Bescherming en kostenverhaal bijvervuiling van waterbodems;
twee recente rechtelijke uitspraken

Inleiding
Dat juridische acties bij vervuiling van
waterbodems zich in een steeds grotere
belangstelling mogen verheugen bleek in
1988 al tijdens het symposium 'Waterbodems' dat de NVA 29 september 1988
organiseerde. De lezingen die dag, welke
in het aprilnummer van H 2 0 (13 april
1989, jaargang 22, nr. 8) werden gepubliceerd, gaven hiervan een goede
indruk.
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Dat er met name op het punt van
preventie en kostenverhaal bij sanering
nog wel een aantal juridische onduidelijkheden (grijze gebieden) waren bleek mij
eveneens bij lezing van de in 1988
gehouden inleidingen. Recent is door een
tweetal administratiefrechtelijke
uitspraken voor een niet onbelangrijk deel
een einde gemaakt aan deze onduidelijkheden. Wat is namelijk het geval? In deze
uitspraken van juni 1990 is het waterbodem(beschermings)artikel dat sinds
1984 in een aantal WVO-vergunningen
wordt opgenomen ter bescherming van de
waterbodem door de rechter en de Kroon
geaccepteerd. Zowel in het KB 90.013751
inzake de Oosterhornhaven van 5 juni
1990, als in de TWK-uitspraak (Tijdelijke
Wet Kroongeschillen) G05.86.1129 inzake
Akzo Chemie Dordrecht van 5 juni 1990
van de Afdeling voor Geschillen van
Bestuur van de Raad van State, luidt het
oordeel dat de waterbodem een door de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO) te beschermen belang betreft. Met
andere woorden de Kroon en de Afdeling
Geschillen vinden opname van het
zogenaamde waterbodem(beschermings)voorschrift aanvaardbaar. Daarmee wordt
een ondersteuning gegeven aan de
beleidsdoelstelling dat de kwaliteit van de
waterbodem dient te worden betrokken in
het kader van de vergunningverlening
ingevolge de WVO. Daarnaast wordt met
deze uitspraken een bijdrage geleverd aan
de duidelijkheid met betrekking tot de
werkingssfeer van de WVO ten opzichte
van de Interimwet Bodemsanering en de
Wet Bodembescherming bij een eventueel
verhaal en beperking van de saneringskosten van een verontreinigde waterbodem.
Achtergrond
Sinds 1984 is Rijkswaterstaat ertoe over

Samenvatting
Het belang van de waterbodem kan door de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) worden beschermd. Daarnaast kan een individuele lozer
opgedragen worden ernstig verontreinigd bodemsediment, welke het gevolg is
van zijn lozing, op kosten van de lozer te verwijderen. Deze conclusies vormen de
kern van een tweetal rechtelijke uitspraken van juni 1990. In deze uitspraken is
het waterbodem(beschermings)artikel, dat sinds 1984 in een aantal WVOvergunningen wordt opgenomen ter bescherming van de waterbodem, door de
rechter en de Kroon geaccepteerd. Het genoemde voorschrift strekt ertoe om een
lozer te verplichten op zijn kosten ernstig verontreinigd bodemsediment, dat is
ontstaan tengevolge van een reguliere lozing, te laten verwijderen. Dit laatste kan
voor het aquatisch ecosysteem van groot belang zijn aangezien niet in alle gevallen
het risioco valt uit te sluiten, dat de kwaliteit van de waterbodem wordt aangetast,
als gevolg van de invloed van de lozing. Zowel in het recente Koninklijk Besluit
90.013751 inzake de Oosterhornhaven van 5 juni 1990, als in de recente
TWK-uitspraak G05.86.1129 inzake Akzo Chemie Dordrecht van 5 juni 1990 van
de Afdeling voor Geschillen van Bestuur van de Raad van State, luidt het oordeel
dat de waterbodem een door de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)
te beschermen belang betreft. Mede gelet op de geschiedenis van de totstandkoming, het doel en strekking van de WVO, bestaat er geen beletsel tegen het
opnemen van een dergelijk artikel. Met deze uitspraken wordt een ondersteuning
gegeven aan de beleidsdoelstelling dat de kwaliteit van de waterbodem dient te
worden meegenomen in het kader van de vergunningverlening ingevolge de
WVO. Daarnaast wordt met deze uitspraken een bijdrage geleverd aan de
duidelijkheid met betrekking tot de werkingssfeer van de WVO ten opzichte van
de Interimwet Bodemsanering en de Wet Bodembescherming bij een eventueel
verhaal en beperking van de saneringskosten van een verontreinigde waterbodem.

gegaan in voorkomende gevallen het
waterbodemartikel op te nemen.
Ongeveer gelijktijdig zijn ook een aantal
andere waterkwaliteitsbeheerders ertoe
over gegaan in voorkomende gevallen een
artikel met een dergelijke strekking op te
nemen. Tegen de ongeveer 25 verleende
WVO-vergunningen waarin door Rijkswaterstaat het waterbodemartikel was
opgenomen, was in bijna alle gevallen
door vergunninghouder beroep en
schorsing aangetekend bij de Afdeling
Geschillen van Bestuur van de Raad van
State. De inhoud van dit waterbodemartikel luidt als volgt:
'1. Lokaal ernstig verontreinigd bodemsediment ontstaan door het gebruikmaken
van deze vergunning, dient door de
vergunninghouder op eerste aanschrijving
van de hoofdingenieur-directeur (HID) te
worden verwijderd. De wijze waarop dit
geschiedt, behoeft de goedkeuring van de
hoofdingenieur-directeur.
2. Ter bepaling van wat er onder lokaal
ernstig verontreinigd bodemsediment
dient te worden verstaan, is in een bijlage
van deze beschikking een lijst stoffen met
bijbehorende grenswaarden opgenomen'.
De ratio van het opnemen van een artikel
met een dergelijke strekking was gelegen
in het volgende: De WVO ziet toe op de
bescherming van de kwaliteit van de
oppervlaktewateren. Doel van de WVO is
het bestrijden en het voorkomen van
verontreiniging van de oppervlakte-

wateren met het oog op de verschillende
functies die deze wateren in onze samenleving vervullen (onder andere drinkwater, recreatie en scheepvaart).
Het waterkwaliteitsbeleid richt zich steeds
meer op het functioneren van oppervlaktewater als onderdeel - en in de
context - van het gehele aquatisch
ecosysteem. In de afgelopen jaren is het
besef gegroeid dat oppervlaktewater niet
los kan worden gezien van het aquatisch
ecosysteem, waarvan het onderdeel
uitmaakt.
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Met name de wisselwerking tussen de
waterfase en de waterbodem is hierbij van
belang. Veel uit milieu-oogpunt schadelijke stoffen hechten zich aan zwevend
stof. Dit zwevend stof kan door sedimentatie de waterbodem verontreinigen.
Deze verontreiniging kan onder andere
leiden tot accummulatie van verontreiniging in organismen. Bovendien
vormt deze verontreiniging door ophoping
in de bodem, een potentiële diffuse bron
van verontreiniging die een negatieve
invloed kan uitoefenen op (onderdelen
van) het aquatisch ecosysteem (bijvoorbeeld de waterfase). Daarnaast is steeds
meer duidelijk geworden dat de vervuiling
van de waterbodems een groot en moeilijk
probleem is geworden, dat waterkwaliteitsbeheerders en vaarwegbeheerders
voor grote kosten kan plaatsen.
Uit jurisprudentie van 2 jaar geleden
(onder andere KBnr. 31,18 februari 1988
en KBnr.23,16maart 1988)wasal af te
leiden dat de gevolgen van voorgenomen
lozingen voor de kwaliteit van de waterbodem gezien de relatie met de kwaliteit
van het water bij de vergunningverlening
ingevolge de WVObetrokken konden
worden.
Oosterhornhavenzaak
Thans wilik kort ingaan op de juridische
casusposities en de relevante rechtsoverwegingen van de Kroon en de
Afdeling Geschillen als TW'K rechter.
Allereerst de Oosterhornhavenzaak.
Door Gedeputeerde Staten van
Groningen was aan de firma
R.J. de Vries &Zn.BVeen vergunning
onder voorschriften afgegeven voor het
brengen van verfresten en met verf- en
roestdeeltjes verontreinigd staalgrit in de
Oosterhornhaven. Door belanghebbende
(het Havenschap Delfzijl) werd hiertegen
bezwaar gemaakt en vervolgens Kroonberoep ingesteld. Gepoogd werd omeen
voorschrift met een strekking als bovenbedoeld, in een WVOvergunning op te
nemen. Appellant stelde:
'Voor het op diepte houden van de
Oosterhornhaven is het noodzakelijk dat
periodiek baggerwerkzaamheden worden
verricht. Het baggerslib dient op land te
worden opgespoten. Het is dus van belang
dat het opgespoten slib zo weinig mogelijk
is verontreinigd. Aangezien de kans niet
uitgesloten is dat er ondanks de maatregelen die in de WVO-vergunning zijn
voorgeschreven kans op verontreiniging
van het bodemsediment kan ontstaan,
achten wij het wenselijk om de aanvrager
te verplichten om regelmatig het slib op
en rondom de plaats waar zij haar
werkzaamheden verricht, op eigen kosten
te verwijderen en op de daartoe aan-
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gewezen plaatsen te storten'.
Naar de mening van het Havenschap
hadden GS bij de afweging van alle
betrokken belangen met het vorenstaande
rekening kunnen en moeten houden.
Vervolgens betoogt het Havenschap:
'Het komt ons (Havenschap) voor, dat bij
een zorgvuldiger afweging van belangen
Gedeputeerde Staten van Groningen tot
de conclusie zouden zijn gekomen dat het
opnemen van door ons wenselijk geachte
maatregelen ter beperking van de verontreiniging van het bodemslib zeker past
in het kader van deWet verontreiniging
oppervlaktewateren'.
In haar verweerschrift van 16januari 1986
stelde Gedeputeerde Staten van
Groningen dat,in tegenstelling tot
appellant, zij niet de vrijheid had omaan
de bestreden vergunning een voorschrift
te verbinden dat de vergunninghouder
verplicht periodiek het eventueel
verontreinigd bodemslib te verwijderen en
af te voeren. Dit onder meer op grond van
het bepaalde in artikel 1,vijfde lid,van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Volgens GS kan noch uit de wetsgeschiedenis noch uit jurisprudentie
worden afgeleid dat artikel 1,vijfde lid,
van deze wet,zodanig kan worden
geïnterpreteerd dat het tevens de ruimte
biedt om voorschriften aan een lozingsvergunning te verbinden, die zover gaan
als appellant bedoelt en die verder gaan
dan de bescherming van de belangen die
deze wet beoogt te beschermen.
Samenvattend was GSvan oordeel dat
met betrekking tot eventuele door het
Havenschap te lijden schade ten gevolge
van verontreiniging van het bodemslib de
onderwerpelijke vergunning niet het

juridisch kader kan bieden om ter zake
regelen op te nemen.
De Kroon overweegt het volgende:
'In het kader van de onderwerpelijke
wettelijk regeling kan een dergelijke
verplichting uitsluitend worden gesteld ter
bescherming tegen verontreiniging van
het oppervlaktewater, waaronder de
daarmee in contact staande bodem.
Wij zijn van oordeel, dat tegen het stellen
van een dergelijk voorschrift geen beletsel
bestaat. Immers bij het beslissen op een
verzoek om vergunning ishet risico voor
de aantasting van de kwaliteit vanhet
oppervlaktewater als gevolg van de
invloed van de lozing op de waterbodem
niet altijd zodanig evident dat dit vaak
ingrijpende voorzieningen of stringente
normen in de voorschriften zou rechtvaardigen, laat staan aanleiding zou
moeten zijn de vergunning te weigeren,
terwijl anderszins dit risico niet geheel kan
worden uitgesloten. Evenwel nu vaststaat
dat de in geding zijnde vergunning is
geëxpireerd, achten wij het alsnog
opnemen van de gevraagde verplichting in
dit geval niet mogelijk. De bestreden
beschikking kan mitsdien ongewijzigd
worden gehandhaafd'.
Het beroep wordt vervolgens ongegrond
verklaard. Voor het Havenschap Delfzijl is
het wat zuur om nu te moeten constateren
dat er weliswaar geen beletsel bestaat om
een voorschrift als bovenbedoeld in de
WVO-vergunning op te nemen, maar dat
dit in het onderhavige geval, door het
louter expireren van de WVO-vergunning
niet meer mogelijk is.
TWK uitspraak inzake Akzo Dordrecht
Bij de beschikking van 13november 1986
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had de minister van Verkeer en Waterstaat een WVO-vergunning onder voorschriften (waaronder het waterbodemartikel) verleend aan Akzo Chemie
Nederland BV voor het lozen van afvalwater op de Julianahaven en de Wilhelminahaven te Dordrecht.
Tegen deze vergunning had Akzo
(appellant) beroep ingesteld bij de Kroon.
Aangezien de Tijdelijke wet Kroongeschillen inmiddels in werking was
getreden was de Afdeling Geschillen van
Bestuur van de Raad van State als
onafhankelijke rechter met de beslissing
van het geschil belast. In 4 kernachtige
rechtsoverwegingen zet de TWK-rechter
uiteen waarom het waterbodemvoorschrift
als zodanig in stand kan blijven.
Deze 4 overwegingen verwijzen naar de
4 door appellant aangevoerde beroepsgronden tegen dit artikel. De Afdeling
Geschillen van Bestuur van de Raad van
State oordeelt:
'Gelet op de geschiedenis van de totstandkoming, het doel en de strekking van de
WVO kan een dergelijke verplichting
strekken ter bescherming van het belang
waarvoor het vereiste van de vergunning
is gesteld'. Met andere woorden het is niet
strijdig met het stelsel van de WVC).
De Afdeling Geschillen verwijst daarvoor
zelfs naar de bovengenoemde Oosterhoornuitspraak. Verder ziet het voorschrift
niet louter op het privaatrechtelijk belang
van de havenbeheerder maar zeker ook
op het belang van de waterkwaliteit.
Vervolgens is het voorschrift niet strijdig
met de bestuursdwangbevoegdheid van
artikel 24 WVO. Dit artikel 24 regelt een
andere materie, namelijk de niet-naleving
van de aan de vergunning verbonden
voorschriften. In het kader van een
(beroepsprocedure tegen een) aanschrijving kan tezijnertijd worden bepaald
of er voldoende relatie bestaat tussen een
lozing en een verontreiniging van een
waterbodem om te kunnen aantonen dat
een verplichting tot verwijdering van
bodemsediment zal kunnen worden
afgedwongen. Tot slot is het artikel niet
strijdig met het heffingenstelsel ingevolge
de WVO, aangezien vergunningen- en
heffingenstelsel ieder met hun eigen doel
naar elkaar kunnen bestaan. Het beroep
wordt door de Afdeling Geschillen van de
Raad van State verworpen.
Conclusies
1. De winst die er vanuit waterkwaliteitsoogpunt in bovengenoemde
zaken is te ontdekken, is mijns inziens, dat
de Kroon en de Afdeling Geschillen van
Bestuur van de Raad van State op dit punt
in beide bodemprocedures uitdrukkelijk
uitspreken dat in het kader van de WVO

voorschriften kunnen worden gesteld ter
bescherming tegen de verontreiniging van
het oppervlaktewater, waaronder de
daarmee in contact staande bodem.
De gevolgen van lozingen voor de
kwaliteit van de waterbodem kunnen
derhalve bij de vergunningverlening
ingevolge de WVO worden betrokken.
De reikwijdte van het door de WVO te
beschermen belang neigt hiermee te zijn
uitgebreid tot het totale aquatisch
ecosysteem (water, bodem en de daarmee
in contact staande oevers).
2. Het toepassingsbereik van de WVO
ziet dus niet alleen op het tegengaan en
reguleren van schadelijke en verontreinigende lozingen en de gevolgen
hiervan voor het oppervlaktewater, maar
ook op dat deel van de verontreiniging,
dat via een reguliere lozing op de waterbodem wordt gebracht. De lozer kan nu
ook indien hij met zijn emissie binnen de
lozingsvergunning blijft, in het belang van
de waterkwaliteit gedwongen worden om,
indien ten gevolge van lozing van ernstig
verontreinigd bodemsediment ontstaat,
deze te verwijderen. De WVO heeft
daarmee naast een preventieve werking
ten aanzien van de verontreiniging door
lozingen, die in het kader van de vergunningverlening worden gereguleerd,
deels een curatief element gekregen.
Het mag duidelijk zijn dat aan de
definitieve aanschrijving door de IIID nog
veel voorwerk vooraf zal gaan en het Rijk
als waterkwaliteitsbeheerder in voorkomende gevallen, niet van vandaag op
morgen over zal gaan tot het doen van
aanschrijvingen, waarbij lozers worden
verplicht de door hen veroorzaakte
verontreiniging op te ruimen. Er wordt
momenteel binnen Rijkswaterstaat hard
gewerkt om de nog resterende problemen,
welke voor een deel op het technische
vlak liggen, op te lossen. Op dit moment
ontstaat het beeld dat met name voor die
situaties, waar sprake is van één bepaalde
afvalstof die door slechts één bedrijf wordt
geloosd, het makkelijker is om het voorschrift te effectueren dan voor situaties
met meerdere lozers met een gevarieerder
lozingspatroon. Maar ook voor die laatste
gevallen wordt er op dit moment, via
modelstudies, berekend hoe het aandeel
in het totaal van de waterbodemverontreiniging het best kan worden vastgesteld en toegerekend aan de lozers.
Bij dit laatste zullen ook juridische vraagstukken van meerdaderschap, grocpshandeling en causaliteit een belangrijke
rol spelen.
3. Het bovenstaande leidt ertoe dat op
korte termijn verder gewerkt zal worden
aan een Richtlijn Waterbodemsanering
ten behoeve van alle waterkwaliteits-

beheerders. Daarin zal aangegeven
worden, op welke wijze en met inachtneming van welke voorschriften, het
waterbodemartikel het best kan worden
geëffectueerd. In CUWVO-verband wordt
thans een richtlijn voorbereid met
betrekking tot het opnemen van dit waterbodemartikel in WVO-vergunningen.
4. Het waterbodemvoorschrift kan als
preventief instrument worden ingezet
tegen de verontreiniging van de waterbodem. Duidelijk is dat hiermee slechts
een deel van de waterbodemproblematiek
kan worden opgelost. Het is vooral van
belang voor toekomstige verontreiniging.
Voor de aanpak van veel reeds bestaande
verontreinigingen van de waterbodem zijn
instrumenten neergelegd in de Interimwei
Bodemsanering, welke in de vorm van
een nieuw aangepast saneringshoofdstuk,
per 1 januari 1991wordt geïncorporeerd in
de Wet Bodembescherming. Momenteel
wordt gewerkt aan een aanvulling van
deze saneringsregeling, met een specifieke
regeling voor verontreinigde waterbodems, waarbij curatieve bevoegdheden
worden toegekend aan de waterkwaliteitsbeheerders. Juist deze nieuwe wetteijke
instrumenten zullen met name een
adequate toepassing moeten vinden in
gevallen waarin sprake is van waterbodemverontreiniging met een erfenis
karakter. Op de inhoud van deze regeling
zal hier niet nader worden ingegaan.
De ambtelijke voorbereiding met
betrekking tot de aanvullende regeling in
de Wet Bodembescherming inzake onderzoek en sanering van de waterbodem is
inmiddels vergevorderd. Naar verwachting zal de regeling in maart 1992 bij
de Tweede Kamer kunnen worden
ingediend. De regeling zal dan eind 1992
in werking kunnen treden.
5. Tot slot dient nog opgemerkt te
worden dat bovengenoemde jurisprudentie bijdraagt aan het vergroten van
de duidelijkheid inzake de afbakening van
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet Bodembescherming.
Daarbij moet worden bedacht dat met
behulp van instrumenten uit de WVO de
waterbodem wordt beschermd tegen
verontreiniging. De (toekomstige) WBB
bevat de instrumenten voor de sanering
van de waterbodem. Wanneer sanering
voortvloeit uit een vergunningsvoorschrift
(aanschrijving tot opruimen) gebeurt dit
ingevolge de WVO. In alle andere
gevallen is de IBS/Wet Bodembescherming van toepassing. Het voorgaande
overziende lijkt de volgende conclusie
gewettigd: 'De toepassing van het
wettelijk instrumentarium wordt allengs
helderder; nu de waterbodem nog'.
• • •

