk in een
reactie. Het scheurtje is zondag tijdelijk gedicht
door er een schaal overheen te lassen, meldt het
warmtebedrijf. ‘Over een paar weken gaan we
een stukje van de leiding vervangen zodat deze
niet meer op spanning staat en gaan we de
grond eronder goed verdichten zodat de leiding
niet opnieuw verzakt.’
Door de lekkage stroomde er zondag water van
rond de 100 graden uit een gat op de Professor
Cobbenhagenlaan. Met een graafmachine
werd geprobeerd zand op de lekkage te leggen,
zodat het water er niet uitliep.
De lekkage was echter zo groot dat het zand
weggespoeld werd. Door de hoge temperatuur
van het water is er veel stoom ontstaan in de
straat. Buurtbewoners hebben van de lekkage
weinig hinder ondervonden.
Bron: bd.nl, 5 oktober 2021
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179. De strijd om de ondergrond:
waterbedrijven en geothermiesector tegenover
elkaar
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeert dat de veiligheid bij de geothermiebedrijven is verbeterd, maar dat de professionalisering nog niet op het gewenste niveau is. De
vereniging van waterbedrijven ziet in geothermie een bedreiging van de grondwaterbronnen
voor drinkwater. De geothermiesector ziet dat
anders.
Geothermie, het winnen van warmte uit de
aarde, is een CO2-vrije manier om warmte te
winnen en is een van de manieren waarop
Nederland de energietransitie vorm kan geven.
in het rapport Geothermie moet en kan veilig,
een evaluatie van de aanbevelingen uit een rapport uit 2017, stelt SodM dat het naleefgedrag
en de veiligheidsprestaties bij geothermiebedrijven de afgelopen jaren zijn verbeterd.
De professionalisering is in gang gezet, maar
nog niet overal op het gewenste niveau. ‘Dat
moet en kan beter’, concludeert SodM. Desondanks wordt de vooruitgang dusdanig positief
beoordeeld dat het verscherpte toezicht voor de
gehele sector kan worden losgelaten.
Hans Bolscher, voorzitter van brancheorganisatie Geothermie Nederland omarmt de conclusies van SodM. ‘We zijn een jonge sector en
zeker in het begin is misschien niet alles perfect
gegaan. Maar SodM concludeert niet voor niets
dat er vooruitgang wordt geboekt. Wij zien dat
als bevestiging dat de inspanningen van de sector worden gezien en op waarde worden
geschat. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de
industriestandaard duurzaam putontwerp, die
we vanuit de sector zelf hebben ontwikkeld. Die
draagt bij aan een veilige en verantwoorde winning van aardwarmte.’
Die industriestandaard biedt volgens Vewin, de
vereniging van drinkwaterbedrijven, echter
onvoldoende garanties voor de drinkwaterkwaliteit in Nederland. ‘Het is een niet bindende
Sdu

afspraak van de sector zelf, geen verplichting.
Zeker niet voor initiatiefnemers die geen lid
zijn van deze branchevereniging. Dus die standaard vinden we een goede stap, maar daarmee
zijn we er niet. Ervaringen uit verleden met
corrosie en stillegging van initiatieven door de
toezichthouder laten ook zien dat risico’s reëel
zijn. We willen dat de eisen aan geothermie
wettelijk worden verankerd.’
Volgens Bolscher is dat overbodig. ‘Er is nog
nooit een lekkage geweest, dat ten eerste. Ten
tweede is het zo dat de sector de oudere putten
aan het aanpakken is om eventuele corrosie
voor te zijn. Dit speelt dus nog maar bij enkele
putten in Nederland. En daarnaast is het ook
nog eens zo dat de operators de pijpen continu
monitoren zodat we in kunnen grijpen voor er
problemen ontstaan.’
Ook op dit punt heeft Vewin een ander zicht op
de dingen. Rob Eijsink betwist niet dat de boorputten gemonitord worden, maar denkt wel dat
metingen in het diepe grondwater nodig zijn
om de eventuele lekkages te kunnen detecteren.
‘Dat behoort wat ons betreft tot de aanvullende
eisen die nodig zijn om geothermie op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te
maken.’ Naast de omgang met de oudere putten, is er nog een verschil van inzicht tussen de
drinkwaterbedrijven en de geothermiebranche. Op dit moment zijn er 22 geothermieputten in Nederland, maar als deze vorm van energieopwekking op grotere schaal ingezet moet
worden, dan zijn er ook meer putten nodig.
Vewin pleit daar uit het voorzorgsbeginsel voor
een functiescheiding: geen geothermieputten
in de buurt van gebieden waar water voor de
drinkwatervoorziening gewonnen wordt. ‘Zo’n
functiescheiding hoeft ook helemaal niet
beperkend te zijn voor energietransitie’, denkt
Eijsink. ‘Het aantal grondwaterbeschermingsJournaal Bodem en Omgeving – november 2021, nr. 9
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gebieden in Nederland is relatief beperkt. Daarnaast zal een groot deel van de geothermieputten in het stedelijk gebied komen. De
waterwinning vindt sowieso meer in het landelijk gebied plaats. Daarom vinden wij dat de
functies uit elkaar moeten blijven. Dan blijft er
ruimte voor geothermie en blijft de drinkwatervoorziening gegarandeerd.’
‘Als er meer vergunningen worden verleend,
kom je praktisch inderdaad dichter bij elkaar’,
zegt Bolscher. ‘Maar functiescheiding is de
oplossing voor een niet bestaand probleem.
Uiteindelijk is het heel simpel: er zijn meer
gerechtvaardigde belangen in de ondergrond
dan drinkwater alleen. En begrijp me niet verkeerd, ik wil ook graag dat er schoon drinkwater uit mijn kraan komt. Maar de energietransitie is ook van groot belang voor de
maatschappij. Geothermie kan circa een derde
van de benodigde warmte opwekken in de toekomst. Daarbij moeten we niet tegenover elkaar
gaan staan en steggelen over de vraag van wie
de ondergrond is. We moeten samen zoeken
naar manieren om voor schoon drinkwater te
zorgen en de energietransitie mogelijk te
maken.’
Bron: h2owaternetwerk.nl, 5 oktober 2021
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180. Súdwest-Fryslân onderzoekt geothermie
met ‘vulkaan’ als warmtebron
Om woningen aardgasvrij te maken, onderzoekt burgerinitiatief Stichting Ontwikkeling
Geothermie Friesland (STOGEF) de mogelijkheid om aardwarmte te gebruiken van een oude
ondergrondse vulkaan. De gemeente Súdwest-Fryslân steunt het initiatief.
Op straatniveau is er niets van te merken, maar
vlakbij de gemeente Bolsward ligt drie kilometer onder de grond een bijzondere warmtebron:
een oude vulkaan. De geologische onderbouw
van de ondergrond maakt het gebied kansrijk
voor de techniek van geothermie. Voor aardwarmte is namelijk een poreuze laag van
zandsteen nodig waar doorheen geboord
wordt. Het is al mogelijk om één warmtebron
te realiseren voor potentieel 5.000 woningen.
Verder onderzoek moet uitwijzen of een diepere aardboring meer warmte naar boven kan
halen en of dit haalbaar en betaalbaar is.
De exploitatie van het geothermie-project zal
worden ondergebracht bij een coöperatie of
gemeentelijk warmtebedrijf. Bewoners en
bedrijven kunnen de warmte bij hen afnemen.
Voor aansluiting op het warmtenet is een
iSDE-subsidie van € 3.325 beschikbaar voor
woningeigenaren om de kosten te dekken.
Daarnaast ondersteunt het Rijk de opgave van
de huursector om huurwoningen aardgasvrij te
maken via de zogenaamde Subsidieregeling
Aardgasvrije Huurwoningen (SAH).
Het komende jaar zal STOGEF hoofdzakelijk
benutten voor onderzoek en informatievoorziening. Allereerst moet worden gezocht naar
de exacte locatie binnen het gebied rondom
Bolsward. Een verkenning naar de technische,
organisatorische en financiële haalbaarheid
wordt nader bekend en er volgen gesprekken
met energiecoöperaties over hun deelname aan
het project.
Momenteel staan er in Nederland zo’n twintig
installaties voor geothermie, voornamelijk in
gebruik door tuinbouw in het Westland. VolSdu

gens hoogleraar Reservoir Systems and Control
Jan-Dirk Jansen zijn er plannen voor tientallen
extra installaties, en is de verwachting dat dit
aantal in 2030 boven de vijfhonderd uitstijgt.
‘Het is warmwatermijnbouw. Je pompt water
van hoge temperatuur omhoog en pompt koud
water ergens anders weer terug de grond in.’
Geothermie is het meest geschikt voor de stedelijke omgeving met hogere concentraties van
woningen die vaak slechter zijn geïsoleerd. ‘Dat
geldt eigenlijk voor alle woningen die voor de
jaren ‘90 zijn gebouwd,’ zegt Jansen. Dit gebeurt
nu nog niet op grote schaal vanwege de kosten.
Deze lopen per doublet, twee waterputten,
namelijk op tot tien tot veertien miljoen euro.
Bron: stadszaken.nl, 30 september 2021
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181. Aanwijzing reserveringsgebieden voor
drinkwater in Gelderland
Om ook in de toekomst in voldoende drinkwater te kunnen voorzien, reserveert de provincie
Gelderland grondwater voor de toekomstige
drinkwatervoorziening. De provincie wijst
daarvoor zogeheten drinkwaterreserveringsgebieden aan in Gelderland. Deze gebieden
hebben bescherming nodig, zodat het grondwater ook in de toekomst geschikt blijft voor
drinkwaterwinning.
De provincie moet zorgen voor grondwater en
voldoende drinkwaterbronnen. Ook bij bevolkings- en economische groei willen wij dat
altijd voldoende goed drinkwater beschikbaar
is. Daar ligt onze focus. Daarnaast verandert
het klimaat en wordt de bodem steeds intensiever gebruikt. Het Rijk heeft daarom de provincies gevraagd om Aanvullende Strategische
Voorraden voor drinkwater aan te wijzen. Gelderland zet in op de reservering van 55 miljoen m3 extra drinkwater.
in de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld, in afstemming met vertegenwoordigers
van
gemeenten,
waterschappen, Vitens, natuur- en milieuorganisaties, lTO, koepels van het bedrijfsleven en
de bodemenergie- en geothermiesector. Het
MER beschrijft de milieueffecten van (aanvullende) grondwateronttrekkingen in 71 potentiele gebieden. Op basis van het MER en input
van de genoemde partijen is een keuze gemaakt
voor elf drinkwaterreserveringsgebieden. Bij
de begrenzing van de drinkwaterreserveringsgebieden is waar mogelijk rekening gehouden
met andere functies, zoals bestaand stedelijk
gebied, bedrijventerreinen en kansen voor geothermie. Naast grondwaterwinning zijn ook
gebieden voor oevergrondwaterwinning (Waal
en iJssel) opgenomen. Ook is gekeken naar een
zekere spreiding over Gelderland, zodat de lasten niet in één regio terecht komen.
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Watergedeputeerde Peter van ‘t Hoog: ‘Met het
aanwijzen van drinkwaterreserveringsgebieden waarborgen we dat er ook in de toekomst
voldoende goed drinkwater blijft. Dit moet je
in een vroeg stadium doen, omdat het realiseren van een daadwerkelijke drinkwaterwinning jarenlang duurt. Tegelijkertijd gaan we
ook verder onderzoek doen naar andere bronnen en concepten voor drinkwater, zoals brakwater en de wateraccu Veluwe. Daarnaast is het
van belang om te kijken of we drinkwaterbesparing kunnen realiseren.’
Het gaat om reserveringsgebieden. Er wordt op
korte termijn nog geen drinkwater gewonnen.
Daarvoor moet eerst verder onderzoek gedaan
worden naar een concrete locatie binnen de
gebieden.
Dat
gebeurt
in
aparte
m.e.r.-procedures.
De drinkwaterreserveringsgebieden en het
beschermingsbeleid staan in het ontwerp-Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV. Dit
ligt samen met het MER van 20 oktober tot en
met 30 november 2021 ter visie. iedereen kan
hier in deze periode op reageren. Er komen ook
verschillende informatiebijeenkomsten voor
inwoners en betrokkenen in de voorgenomen
drinkwaterreserveringsgebieden.
Hierover
worden zij geïnformeerd via huis-aan-huisbladen. Gedeputeerde Staten leggen dit plan ter
goedkeuring voor aan Provinciale Staten in
voorjaar 2022.
Bron: gld.nl, 30 september 2021
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182. Feestelijk moment voortzetting
grondwaterbeheer het Gooi
De samenwerking van het gebiedsgericht
grondwaterbeheer het Gooi is voor de komende tien jaar opnieuw vastgelegd in het convenant 2021-2030. Dit convenant is al op 9 december 2020 ondertekend, maar door corona was
er geen gelegenheid dit feestelijke moment te
vieren. Op 22 september jl. is dit alsnog gebeurd
bij de monumentale watertoren van PWN te
laren. De bestuurders ondertekenden gezamenlijk een bord met animatietekeningen van
het GBG, gebaseerd op de eerder gemaakte
animatiefilm.
Het feestelijke moment is tevens aangegrepen
om de bekrachtiging van een duurzame langjarige afkoop van het gebiedsbeheer bij Bodemzorg voor de komende dertig jaar te vieren.
Deze organisatie gaf de afgelopen tien jaar al
uitvoering aan de belangrijkste taken van het
gebiedsbeheer op gebied van monitoring,
afkoop van verontreinigde locaties, studies op
verspreiding en maatregelen. Het gebiedsgericht grondwaterbeheer is een gebiedsgerichte
en kosteneffectieve aanpak van historische
grond- en grondwaterverontreinigingen en
zorgt voor de bescherming van kwetsbare functies zoals de drinkwaterwinning, natuurgebieden en zwemwater. De gebiedsgerichte aanpak
is door de Provincie Noord-Holland ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen,
laren en Wijdemeren, drinkwaterbedrijven
Vitens en PWN en het Waterschap AGV. Voor
meer informatie kijk op de website van Grondwater Beheer ’t Gooi.
Bron: bodemnieuws.nl, 30 september 2021
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183. Strategische Milieukamer: circulaire
economie bedreiging voor het milieu
‘Het wegvallen van regelgeving voor afvalstoffen maakt het aantrekkelijk om allerlei stoffen
tot ‘product’ te verklaren, waarna er bijna geen
toezicht meer op is.’ Om die reden is de circulaire economie een bedreiging voor het milieu.
Dat staat in het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 dat minister Grapperhaus
14 september naar de Tweede kamer stuurde.
Volgens het rapport Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021, dat is gemaakt in opdracht van
de Strategische Milieukamer, kunnen dit soort
‘producten’ gemakkelijk de grens over gaan.
Daarna kan niemand meer controleren of ze
niet alsnog als afval worden gedumpt. De overheid streeft daarom naar een lijst met materialen die niet langer onder de afvalwetgeving
vallen en voortaan gezien zouden worden als
een grondstof dan wel neven- of bijproduct.
Een dergelijke lijst is een belangrijk handvat
voor toezicht en handhaving.
De inlichtingen- en Opsporingsdienst van de
inspectie leefomgeving en Transport (ilT/
iOD) maakt zich zorgen over export van
onterecht als ‘groene lijst’-afvalstoffen aangemerkte spullen. Er gaat nog altijd veel afval de
grens over, waarvan niet altijd zeker is dat het
op een milieuvriendelijke wijze hergebruikt of
anderszins verwerkt wordt. ‘Het kan gebeuren
dat afvalstoffen in een Oost-Europees land
gestort worden, terwijl de ontdoener een certificaat kan laten zien dat het netjes verwerkt is’,
melden de onderzoekers.
Ook bij de import van afvalstoffen voor covergisting is het mogelijk om de Europese regels
voor het overbrengen van afvalstoffen (EVOA)
te ontduiken. Door de koppeling van afvalverbrandingsinstallaties aan warmtenetten is er
zelfs een prikkel ontstaan om afval te verbranden. Er wordt afval vanuit het buitenland geïmporteerd om de afvalenergiecentrales draaiend
te houden. Van al het afval in de afvalverbrandingsinstallaties komt nu een vijfde uit het bui336
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tenland. Hierdoor ontstaat ook een probleem
voor de circulaire economie: wat te doen met
alle, soms zwaar verontreinigde, bodemassen
die overblijven?
Afval bestaat toch wél, concluderen de onderzoekers. Veel verontreinigde grond of bouwstoffen kunnen worden gereinigd, maar vaak is
het goedkoper om de verontreinigde grond of
afvalstof legaal, maar ook illegaal, te verwerken
in een betonproduct. Hierbij worden de milieugevaarlijke stoffen niet uit het materiaal
gehaald, maar worden de risico’s van blootstelling aan de betreffende stof tijdelijk weggehaald
of geïsoleerd. Bewerkte bodemassen kunnen
bijvoorbeeld door beton- en asfaltcentrales als
een ‘minerale reststof ’ worden toegepast in hun
producten. Met ernstige risico’s voor de bodemen grondwaterkwaliteit.
Een recente voorbeeld van het verwerken van
afvalstoffen in de natuur is het toepassen van
granuliet in de natuurplas Over de Maas. Ook
de toepassing van Thermisch Gereinigde
Grond (TGG) in Perkpolder wordt nu door het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RiVM) verder onderzocht. Het vervolgonderzoek richt zich op de kwaliteit van het zoete
grondwater (de zoetwaterbel) dat vlak bij de
dijk ligt.
Bron: waterforum.net, 29 september 2021
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184. Waterschap wil uitgebreider meetnet
grondwater
Waterschap Zuiderzeeland wil bijna een half
miljoen euro investeren in een nieuw grondwatermeetnet. Nu heeft het waterschap vooral
peilbuizen aan de rand van de provincie. Om
een beter beeld te krijgen van wisselingen in de
grondwaterstanden, moeten er daar meer van
komen. Daardoor kan er sneller worden ingegrepen als een gebied te droog of te nat wordt.
Tijdens de hete en droge zomer van 2018 werd
geconstateerd dat het huidige meetnet niet voldoende informatie geeft om adequaat het
grondwater te kunnen beheren. Het nieuwe
meetnet maakt de wisselwerking tussen oppervlaktewater en grondwater beter inzichtelijk.
in de toekomst wordt het ook mogelijk om de
kwaliteit van het grondwater te meten. Tegelijk
met de nieuwe peilbuizen worden ook neerslagmeters geplaatst. Alle gemeten waardes
worden openbaar gemaakt.
Bron: omroepflevoland.nl, 28 september 2021
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185. ‘Ernstige vertrouwenscrisis’: politiek eist
opheldering over oprekken regels asfaltcentrales
Nijmeegse gemeenteraadsleden willen opheldering over het nieuws dat ambtenaren de
regels oprekken voor de uitstoot van kankerverwekkend benzeen door asfaltcentrales. Wethouder Jan Wijnia van de gemeente Nijmegen
krijgt daar een reeks kritische vragen over.
Volgende week woensdag mag hij tijdens een
raadsvergadering uit gaan leggen hoe het kan
dat de Omgevingsdienst Regio Nijmegen pleitte voor een tijdelijke verruiming voor de uitstoot van benzeen. Die verruiming was bedoeld
om asfaltcentrales tijd te geven hun productieproces aan te passen, nadat in 2016 de regels
voor de uitstoot van die giftige stof werden
aangescherpt.
Ongetwijfeld is er ook een rol in het beantwoorden van de kritische vragen voor zijn collega
Noël Vergunst, net als Wijnia van Groenlinks.
Hij zit namens de gemeente in het bestuur van
de omgevingsdienst.
Verschrikkelijk eng
‘Dit kan toch niet waar zijn? Dit vind ik zo verschrikkelijk eng’, schetst raadslid Paul Eijgenhuisen van VoorNijmegen nu zijn totale ontsteltenis. Hij haalt in zijn vragen aan het college
van burgemeester en wethouders Roel van Tiel
aan, die in de buurt woont van asfaltcentrale
APN. Die reageerde zaterdag woest en zei tegen
Omroep Gelderland: ‘Het is alsof de verkeerspolitie constateert dat er continu 200 kilometer
per uur wordt gereden door een woonwijk en
dan zelf overal bordjes met 200 gaat neerzetten,
want dan voldoen de hardrijders weer aan de
wet.’
Eijgenhuisen is het eens met omwonenden dat
dit echt niet kan als het over de uitstoot van een
kankerverwekkende stof gaat. Ook hij is boos.
‘Je zal er maar wonen!’ Hij wijst nog eens op het
338
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feit dat benzeen op de overheidslijst Zeer Zorgwekkende Stoffen voorkomt. ‘Ze heten niet
licht zorgwekkende stoffen, of ach-dit-zouden-een-beetje-zorgwekkende-stoffen kunnen
zijn.’
Ernstige vertrouwenscrisis
‘De werkelijkheid is soms nog erger dan je in je
slechtste fantasie kunt bedenken. Milieu-ambtenaren die milieuwetten moeten handhaven
stellen zich op als loopjongens voor de asfaltindustrie. Dit is echt het complete failliet van
milieuwetgeving en handhaving’, stelt Hans van
Hooft van de SP in Nijmegen. ‘Blijkbaar zijn de
instanties niet te vertrouwen en dat is wel ernstig. Dit is een ernstige vertrouwenscrisis.’
Jasper Konijnenbelt van de PvdA vindt dat de
belangen van een asfaltproducent boven die
van de eigen inwoners zijn gesteld. Hij wil
weten wie hier (politiek) verantwoordelijk voor
moet worden gehouden en wat de bestuurlijke
consequenties zouden moeten zijn.
Erg of nog erger
lusanne Bouwmans van D66 wijst er in het
verlengde daarvan op dat wethouder Noël Vergunst namens het Nijmeegse college in het
bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) zit. Ze wil weten of het bestuur op
de hoogte was van het oprekken. ‘Als dat niet
zo is, dan is dat dus heel erg, maar als het wél
zo is, dan is dat nog erger.’ Ze vermoedt dat het
eerste het geval is. ‘Dat ze dit niet wisten. Want
we hebben het nu al een aantal weken over de
APN, en dan merk ik gewoon dat er heel veel
niet duidelijk is bij het college.’
Ook Joep Bos-Coenraad van Groenlinks vindt
dat een omgevingsdienst de gezondheid van
mensen moet dienen en niet de industrie. Al
Sdu
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kan hij zich voorstellen dat experts overgaan tot
het tijdelijk oprekken van de regels, als de uitstoot vervolgens op termijn dan omlaag gaat.
Maar dan alleen als de effecten van het oprekken op leefniveau niet schadelijk zijn voor die
gezondheid.
Ook in buurgemeente Beuningen is met ‘grote
verontrusting’ gereageerd op de berichtgeving
over de ODRN, die ook controleert en handhaaft voor de gemeente Beuningen. Eric van
Ewijk van de grootste partij daar, Beuningen
Nu & Morgen: ‘Als het kennelijk zo is dat ambtenaren afspraken maken die ertoe leiden dat
normen worden overschreden, dan is het
mogelijk niet alleen in Nijmegen zo maar ook
in Beuningen. En dan wil ik dat weten.’
De gemeente Nijmegen heeft nog niet gereageerd op het verzoek van Omroep Gelderland
om een reactie op de berichtgeving over de
ODRN.
Bron: gld.nl, 12 oktober 2021
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186. Overheid adviseerde om milieunormen
asfaltcentrales te verruimen
De overheid heeft er zelf voor gepleit om de
regels voor de uitstoot van giftige stoffen door
asfaltcentrales op te rekken. Het ministerie van
infrastructuur en Waterstaat en de (provinciale) Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
wilden er zo voor zorgen dat de centrales niet
in de problemen zouden komen bij hun productieproces.
Specifiek gaat het om de uitstoot van het kankerverwekkende benzeen, een stof die voorkomt op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen,
meldt Omroep Gelderland.
‘Het is alsof de verkeerspolitie constateert dat
er continu 200 kilometer per uur wordt gereden
door een woonwijk en dan zelf overal bordjes
met 200 gaat neerzetten; want dan voldoen de
hardrijders weer aan de wet’, reageert Nijmegenaar Roel van Tiel. Hij is voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Hees en verzet zich fel
tegen asfaltcentrale APN, pal bij hem om de
hoek.
Van Tiel werkt bij zijn strijd samen met soortgelijke comités van omwonenden in Eindhoven, Den Bosch en Bergen op Zoom. Het is het
bewonerscomité in Bergen op Zoom dat met
een beroep op de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) nu stukken boven tafel heeft
gekregen.
in 2016 werden de regels voor de uitstoot van
benzeen strenger. Het was de overheid al snel
duidelijk dat het productieproces van de asfaltcentrales daardoor in de problemen kwam, zo
staat in de stukken. Op advies van onder meer
het ministerie en de ODRN werd voorgesteld
om de regels tijdelijk – voor een periode van
drie jaar – op te rekken.
Dat zou bedrijven de tijd geven om hun productieproces zodanig aan te passen dat aan de
norm kon worden voldaan. Uiteindelijk werd
ook besloten tot verruiming van de regels.
Roel Van Tiel noemt de stukken ‘verbijsterend
om te lezen’. ‘Het is te bizar voor woorden
340
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gewoon. ik ben woest. Dit kan gewoon echt
niet. laten we niet vergeten dat dit over de uitstoot van kankerverwekkend materiaal gaat’,
stelt hij. Een klein jaar geleden nog stelde de
asfaltcentrale APN voor om de normen voor de
uitstoot van benzeen met 500% te verhogen.
Dat plan werd na protest van omwonenden
ingetrokken.
Onlangs kwam de APN-centrale weer in het
nieuws, nu niet door de uitstoot van benzeen
maar door de uitstoot van naftaleen. Ook naftaleen staat op de lijst van Zeer Zorgwekkende
Stoffen. APN stootte zeventien keer meer naftaleen uit dan toegestaan, maar volgens de
gemeente was er geen acuut gevaar voor de
volksgezondheid. Uit onderzoek van de GGD
kwam onlangs naar voren dat er ook geen sprake is van eventuele schadelijke gezondheidseffecten op de lange termijn.
Komende dinsdag overleggen de bewonerscomités in Nijmegen, Den Bosch en Bergen op
Zoom over een gezamenlijke actie.
De gemeente Nijmegen laat via een woordvoerder weten niet inhoudelijk te kunnen reageren
op het artikel van Omroep Gelderland. Een
meerderheid van de gemeenteraad zei al eerder
de asfaltcentrale te willen sluiten zodra daar een
juridische basis voor is.
Bron: nos.nl, 9 oktober 2021
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187. Eerste inperkingen vergunningen Tata:
‘Het grote terugschroeven gaat beginnen’
De provincie scherpt de vergunningen van Tata
Steel iJmuiden aan op acht zeer zorgwekkende
stoffen (ZZS). Voor de inwoners in de omgeving verandert er nog niets. De huidige uitstoot
van die ZZS door Tata valt zowel binnen de
oude als de nieuwe, verlaagde grenzen. De provincie verwacht in de komende tijd nog meer
vergunningen strenger te kunnen maken. ‘Dan
gaat daarna het grote terugschroeven beginnen’, meldt een woordvoerder van de provincie.
in de vergunning van Tata Steel zijn voor de
acht ZZS op dit moment ruimere uitstootmarges opgenomen dan in EU-regelgeving. Die
grenzen trekt de provincie nu gelijk. Het gaat
om de stoffen beryllium, chroom, kwik, lood,
arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.
Deze aanpassingen van de vergunning leveren
de omwonenden nog geen direct voordeel op:
ook op dit moment overschrijdt Tata Steel de
nieuw gestelde grenswaarden – het maximaal
toelaatbare risiconiveau van de EU – niet.
De provincie verwacht in de komende tijd meer
te kunnen doen om schadelijke uitstoot van
Tata Steel terug te dringen. Deze eerste aanpassing is vooral een eenvoudige, een voor op
papier. Hoewel, eenvoudig? ‘Makkelijk is het
nooit, maar we halen met deze maatregelen de
ruimte uit de vergunning die we nu al kunnen
vinden’, aldus de provinciewoordvoerder.
Met de maatregel wordt wel de daad bij woord
gevoegd. Begin vorige maand schreef het RiVM
namelijk in een rapport dat lood en PAK’s
(schadelijke stoffen), uitgestoten door Tata
Steel, voornamelijk bij kinderen leidt tot een
verhoogde kans op hersenontwikkelingsschade en kanker.
Onacceptabel, oordeelde de lokale, provinciale
en landelijk politiek, maar daarbij werd één
probleem pijnlijk duidelijk: sommige uitstoot
van Tata Steel is tegelijkertijd schadelijk, maar
ook legaal. Want de uitgestoten hoeveelheid
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giftige stoffen valt binnen de limieten van de
omgevingsvergunning.
En een oplossing voor het probleem is nog niet
zo makkelijk of snel gevonden, want de grenswaarden zijn vastgelegd in EU-regelgeving.
Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg van infrastructuur en Waterstaat noemde het veranderen van die regels vorige maand
daarom ‘een zaak van de lange adem’. Toch
moest er iets gebeuren, was de consensus.
Tot er in Europa schot in de zaak komt, houden
daarom de provincie, haar Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied en de landelijke inspectiedienst leefomgeving en Transport (ilT) de
huidige vergunningen tegen het licht. Uit dat
onderzoek blijkt nu dat met de huidige wetgeving toch nog één en ander uit de vergunning
van Tata aangescherpt kan worden.
‘in verband met wettelijke termijnen’ zijn de
nieuwe vergunningsregels over een half jaar
geldig, meldt de provincie.
Bron: nhnieuws.nl, 13 oktober 2021
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188. Bikkelhard rapport: minister moet
gaswinning Waddenzee wél verbieden
Gasboringen in de Waddenzee veroorzaken
mogelijk wel schade in het natuurgebied.
Ministers Carola Schouten (Natuur) en Stef
Blok (Klimaat) zouden om die reden helemaal
geen toestemming mogen geven voor de plannen.
Dat stelt de kennisorganisatie Waddenacademie, die in opdracht van de Tweede Kamer
onderzoek heeft gedaan. Groenlinks reageert
verheugd op het rapport. ‘De vergunning moet
worden geweigerd in dit natuurgebied van
wereldklasse’, twittert laura Bromet, een van de
kamerleden die om het onderzoek vroeg.
Demissionair minister Blok van Economische
Zaken en Klimaat diende onlangs een ontwerp-instemmingsbesluit in voor nieuwe winning van gas onder de Waddenzee, ter hoogte
van het Friese Ternaard. Blok is voornemens
om een vergunning te verlenen aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om naar
gas te boren. Hier zijn diverse natuurbeschermingsorganisaties fel op tegen. De resultaten
van het onderzoek van de wetenschappers van
de Waddenacademie staan in schril contrast
met de uitspraken van de minister. Hij gaf eerder aan dat hij de vergunning niet kon weigeren, omdat aan alle juridische voorwaarden is
voldaan. Ook zouden de gasboringen op korte
termijn geen nadelige gevolgen voor de natuur
hebben. Kamerleden reageerden kritisch en
vroegen zich af of dit wel klopt.
De onderzoekers zeggen dat er inderdaad te
veel onzekerheid en wetenschappelijke twijfel
is over de gevolgen van het plan. Het staat volgens hen helemaal niet vast dat de gaswinning
geen schade veroorzaakt in het natuurgebied.
De minister houdt volgens de experts te weinig
rekening met onzekerheden, onder meer bij de
berekening van de verhouding tussen bodemdaling, sedimentatie en zeespiegelstijging.
‘Het is uitdrukkelijk niet zo dat een vergunning
slechts geweigerd kan worden wanneer het
342
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bevoegd gezag kan bewijzen dat er significante
gevolgen zouden kunnen optreden’, staat in het
onderzoeksrapport. ‘Redelijke wetenschappelijke twijfel over het optreden van die gevolgen
is hiervoor voldoende.’
Toch is het zeer de vraag of dit onderzoeksrapport tot een ander besluit leidt. Blok heeft altijd
staande gehouden dat hij juridisch met handen
en voeten aan de vergunningverlening is
gebonden. Hij kreeg onder meer bijval van
hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. ‘Blok heeft eigenlijk niet zo veel te willen,
zijn handen zijn gebonden’, zei Voermans eerder in NRC.
Het provinciebestuur van Noord-Holland riep
het demissionaire kabinet vorige week in een
brief al op ‘vol in te zetten op de schone energietransitie’ en geen vergunningen meer te verstrekken voor activiteiten die de natuur van het
Waddengebied kunnen schaden.
Provinciale Staten namen voor de zomer al een
motie aan van deze strekking. Het dagelijks
bestuur van de provincie wil daarom in overleg
met het kabinet plannen voor nieuwe gasboringen maken. Eerder ging de provincie nog
akkoord met gaswinning uit kleinere velden in
de Waddenzee. in het Waddengebied wordt al
sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw aardgas gewonnen uit kleine velden. De NAM, die
in handen is van Shell en ExxonMobil, pompt
gas onder het wad vandaan bij Ameland en
Blija.
Bron: ad.nl, 5 oktober 2021
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189. Een gezondere bodem voor een gezondere
stad
Stadsplanners krijgen meer en meer oog voor
het belang van de plantjes, micro-organismen
en diertjes in de bodem. Met het boek BiodiverCITY laat de gemeente Amsterdam zien dat het
ze menens is.
‘De bodem is een van de belangrijkste reservoirs van biodiversiteit: micro-organismen,
flora en fauna, en elk organisme heeft een functie in het voedselweb. Deze biodiversiteit speelt
een functionele rol in de functies van de bodem,
zoals het afbreken van dode bladeren, het recyclen van nutriënten, het plaatselijke klimaat –
alle ecosysteemdiensten die bodems leveren’,
legt stedenbouwschrijver ingrid Oosterheerd
uit in het deze maand verschenen boek BiodiverCITY. ‘Dankzij al die gebouwen en verharde
oppervlakken is de bodem in de stad grotendeels bedekt, vaak op elkaar gedrukt, en doorregen met pijpen en kabels. De bodems in de
stad staan, kortom, onder grote druk.’ Je ziet het
aan de bomen die kwakkelen, en aan de planten- en insectensoorten die verdwijnen.
De energietransitie en klimaatadaptatie betekenen dat er alleen maar meer kabels, pijpleidingen en andere ondergrondse dingen bij gaan
komen. Tegelijkertijd is het voor diezelfde klimaatadaptatie handig om gezonde bodems te
hebben. Je wilt dat belang dus wel meenemen
in de stadsinrichting. Een stad die hier nadrukkelijk het voortouw in neemt, is Amsterdam: de
gemeente neemt de bodembiodiversiteit
nadrukkelijk mee in al haar plannen, en gaat
daarmee stukken verder dan de landelijke
eisen.
Om dat aan de rest van de wereld te laten zien,
is er nu het boek BiodiverCITY – a matter of
vital soil. in de eerste plaats bedoeld voor beleidsmakers, stadsplanners en ontwerpers, en
daarnaast voor iedereen met belangstelling
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voor stadsecologie. Om die eerste groep te
overtuigen van het belang van een onderwerp
dat niet per se hoog op hun agenda staat, heeft
Amsterdam kosten noch moeite gespaard. Biologen van Naturalis, Artis en NiOO-KNAW
schreven mee, er staan prachtige foto’s in,
foldouts, infographics en paginagrote afbeeldingen van bodemdieren op dunner papier.
Het boekje is onderdeel van de programma’s
voor de Biënnales van Seoul en Venetië. De
ironie wil dat voor betere steden de benadering
juist wat minder strak en ontworpen moet worden, legt stadsecoloog Marco Roos van Naturalis uit in een essay. De stad moet wilder en
natuurinclusiever – en dat betekent in menselijke ogen: rommeliger. ‘Omdat ze blijven groeien, zijn steden een steeds substantiëler landschap op onze planeet. De vitaliteit van het
stedelijke ecosysteem zal daardoor steeds
belangrijker worden voor de leefbaarheid van
onze directe omgeving.’
‘Gezien de vele functies die planten hebben, en
het belang van bodems voor planten, zouden
gezondere bodems moeten leiden tot gezondere steden’, denken zijn collega’s Vincent Merckx
en Sofia Gomes. ‘Het wordt tijd om te leren hoe
we daarvoor zorgen.’
Bron: naturetoday.com, 16 oktober 2021
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190. Europese Commissie: te veel nitraten in
14% grondwater
Binnen de Europese Unie is in 14,1% van het
grondwater de nitraatconcentratie hoger dan
de grenswaarde voor drinkwater. Dat blijkt uit
een nieuw verslag van de Europese Commissie
over de uitvoering van de Nitraatrichtlijn.
Nederland en België behoren tot de lidstaten
die dringend extra maatregelen moeten nemen
in verband met de verontreiniging vanuit de
landbouw, stelt de commissie.
De nitraatconcentraties in zowel oppervlakteals grondwater zijn volgens het gisteren verschenen verslag fors gedaald in de EU sinds de
invoering van Nitraatrichtlijn in 1991. Maar de
nutriëntenverontreiniging door de landbouw is
voor veel landen nog steeds een punt van ernstige zorg. Zo verloopt de afgelopen tien jaar de
verbetering van de grondwaterkwaliteit slechts
zeer langzaam.
Overbemesting blijft in veel delen van de Europese Unie een probleem. Dit vereist in de meeste lidstaten strengere maatregelen op nationaal
en regionaal niveau. Virginijus Sinkevičius,
commissaris voor Milieu, Visserij en Oceanen,
zegt hierover: ‘Het tempo van de verandering
is onvoldoende om schade aan de menselijke
gezondheid te voorkomen en kwetsbare ecosystemen te behouden. in overeenstemming
met de Europese Green Deal is er nu dringender actie nodig om een duurzame landbouw te
realiseren en onze kostbare watervoorziening
te beschermen.’
De publicatie van de Europese Commissie is
gebaseerd op gegevens uit de jaren 2016 tot en
met 2019. Gedurende deze periode is in 14,1%
van het grondwater de in verband met drinkwater vastgestelde norm voor nitraatconcentratie overschreden. in België (Vlaams Gewest),
Duitsland, luxemburg, Malta, Portugal en
Spanje worden in een groot aantal grondwatermeetstations nog steeds niveaus boven het
maximum van 50 milligram nitraat per liter
geregistreerd.
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Heel wat oppervlaktewateren kampen met een
overmaat aan nutriënten. Binnen de Europese
Unie worden 36% van de rivieren, 32% van de
meren, 31% van het kustwater, 32% van het
overgangswater en 81% van de mariene wateren aangemerkt als eutroof. Acht landen springen eruit wat betreft hun grote aantal eutrofe
wateren: België, Denemarken, Duitsland, Finland, letland, luxemburg, Polen en Tsjechië.
De meeste lidstaten en landbouwers hebben
aanzienlijke inspanningen verricht voor de
beperking van de nitraatverontreiniging in
wateren, meldt de Europese Commissie. Maar
dit is ontoereikend om de doelen van de
Nitraatrichtlijn te behalen.
Voor twaalf landen is de uitdaging het grootst.
Zij kampen op hun gehele grondgebied met
slechte waterkwaliteit en hebben een systematisch probleem met het beheer van nutriëntenverliezen vanuit de landbouw. Dit geldt voor
Nederland en verder nog voor België (Vlaams
Gewest), Denemarken, Duitsland, Finland,
Hongarije, letland, luxemburg, Malta, Polen,
Spanje en Tsjechië. Zeven lidstaten hebben hotspots waar de verontreiniging onvoldoende
wordt aangepakt: Bulgarije, Cyprus, Estland,
Frankrijk, italië, Portugal en Roemenië.
De Europese Commissie vindt daarom dat
sommige lidstaten dringend extra maatregelen
moeten nemen om de doelen van de Nitraatrichtlijn te verwezenlijken. Nederland behoort
tot dit rijtje, evenals België, Duitsland, luxemburg, Spanje en Tsjechië. Zij zijn het verst verwijderd van de doelen, aldus het verslag.
Demissionair minister Carola Schouten van
landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit presenteerde onlangs het ontwerp 7e actieprogramma
Nitraatrichtlijn, waarin ingrijpende maatregelen staan als verplichte duurzame bouwplannen voor de teelt en bredere bufferstroken langs
watergangen. De boerenorganisaties hebben
hierop veel kritiek.
Sdu
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De Europese Commissie kondigt versterkte
acties aan om de uitvoering en handhaving van
de Nitraatrichtlijn te verbeteren. Zo komt de
Commissie in 2022 met een actieplan voor
geïntegreerd nutriëntenbeheer. Ook worden
met diverse initiatieven innovaties gestimuleerd. De Commissie ziet het nemen van zulke
acties als een voorwaarde om het nutriëntenverlies tegen 2030 met 50% te verminderen.
Deze halvering is vastgesteld in het kader van
de Europese Green Deal.
Bron: h2owaternetwerk, 14 oktober 2021

Sdu

Journaal Bodem en Omgeving – november 2021, nr. 9

345

190 - JBO 2021
OFFICIËLE PUBLICATIES
STAATSCOURANT
Staatscourant
20-10-2021 Staatscourant 2021, 43598 | |
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Regeling van de Minister van landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit van 15 oktober
2021, nr. WJZ/ 21240443, houdende tijdelijke
vrijstelling van artikel 8a, eerste lid, aanhef en
onderdeel a, van het Besluit gebruik meststoffen in verband met lage temperaturen en veelvuldige regen (Vrijstellingsregeling inzaai
vanggewas na maïs in verband met lage temperaturen en veelvuldige regen in 2021)
15-10-2021 Staatscourant 2021, 43211 | |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Regeling van de Staatssecretaris van infrastructuur en Waterstaat van 7 oktober 2021,
nr. iENW/BSK-2021/256931, tot wijziging van
de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de
Activiteitenregeling milieubeheer om teerhoudend asfalt aan te merken als gevaarlijk afval
27-09-2021 Staatscourant 2021, 42086 | |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Besluit van het instituut Mijnbouwschade Groningen van 9 september 2021, houdende wijziging van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging van het instituut
Mijnbouwschade Groningen in verband met
het bieden van oplossingen in vastgelopen situaties en het bieden van hulp in bijzondere situaties
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KAMERSTUKKEN

Kamerstukken
22-10-2021 Kamerstuk 2019-2020, 33529
nr. 783 | Tweede Kamer
Gaswinning; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Sienot c.s. over een
structurele oplossing voor de vergeten huizen
in Opwierde (t.v.v. 33529-758)
22-10-2021 Kamerstuk 2021-2022, 35742
nr. 17 | Tweede Kamer
initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk
over groen in de stad; Motie; Motie van de leden
Geurts en Bouchallikh over het opnemen van
eisen voor groen in de gemeentelijke omgevingsplannen
21-10-2021 Handelingen 2020-2021, vergadering 105 nr. 15, 14-09-2021 | Tweede Kamer
Stemming motie Mestbeleid
06-10-2021 Kamerstuk 2021-2022, 21501-32
nr. 1346 | Tweede Kamer
landbouw- en Visserijraad; Motie (gewijzigd/
nader); Gewijzigde motie van het lid Vestering
over kwantitatieve tussendoelen voor de uitfasering van pesticidengebruik (t.v.v. 21501-321340)
06-10-202 Kamerstuk 2021-2022, 33529
nr. 905 | Tweede Kamer
Gaswinning; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden van Agnes Mulder en
Grinwis over er bij het iMG op aandringen dat
het gebied waar de toepassing van het bewijsvermoeden geldt niet wordt ingeperkt (t.v.v.
33529-899)
01-10-2021 Kamerstuk 2021-2022, 35600
nr. 69 | Tweede Kamer
Wijziging van de Wet natuurbescherming en
de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering); Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Vestering en Van Raan
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over alleen stikstofdepositieruimte reserveren
voor PAS-meldingen die volledig en juist zijn
gedaan (t.v.v. 35600-64)
30-09-2021 Kamerstuk 2021-2022, 33529
nr. 898 | Tweede Kamer
Gaswinning; Motie; Motie van het lid Bromet
over de oliewinning niet opstarten voordat de
onderzoeken gereed zijn
30-09-2021 Kamerstuk 2021-2022, 33529
nr. 897 | Tweede Kamer
Gaswinning; Motie; Motie van het lid Van Raan
c.s. over het klimaatakkoord van Parijs vertalen
naar concrete vergunningscriteria voor mijnbouwactiviteiten
30-09-2021 Kamerstuk 2021-2022, 33529
nr. 896 | Tweede Kamer
Gaswinning; Motie; Motie van het lid Van Raan
c.s. over het klimaatakkoord van Parijs vertalen
naar concrete vergunningscriteria voor mijnbouwactiviteiten en deze laten gelden voor
lopende vergunningsprocedures
30-09-2021 Kamerstuk 2021-2022, 33529
nr. 894 | Tweede Kamer
Gaswinning; Motie; Motie van het lid Van Raan
c.s. over geen enkele grootschalige activiteit
meer vergunnen in of onder de Waddenzee die
kan leiden tot nog meer bodemdaling
30-09-2021 Kamerstuk 2021-2022, 33529
nr. 887 | Tweede Kamer
Gaswinning; Motie; Motie van het lid Boucke
c.s. over geen onomkeerbare stappen omtrent
de gaswinning onder de Waddenzee voordat
het onafhankelijke advies gereed is
30-09-2021 Kamerstuk 2021-2022, 21501-32
nr. 1340 | Tweede Kamer
landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van
het lid Vestering over kwantitatieve doelen voor
de uitfasering van pesticidengebruik

Sdu

29-09-2021 Kamerstuk 2021-2022, 35600
nr. 63 | Tweede Kamer
Wijziging van de Wet natuurbescherming en
de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering); Motie; Motie van de leden Van
Campen en Boswijk over alle na afroming
beschikbare stikstofruimte opnemen in het
stikstofregistratiesysteem
29-09-2021 Kamerstuk 2021-2022, 32813
nr. 853 | Tweede Kamer
Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Motie; Motie
van de leden Erkens en Grinwis over voorwaarden voor toepassing van geothermie in de glastuinbouw
28-09-2021 Handelingen 2020-2021, vergadering 94 nr. 22, 29-06-2021 | Tweede Kamer
Stemmingen moties Fosfaatrechtenstelsel
28-09-2021 Kamerstuk 2021-2022, 35742
nr. 8 | Tweede Kamer
initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk
over groen in de stad; Motie; Motie van de leden
Bouchallikh en Geurts over een standaard voor
ecologisch bermbeheer

KAMERVRAGEN
Kamervragen
21-10-2021 Kamervragen zonder antwoord
2021-2022, 2021Z18312 | Tweede Kamer
De vernieuwde toelating van het hormoonverstorende landbouwgif cypermethrin die wordt
besproken tijdens de vergadering van het SCoPAFF van 21 en 22 oktober
20-10-2021 Kamervragen zonder antwoord
2021-2022, 2021Z18273 | Tweede Kamer
Het bericht Biodiversiteitstop worstelt met vage
doelen en beloften
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19-10-2021 Handelingen 2020-2021, vergadering 102 nr. 2, 07-09-2021 | Tweede Kamer
Vragenuur: Vragen van het lid Bromet aan de
minister van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Kabinet heeft plannen voor onteigening honderden boeren’.
18-10-2021 Kamervragen zonder antwoord
2021-2022, 2021Z18195 | Tweede Kamer
De bevindingen van het Staatstoezicht op de
Mijnen
07-10-2021 Kamervragen zonder antwoord
2021-2022, 2021Z17401 | Tweede Kamer
Het stikstofbeleid
05-10-2021 Kamervragen zonder antwoord
2021-2022, 2021Z17129 | Tweede Kamer
De toename van de ziekte van Parkinson en de
relatie met de blootstelling aan landbouwgif
(Powned.tv, 28 september 2021)
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04-10-2021 Kamervragen (Aanhangsel) 20212022, nr. 92 | Tweede Kamer
Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het meerekenen van intensieve
landbouwgronden als Natura 2000-gebieden
terwijl Nederland bijna wereldkampioen biodiversiteitsverlies is
04-10-2021 Kamervragen zonder antwoord
2021-2022, 2021Z17057 | Tweede Kamer
De wijze waarop de stikstofdepositie berekend
wordt
29-09-2021 Kamervragen zonder antwoord
2021-2022, 2021Z16694 | Tweede Kamer
Nieuwe natuur
29-09-2021 Kamervragen zonder antwoord
2021-2022, 2021Z16693 | Tweede Kamer
Het bericht ‘landbouwgif in Maas gedumpt’

Compact Afval
editie 2021-2022
Een actueel en handzaam
naslagwerk over afvalbeheer;
van wettelijk kader tot de praktijk.
De belangrijkste recente ontwikkelingen ten aanzien van
de circulaire economie inclusief o.a.:
• de afvalbranche en de gevolgen van de Corona-crisis
• de aanpassing van de evoa per 1 januari 2021
• laatste ontwikkelingen van pgs’en
isbn 978 90 12 40739 7

Meer informatie en bestellen op sdu.nl/shop
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Ik VIND het.

VIND jij het ook? Kijk op sdu.nl/ikvindhet

Het meest actuele
en praktische Commentaar
Aanbestedingsrecht
editie 2021

nieuw

Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht,
editie 2021, bevat praktisch en diepgaand
st
commentaar geactualiseerd door maar liefst
60 aanbestedingsexperts.
In deze unieke, nieuwe publicatie (2021)
vindt u:
• het artikelsgewijs commentaar, zodat u
alle relevante informatie snel kunt vinden
• direct de kern van het artikel
d
• 1264 pagina’s met alle artikelen uitgebreid
toegelicht
• relevante jurisprudentie en samenhang
met andere artikelen
• de nieuwe Gids Proportionaliteit (in kleur)
en de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen zijn als bijlagen opgenomen
Actuele ontwikkelingen voor de
aanbestedingsrechtelijke praktijk
worden dagelijks bijgehouden op
opmaat.sdu.nl.
Bestellen? Ga naar
https://www.sdu.nl/commentaar-aanbestedingsrecht-2021
of bel met 070-378 98 80

onder redactie van:
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