Bescherming bodem engrondwater: juridische entechnische aspecten

Voordracht uit de 35e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Europees milieubeleid en degevolgen voor de waterleidingbedrijven',
gehouden aan de TH Delft op 6en 7januari 19X3.

1. Inleiding
De bodemverontreinigingsproblematiek is
erg lang voor het grote publiek verborgen
geweest. Tot voor kort - en zeker tot de
affaire Lekkerkerk in 1980-kon men vande
bodem spreken alsstille vervuilde. In de
afgelopen jaren zijn echter steeds meer
ernstige gevallen van bodem- en grondwaterverontreiniging aan het licht gekomen.
Ik noem slechts de namen Volgermeer.
Dordrecht, Gouderak. Wierden, Griftpark.
De rij van dergelijke gevallen wordt steeds
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langer. De door de provinciesopverzoek van
het voormalige Ministerie van V&M
uitgevoerde inventarisatie van potentiële
bodemverontreinigingssituaties omvat thans
bijna 5.000 locaties, waarvan naar schatting
ruim 1.000gesitueerd zijn in woon- of
waterwingebieden (tabel I). Uit deze
inventarisatie blijkt ook dat het niet alleen
gaat om gevallen waar in het - verre verleden gevaarlijke afvalstoffen op de
bodem zijn gestort, maar ook om sterk
vervuilde bedrijfsterreinen, waaronder oude
gasfabrieksterreinen, waar alsgevolg van
diverse activiteiten zoals het gebruik, het
opslaan en het transporteren van vloeibare
en vaste grond- en afvalstoffen de bodem is
verontreinigd (tabel II). Deze feiten
illustreren dat het beschermen vande milieucomponent bodem met het zich daarin
bevindende grondwater van groot belangis.
Het isdaarbij niet alleen noodzakelijk dat het
bodembeschermingsbeleid een preventief
karakter draagt,gericht ophet voorkomen en
beperken van verdere verslechtering van de
bodemkwaliteit, maar ook een curatief
karakter gericht op het saneren van
verontreinigingsgevallen.
In EG-verband isdaartoe een richtlijn ter
bescherming van het grondwater ontworpen

terwijl in Nederland een Wetsontwerp
bodembescherming isvoorbereid en een
Interimwet bodemsanering onlangs in
werking isgetreden. Op deze regelingen zal
in volgende paragrafen nader worden
ingegaan, waarbij bedacht moet worden dat
waterleidingbedrijven op een aantal wijzen
betrokken zijn bij de problematiek:
—als belanghebbende bij de bescherming
van hun grondstof grondwater;
—als uitvoerder van een bodembedreigende
handeling: het onttrekken van grondwater;
—als directe of indirecte infiltreerder
(lozer) in de bodem van water waarin
verontreinigende stoffen kunnen voorkomen;
—als producent van afvalstoffen bij het
bereidingsproces tot drinkwater:
—als belanghebbende bij het onderzoeken
en saneren van bodemverontreinigingsgevallen in 'hun' gebied.
Het zal duidelijk zijn dat waterleidingbedrijven soms een enigszins ambivalente
houding aannemen t.a.v. bodemmaatregelen,
afhankelijk van de wijze van hun betrokkenheid bijde problematiek. Alleposities komen
voor in de hiervoor genoemde regelingen en
zullen nader worden uitgewerkt. Alvorens
hier verder op in te gaan, wordt in de
volgende paragraaf kort gememoreerd het
specifieke karaktervan bodemverontreiniging.
2. Specifieke kenmerken
bodemverontreiniging
Uit de geconstateerde gevallen van bodemen grondwaterverontreiniging komt naar
voren dat het gevaarlijke karakter van deze
verontreiniging gelegen isin de relatieve
onzichtbaarheid van de zich onder het
maaiveld afspelende processen. Indit opzicht
isereen groot verschil met de verontreiniging
van lucht en oppervlaktewater, die zich
dikwijls zichtbaar of merkbaar manifesteert.
In de bodem iser daarbij sprake van langetermijneffecten. Het transport en de
transformatieprocessen van de in de bodem
aangebrachte of veroorzaakte verontreiniging
zijn namelijk zeer complexe en langzame
processen. Daarbij spelen vele ingewikkelde

geohydrologische en bodemkundige
omstandigheden een rol. De Nederlandse
bodem iswat haar ontstaanswijze en opbouw
betreft bovendien vrij uniek te noemen.
Hierbij spelen met name de volgende
aspecten een rol:
- de geologische en bodemkundige
ontstaanswijze;
- de invloed van de zee op de kwaliteit van
het grondwater;
—de tektonische bewegingen in de
ondergrond;
—de ondiepe grondwaterstanden.
In een dalend Noordzeebekken zijn tot op
vrij grote diepte afwisselend, pakketten van
diverse ongeconsolideerde, slappe
sedimenten zoals zand, grind. veen. klei en
leem afgezet. Dit geschiedde in steeds
wisselende omstandigheden in zee of op het
land. Door deze variatie in afzettingsmilieu
en door zeespiegelschommelingen kan het
grondwater in de verschillende afzettingen
zout. brak of zoet zijn. Door latere breukvorming in de ondergrond zijn horsten en
slenken ontstaan die de opbouw nog
complexer hebben gemaakt. Bovendien ligt
in tegenstelling tot veel andere landen de
grondwaterstand erg hoog. De grondwaterschommelingen spelen zich in een groot deel
van Nederland af in de bovenste meters van
de bodem; met andere woorden: de vegetatie
en de bodemfauna worden direct beïnvloed
door de stand en de kwaliteit van het
grondwater. Iedere verstoring van het
bodemsysteem veroorzaakt een reeks
reacties alsgevolg van de wisselwerking
tussen de vaste en vloeibare bodembestanddelen. De geologische opbouw, met name de
mate van waterdoorlatendheid van de
diverse sedimenten, en het grondwater als
oplos- en transportmiddel, bepalen de aard,
de omvang en de mate van verspreiding van
de aangebrachte verstoring.
Dit alles betekent verder dat nadelige
effecten van aangebrachte verstoringen zich
pas na jaren, of zelfs tientallen jaren
openbaren en dan nog vaak op totaal andere
en onverwachte plaatsen. In het geval
Lekkerkerk heeft het bijvoorbeeld enige
jaren geduurd voordat de effecten van de

TABEL I- Inventarisatie bodemsanering.
Provincie

Totaal aantal

Nader onderzoek

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

214
115
153
385
(.47
165
2SS
1.(166
51
740
429

2S
34
47
104
217
74
U
275
II
274
39

Totaal Nederland

4.253

1.246

Stand per Ijuni 1982,

1 AREI. II - Bodemverontreiniging op bedrijfsterreinen naar oorzaak.
Oorzaken
Bedrijfstakken
Galvaniserende bedrijven
Metaalbewerkende bedrijven
Chemische bedrijven
Garagebedrijven en
benzinepompen
Verffabrie ken/schildersbedrijven
Transportbedrijven
Diversen
Landelijk gemiddelde
Bron: Programma's bodemsanering.

'Bewust'
lozen/storten

Lekkage

Morsen

58%
54%
537,,

18%
19%
20",,

8%
27%
14%

16%
12%
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37",,
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18%
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28%

-

50%
41",,

C ilamiteiten/
pr< duktiefouten
16%

-

13%

-

25°'O

26%

42%
14%
19%

18%
1 1%

-

Aantal bedrijven
7
19
31
15
6
6
21
Hl-
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bodemverontreiniging in de vorm van
ongewenste gassen in kruipruimten en
aantasting van waterleidingbuizen waarneembaar werden. In andere gevallen duurt
het vele tientallen jaren voordat schadelijke
effecten - bijvoorbeeld vervuiling van een
grondwaterwinput —optreden. De relatief
geringestroomsnelheden van het grondwater
zijn hier de oorzaak van. In weer andere
gevallen, bijvoorbeeld bij oude gasfabrieksterreinen,werd pasnaveletientallenjaren de
verontreiniging geconstateerd op het
moment dat men er woningen wilde bouwen.
Vanwege de 'onzichtbaarheid" zijn bestaande
gevallen van verontreiniging in de bodem
vaak alleen maar door middel van kostbare
onderzoeken op te sporen en te lokaliseren:
verwijdering of opheffing van de verontreiniging iseen nog veel kostbaarder zaak en
is in veel gevallen zelfs praktisch onmogelijk.
Daarbij komt nog dat de gevaren van de
verontreiniging vaak niet zo zeer schuilen in
de grote omvang van de op de bodem
gebrachte afvalstoffen, maar veeleer inde
aanwezigheid daarin van bepaalde stoffen of
verbindingen die inzeer kleine hoeveelheden
(in milligrammen of zelfs in microgrammen
per kilogram of per liter) schadelijk zijn voor
het leefmilieu omdat ze indie minimale
hoeveelheden kwaad kunnen in voedsel,
drinkwater of lucht.
Het voorgaande moge illustreren dat het
beschermen van de bodem en het zich daarin
bevindende grondwater tegen verontreiniging
van groot belang moet worden geacht.
Nationaal en internationaal ismen zich daar
met name in de jaren zeventig van bewust
geworden.
Aangezien wetgeving veelal het sluitstuk is
van een bepaalde ontwikkeling in onze
maatschappij zien we dan ook met name de
laatste jaren wetgevingsactiviteiten op
bodemgebied.
3. Tot stand gekomen of in voorbereiding
zijnde regelingen
In 1971 werd het voorontwerp gepubliceerd
van een Wet inzake de bodemverontreiniging,
dat in de eerste plaats het vraagstuk van de
afvalverwijdering omvatte. Op grond van
commentaren dieopdit voorontwerp werden
ontvangen, werd voor de problematiek van
de afvalstoffen een afzonderlijk wettelijk
kader ontworpen. Dit bestaat uit de Wet
chemische afvalstoffen en de Afvalstoffenwet, die respectievelijk in 1976en 1977 tot
stand kwamen en inmiddels grotendeels in
werking zijn getreden. Alhoewel door de
afvalstoffenwetgeving een zekere mate van
bodem- en grondwaterbescherming tegen
verontreiniging door afvalstoffen wordt
gerealiseerd, werd toch vanuit het milieuhygiënisch beleid de noodzaak gevoeld in
aansluiting op de regelingen voor lucht en
oppervlaktewater van een meer algemene
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TABEI III - Overzicht vande belangrijkste stoffen van LijstIen II vande grondwaterrichtlijn.
Lijst I
organische halogeen-, fosfor- en tinverbindingen
kankerverwekkende, mutagene of teratogene stoffen
kwik en kwikverbindingen
cadmium en cadmiumverbindingen
Cyaniden
minerale oliën en koolwaterstoffen

wettelijke regeling voor de milieucomponent
bodem. Een regelingdie het mogelijk zou
maken om systematisch en met effectieve
middelen nadelige beïnvloeding van bodem
en grondwater door allerlei activiteiten open
in de bodem te voorkomen ofte beperken.
Na een jarenlange en moeizame interdepartementale voorbereiding werd op
1ftdecember 1980een ontwerp voor deze
wettelijke regeling-de Wet bodembescherming —bijde Tweede Kamer ter
behandeling ingediend [ 1 ]. Injuli 1981heeft
de Tweede Kamer het Voorlopig Verslag
over dit ontwerp uitgebracht en het wachten
isnuop het uitbrengen doorde Regeringvan
de memorie van antwoord. Dat dit laatste zo
lang duurt isniet inde laatste plaats
veroorzaakt doordat de n.a.v. Lekkerkerk
uitgevoerde inventarisatie van stortplaatsen
een omvangrijke engevaarlijke erfenis uithet
verleden aan het licht heeft gebracht.
Noodgedwongen moest voor hetsaneren van
een groot aantal urgente gevallen van
bodemverontreiniging een Interimwet
bodemsanering, vooruitlopend op de
inwerkingtreding van de Wet bodembescherming worden ontworpen [2].Op 22
mei 1981 werd een ontwerp hiervoor bij het
Parlement ingediend. In oktober 1982 heeft
de Tweede Kamer en op 28 december 1982
de Eerste Kamer het gewijzigde ontwerp
aanvaard, zodat deze Interimwet inmiddels
in werking is getreden.
Bijna gelijkertijd met de voorbereiding van
de Wet bodembescherming werd in
EG-verband een richtlijn voorbereid ter
bescherming van het grondwater. Op
17december 1979werddoorde Raad van de
Europese Gemeenschappen aangenomen de
'Richtlijn betreffende de bescherming van
het grondwater tegen verontreiniging
veroorzaakt door de lozing van bepaalde
gevaarlijke stoffen' | 3 | .
Aangezien in Nederland de Wet bodembescherming het uitvoeringskadcr vormt
voor deze richtlijn, zal in de volgende
paragrafen nader worden ingegaan op de
inhoud van de richtlijn, op de Wet
bodembescherming en de Interimwet
bodemsanering.

4. EG-grondwaterrichtlijn
In het begin van dejaren zeventig wasde
bestrijding van de verontreiniging van het
oppervlaktewater ook internationaal zeer

LijM II
metallofden en metalen en hun verbindingen:
Zn. Cu. Ni. Cr. Pb. Se. As. Sb. Mo. Fe, Sn. Ba. Be. B.
Co. V. U.Th.Te. Ag
biociden en derivaten daarvan, die niet op lijst Istaan
bepaalde organische siliciumverbindingen
smaak- en geurbedervende stoffen
anorganische fosforverbindingen en elementair fosfor
fluoriden, ammoniak en nitneten.

actueel. Op 4 mei 197ft keurde de Raad een
kaderrichtlijn goed betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde
gevaarlijke stoffen die inhetaquatischmilieu
van de Gemeenschap worden geloosd [4].
Deze zgn. aquatisch milieurichtlijn was
behalve op kust- en oppervlaktewateren ook
van toepassing op grondwateren, in
afwachting van de vaststelling van een
specifieke communautaire regeling ter zake.
Deze laatstgenoemde richtlijn - d e eerder
aangehaalde grondwaterrichtlijn - werd na
jarenlang moeizaam onderhandelen zoals
gezegd eind december 1979door de Raad
goedgekeurd.
Uitgangspunten en doelstelling
Volgens de considerans heeft de Raad de
EG-grondwaterrichtlijn vastgesteld onder
meer overwegende dat eractiemoest worden
ondernomen ter bescherming van het
grondwater tegen verontreiniging, met name
door bepaalde stoffen die toxisch, persistent
en bio-aceumuleerbaar zijn.
Onder verontreiniging wordt volgens art. 1,
lid 2d verstaan hetdirect ofindirect lozen van
stoffen of energie in het grondwater,
tengevolge waarvan de gezondheid van de
mens of de watervoorziening in gevaar wordt
gebracht, het leven en de ecosystemen in het
water worden geschaad of andere vormen
van rechtmatig gebruik van hetwater worden
gehinderd.
Doel van derichtlijn isvolgensartikel l.lid 1:
—het voorkomen van verontreiniging van
het grondwater door stoffen die op de eerste
bijgevoegde lijst (lijst Iof zwarte lijst) en op
de tweede lijst (lijst II of grijze lijst) vermeld
staan;
- het zoveel mogelijk beperken of
beëindigen van de gevolgen van bestaande
verontreiniging.
De doelstelling van de richtlijn isdus
enerzijds gericht op preventie en anderzijds
op sanering. In de richtlijn worden echter
alleen verplichtingen aan de Lid-Staten
opgelegd ten aanzien van het preventieve
doel. Op geen enkele manier wordt in de
richtlijn uitwerking aan de sanering gegeven.
De inNederland onlangsin werkinggetreden
Interimwet bodemsanering past derhalve in
de doelstelling van de EG-richtlijn, maar
hoefde in zijn uitwerking daar geen rekening
mee te houden.
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In tabel IIIstaan destoffen vanlijst 1 en IIvan
de grondwaterrichtlijn weergegeven. Een
belangrijk verschil van lijst Ivan de
grondwaterrichtlijn met die van de aquatisch
milieurichtlijn isdat de eerstgenoemde in
principe alle afzonderlijke stoffen van de
genoemde groepen of families van stoffen
omvat, zodat niet de moeizame aanwijzingsprocedure van de laatstgenoemde richtlijn
behoeft te worden gevolgd.
Uit eerdere ontwerpen van de richtlijn [5]en
uit de verklaring die de Raad bij het
goedkeuren van de richtlijn heeft aangenomen blijkt dat de samenstelling van de
lijsten de nodige politieke moeite heeft
gekost: stoffen alsarsenicum, lood en
chroom zijn potentiële lijst-I stoffen en
stoffen als nitraat en chloride staan - n o g—
niet op de grijze lijst, hoewel hun
grondwaterverontreinigende potentie vrij
algemeen wordt onderkend.
Opvallend isook dat warmteverontreiniging
niet op de lijsten voorkomt, terwijl in de
hiervoor aangehaalde definitie van verontreiniging, naast stoffen ook energie als
lozingsmaterie wordt genoemd.
Belangrijkste verplichtingen
Het preventieve doel is in de richtlijn
uitgewerkt in artikel 3door een verplichting
aan de Lid-Staten de nodige maatregelen te
treffen om:
a. de lozing van stoffen van lijst Ite
verhinderen;
b. de lozing van stoffen van lijst II te
beperken, teneinde verontreiniging van het
grondwater door die stoffen te voorkomen.
Deze verplichting houdt twee regiems met
verschil in strengheid in: Het eerste en meest
strenge regiem isgericht op het verhinderen
van lozingen van stoffen van lijst Ien het
tweede, minder strenge regiem probeert te
bewerkstelligen dat stoffen van lijst II nooit
het grondwater kunnen verontreinigen.
De richtlijn laat de Lid-Staten slechts
gedeeltelijk vrij om naar eigen inzicht de
maatregelen te treffen om aan bovengenoemde verplichting te voldoen. Daarbij is
van belang dat in de richtlijn onderscheid
gemaakt wordt tussen enerzijds directe en
indirecte lozing en anderzijds tussen
handelingen waarbij stoffen worden
verwijderd of gestort (verwijderings- of
bergingshandelingen) en 'andere
handelingen" die niet nader worden
gedefinieerd, maar waarbij gedacht kan
worden aan stoffen die worden getransporteerd, overgeslagen, geproduceerd of
gewonnen.
Bijdirecte lozingworden destoffen van lijstI
of II rechtstreeks in het grondwater, in de
verzadigde zone,geleiden bijindirecte lozing
geschiedt dit na doorsijpeling door de
bovenliggende bodemlagen en onverzadigde
ondergrond.

Dit onderscheid tussen type lozing en
verschillende handelingen isevenals het
onderscheid tussen stoffen van lijst Ien IIvan
belang voor de strengheid van het regiem.
Slechts ten aanzien vande indirecte lozingals
gevolg van 'andere handelingen' wordt het
aan het eigen inzicht van de Lid-Staten
overgelaten 'alle passende maatregelen die
zij nodig achten' te treffen. Voor directe
lozing en voor indirecte lozing alsgevolg van
verwijderings- of bergingshandelingen
schrijft de richtlijn een aantal maatregelen
voor teneinde te voldoen aan de verplichting
van artikel 3. De belangrijkste maatregelen
zijn:
a. een verbod om stoffen van lijst Idirect in
het grondwater te lozen (art. 4. lid 1).
behoudens in twee bijzondere gevallen
waarin onder bepaalde vereisten een
vergunning afgegeven kan worden als na een
in te stellen onderzoek blijkt dat:
—het grondwater blijvend ongeschikt isvoor
enig ander gebruik (art. 4. lid 2)
— het water naar dezelfde laag wordt
teruggevoerd nagebruik voorgeo-thermische
doeleinden of als het voor het droog houden
van mijnen en steengroeven of tijdens wegen waterbouwkundige werken is opgepompt
(art. 4, lid 3):
b. op grond van de resultaten van een
voorafgaand in te stellen onderzoek in geval
van:
—indirecte lozing van stoffen van lijst Ials
gevolg van verwijderings- of bergingshandelingen: een verbod of een vergunning
mits alle technische voorzorgsmaatregelen
zijn getroffen die nodig zijn om die lozing te
verhinderen (art. 4, lid 1 )
—directe lozing van stoffen van lijst IIof
indirecte lozing van stoffen van lijst II als
gevolg van verwijderings- of bergingshandelingen: een vergunning mitsalle
technische voorzorgsmaatregelen zijn
getroffen om verontreiniging door deze
stoffen van lijst II tevoorkomen (art.5.lid 1).
Uitzonderingen
In bovengenoemde maatregelen komen de
verschillende type regiems tot uitdrukking.
Deze twee regiems worden nogop een
tweetal manieren doorbroken:
1. In artikel 2worden drie soorten lozingen
geheel buiten de toepassingssfeer van de
richtlijn gehouden, te weten:
—lozingen van afvalwater van alleenstaande
woningen buiten de aangewezen
beschermingszone van drinkwatergebieden:
—lozingen van stoffen van lijst Iof II in zulk
een geringe hoeveelheid en concentratie dat
elk gevaar voor een verslechtering van de
kwaliteit van het grondwater nu of inde
toekomst uitgesloten is;
—lozingen van radio-actieve stoffen.
Blijkens de considerans zijn de eerste en

tweede soort lozingen uitgesloten vanwege
het geringe risico van verontreiniging en de
moeilijke controleerbaarheid. De derde
soort omdat zij onder een specifieke
communautaire regeling zullen vallen.
2. Voor het kunstmatig aanvullen van het
grondwater met het oog op het openbaar
beheer daarvan (volgens de considerans valt
daar in ieder geval onder de kunstmatige
infiltratie voor de watervoorziening van de
bevolking) moeten volgens artikel 6de LidStaten een bijzondere vergunning verlenen.
Deze voor de waterleidingbedrijven
belangrijke uitzondering-die overigens niet
was opgenomen in het oorspronkelijke
voorstel van de EG-Commissie [5] betekent dat infiltratie van water dat stoffen
van lijst I bevat, niet valt onder het eerste
strenge, maar onder het tweede, minder
strenge regiem. Bovendien staat er in artikel
6 "moeten' en niet 'kunnen', zodat blijkbaar
de Lid-Staten niet vrij zijn de vergunning
naar eigen inzicht teweigeren [6). De enige
weigeringsgrond ligt besloten in de plicht
voor de Lid-Staten om de infiltratievergunning slechtsaftegeven,indien ergeen
gevaar voor verontreiniging van het grondwater bestaat.
De infiltratievergunning neemt ook verder
een bijzondere plaats in.aangezien de meeste
verdere bepalingen van de richtlijn niet op
artikel 6 van toepassing zijn. Alleen de
hieronder te noemen kwaliteitscontrole van
het grondwater (art. 8) en de inventaris van
verleende vergunningen (art. 15en 16)
gelden voor de infiltratie van water. In de
Nederlandse wetgeving iskrachtens de
Grondwaterwet (Stb. 198I, 392) een vergunning van GS vereist voor het infiltreren
van grondwater met het oog op een
doelmatige verdeling. De grond om een
vergunning te weigeren of aan voorwaarden
te binden isbescherming van bij het
grondwaterbeheer betrokken belangen,
waartoe blijkens de memorie van antwoord
bij het wetsontwerp ook de kwaliteit van het
te infiltreren water kan behoren. Qua verder
instrumentarium vertoont de Grondwaterwet
echter invergelijking met het voorgeschreven
regiem van de EG-grondwaterrichtlijn een
aantal tekortkomingen die niet zonder
nadere besluiten zijn op te heffen [6].
Verdere verplichtingen en voorschriften
Naast deze belangrijkste instrumenten vande
richtlijn, die samen met doel en verplichting
in schema Inogeens vermeld staan, bevat de
richtlijn een aantal maatregelen, die
betrekking hebben op de verschillende
vergunningen (meestal de infiltratievergunning uitgesloten), zoals:
- controle van het grondwater als vereiste
voor vergunningafgifte (art. 8)
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EG-grondwaterrichtlijn

1

1

indirec elozing
a.g.v v irwijderingsofberg ngshandelingen c xiderzoeken
evt. ver gunning
mitsloz ingtechnisch
verhinc erdwordt

nodige maatregelen
ter beperking
lozing lijst-ll-stoffen
teneindeverontreiniging
tevoorkomen

1 1

1
indirectelozing
a.g.vanderehandelingenpassende
maatregelen

1

1

infiltratie
directelozing
vanwaterbijzondere onderzoekenevt.
vergunningmitsgeen vergunningmits
gevaarvoor
verontreiniging
verontreiniging
technischvoorkomenwordt

1 1

l_
REGIEM 1

1

indirectelozing
indirecte lozing
a.g.v. verwijderings- a.g.v andere handeofbergingshandelingen passende
lingenonderzoek en maatregelen
evt.vergunning
mitsverontreiniging
technischvoorkomenwordt

INSTRUMENTEN

1

_

1
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SCHEMA I — Doel. verplichtingen instrumenten van derichtlijn [6].

—een minimumpakket van vergunningvoorwaarden (art. 9 en 10)
—een maximale duur van de vergunning
(art. 11)
—weigerings-, wijzigings- en intrekkingsgronden voor de vergunning (art. 12)
—toezicht op naleving en op de lozing
(art. 13).
Daarnaast bevat de richtlijn nog een aantal
voorschriften die meer een opdracht aan de
Lid-Statcn inhouden:
—een overgangstermijn (art. 14)
—een inventaris van verleende vergunningen
(art. LS)
—het verstrekken van inlichtingen aan de
Commissie (art. 16)
—consultatie met een buurland bij lozingin
grensoverschrijdend grondwater (art. 17)
—geen toenemende verontreiniging (standstill-beginsel) (art. 18)
— strengere nationale voorschriften dan de
richtlijn geeft zijn toegestaan (art. 19)
—de Commissie kan de lijsten aanvullen en
verbeteren (art. 20)
—de uitvoering op nationaal niveau moet
binnen tweejaar (duseind 1981)een feit zijn
en de Commissie moet van de resultaten op
de hoogte gesteld worden (art. 21).
Bijna al deze bepalingen uit de EG-grondwaterrichtlijn behoeven uitvoering in de
nationale wetgeving. Qua reikwijdte en
instrumentarium vertonen de bestaande
Nederlandse wetten in vergelijking met de
richtlijn een groot aantal tekortkomingen [6].
De Ontwerp-Wet bodembescherming isqua
invalshoek, reikwijdte en instrumentarium in

overeenstemming met de EG-grondwaterrichtlijn en vormt dan ook het kader waarin
uitvoering aan de richtlijn zal worden
gegeven.
5. Ontwerp-Wet bodembescherming
In paragraaf 3 isreeds kort de voorgeschiedenis van dit wetsontwerp gememoreerd.
Alvorens de inhoud ervan te bespreken, zal
nader worden ingegaan op de achtergronden
van dit wetsontwerp in relatie tot andere
bestaande wettelijke regelingen.
Het wetsontwerp bodembescherming beoogt
een effectieve bescherming van de milieucomponent bodem en van het zich daarin
bevindende grondwater met name tegen die
menselijke activiteiten welke een onomkeerbare of onherstelbare schade aan het
bodemmilieu kunnen toebrengen waardoor
een of meer functies van de bodem niet meer
naar behoren kunnen worden vervuld. Met
andere woorden de intentie van de maatregelen zal zijn het bereiken van een
algemeen beschermingsniveau waarbij alle
functies in principe nog uitgeoefend kunnen
worden.
In dat verband rijst de vraag aan welke
functies van de bodem en aan welke bodembedreigende activiteiten gedacht moet
worden.
Bodemfuncties
In de memorie van toelichting (MvT) bij het
wetsontwerp worden genoemd [ 1 ]:
- de dragersfunctie: in letterlijke zin drager
van de artefacten van de menselijke
samenleving;

- de agrarische functie: voedselvoortbrengend vermogen:
- de watervoorzieningsfunctie: betrouwbaar
grondwater voor consument, industrie en
landbouw;
- de delfstoffen- en energievoorzieningsfunctie: win- en vindplaats van delfstoffen;
- de ecologisch-geomorfologische functie:
verschijningsvorm van natuuren landschap.
incl. natuurfuncties; platform voor leven,
intermediair in voedsel- en waterkringlopen.
Het zal duidelijk zijn dat de eerste vier
functies, waar de bodem een rechtstreeks
gebruiksdoel voor de mens vervult, van een
geheel ander karakter zijn dan de laatste
functie. Het nut van de eerste vier functies
voor de mens isbijvoorbeeld inveel directere
mate financieel-economisch waardeerbaar.
Daarbij wordt in de MvTopgemerkt dat de
beschermingsmaatregelen als eerste
uitgangspunt de algemene ecologische
functie van de bodem moeten hebben, terwijl
afhankelijk van de gebruiksdoeleinden
specifieke eisen gesteld kunnen worden.
Bodembedreigende activiteiten
Het wetsontwerp onderscheidt inde artikelen
8 t/m 13zes categorieën van menselijke
activiteiten waarbij sprake kan zijn van
aantasting of verontreiniging van de bodem
en ten aanzien waarvan de wet in zijn
algemeenheid grenzen en voorwaarden kan
stellen. In de MvT worden voorbeelden
gegeven van handelingen die tot deze
categorie behoren.
De onderscheiden categorieën zijn:
I. handelingen waarbij stoffen op of in de
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bodem worden gebracht teneinde ze daar te
laten (bijv. het dumpen van afvalstoffen of
het gebruik van havenslib);
2. handelingen waarbijstoffen aande bodem
worden toegevoegd met het doel de structuur
of de kwaliteit van de bodem te beïnvloeden
(bijv. meststoffen);
3. het uitvoeren van werken op of in de
bodem waarbij mechanische ingrepen worden
verricht of verontreinigende stoffen worden
toegepast (bijv. grond- en funderingswerken,
ontgrondingen. aanleg van pijpleidingen,
werken in het kader van ontwatering,
alsmede bronnering of grondwaterwinning);
4. handelingen waarbij stoffen op of in de
bodem worden getransporteerd (bijv.
vervoer en overslag van stoffen m.b.v.
pijpleidingen of voertuigen);
5. handelingen waarbij als nevengevolg
stoffen die de bodem kunnen verontreinigen
of aantasten,opofinde bodem geraken (bijv.
toepassen van bestrijdingsmiddelen);
6. handelingen die erosie, verdichting of
verzilting van de bodem tot gevolg kunnen
hebben en niet vallen onder de eerder
genoemde categorieën (hoewel niet expliciet
genoemd kan hier ook de bodemverzuring
door zure regen onder vallen).
In de MvT worden overigens nog meer
voorbeelden van bodembedreigende
handelingen gegeven.
Reikwijdte vande bodembeschermingsregeling
Het wetsontwerp bodembescherming is
evenals de meeste recente milieuwetten
aspectgerieht. d.w.z. de bodemaantastende
en verontreinigende aspecten zijn in één wet
samengevoegd. Conform de reeds in 1977
door de Tweede Kamer met algemene
stemmen aangenomen motie de Boois c.s.is
het in principe mogelijk alle bodembedreigende handelingen te toetsen, doch de
uitvoering van de wet zal volgens de
considerans, resp. de MvT,beperkt blijven
tot onderwerpen waarvoor bestaande
regelingen geen of in onvoldoende mate
uitkomst bieden en waarin de noodzaak tot
regeling —onder meer op grond van
onderzoeksgegevens —evident is.
In het Voorlopig Verslag, dat op 6 augustus
1981 door de Tweede Kamer isvastgesteld
[1]en in de verschillende over het
wetsontwerp uitgebrachte adviezen en
commentaren, ismet name kritiek geleverd
op deze beperkingen ten aanzien van de
uitvoering van de Wet. Het laatste woord is
hierover zeker nog niet gezegd, te meer daar
in het recente Regeerakkoord over het
wetsontwerp de volgende passage is
opgenomen: 'Het overleg omtrent de
mogelijke en wenselijke aanpassingen van
het wetsontwerp bodembescherming wordt
voortgezet, met het oog op een krachtig, op

TABEL IV - Overzicht van (ontwerp-Iwettenmet raakvlakken m.b.t. de bodembescherming*.
I. (Ontwerp-iwetten die (mede) totdoel hebben
de bescherming vande bodem
- Hinderwet ( V R O M ) "
- Wet chemische afvalstoffen (VROM)
- Afvalstoffenwet (VROM)
- Bestrijdingsmiddelenwet (L&V/WVC/VROM/SoZa)
- Kernenergiewet (EZ. VROM/SoZa)
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(V4W/VROM)
- Wet inzake de luchtverontreiniging (VROM)
- Destructiewet (WVC /L&V)
- Natuurbeschermingswet (L&V)
- Mijnreglement/Mijnwet 1903 (EZ)
- Ontwerpwet milieugevaarlijke stoffen (VROM)
- Interimwet bodemsanering (VROM)
- Voorontwerp Nieuwe Meststoffenwet (L&V/VROM)
II. (()ntwerp- tafwegingswetten
- Wet op de Ruimtelijke Ordening (VROM)
- Ontgrondingenwet (V&W)
- Grondwaterwet (V&W/VROM)
- Wet in/ake droogmakingen en indijkingen (V&W)
- Wet opsporing delfstoffen (EZ)
-Mijnwet 181(f(EZ)
- Ontwerp van Wet op de waterhuishouding (V&W)

III. (Ontwerp-)wetten diealsneveneffect debescherming van
de bodem totgevolg kunnen hebben
- Wet vervoer gevaarlijke stoften (V&WI
- Wet op de lijkbezorging (BiZa/Just./WVC)
-Woningwet (VROM)
- Monumentenwet (WVC)
- Wet bepalingen 's Rijkswaterstaatswerken (V&W)
•Baggerreglement
• Rijkswegenreglement
• Rijksrivicrdijkenreglement
• Rijks/.eeweringenreglement
• Rijksreglemcnt van politie voor rivieren en rijkskanalen
- Rivierenwet (V&W)
- Ruilverkavelingswet (L&V)
- Ontwerp Landinrichtingswet (L&V/VROM)
- Meststoffenwet/meststoffcnreglement (L&V)
- Plantenziektenwet (L&V)
- Bloembollenziektewet (L&V)
- Ontwerp Landbouwkwaliteitswet (L&V)
- Boswet (L&V)

* Dit overzicht isniet uitputtend en de indeling isglobaal op hoofdkenmerken geschied.
** Tussen haakjes staat het Ministerie dat primair met de uitvoering belast isen de daarbij eventueel betrokken
andere ministeries.

preventie gericht bodembeschermingsbeleid'.
Verhouding lol andere wetgeving
Het is niet verwonderlijk —gelet op de
verschillende gebruiksfuncties en de uiteenlopende in het gedingzijnde activiteiten—dat
er reeds vele wettelijke maatregelen - e n
daaronder verstaat een jurist niet alleen
wetten, maar ook provinciale en gemeentelijke verordeningen en waterschapskeuren zijn, die raakvlakken hebben met de
problematiek van de bodembescherming.
Beschouwen we eerst de wetten, dan zien we
(tabel IV)datereen bont scalavanwetten is.
Het isonmogelijk en ook weinigzinvol hieral
deze wetten de revue te laten passeren. Ik
geef u met het overzicht alleen een indruk
van het grote aantal wetten (ca. 30) dat met
deze problematiek te maken heeft en
daarmee indirect een idee van de -vaak
tegengestelde —belangen die hierbij in het
geding zijn. Mogelijk krijgt udaarmee ook
een indruk van de heksentoer die het isom
een Wet bodembescherming die voor allen
aanvaardbaar is.tot stand te brengen.
Grosso modo isin de wetten niet alleen een
indeling temaken aandehand vandevoorde
uitvoering van die wetten primair verantwoordelijke bewindspersoon, maar isook
een onderscheid te maken in:
a. wetten die specifiek gericht zijn op de
bescherming van het milieu;
b. wetten die belangen afwegen, waaronder
het milieubelang;
c. objectwetgeving met een heel ander doel
of in het geheel niet gericht op de bescherming van de kwaliteit van de bodem.

Op de algemene tekortkomingen uit een
oogpunt van milieuhygiënische bescherming
van deze wetten zal ik later ingaan. Het zalu
niet verwonderen dat het feit dat er reeds
zoveel handelingen zijnwaaropeen wettelijke
regeling van toepassing is.de vraag oproept
of de bodembescherming dan maar niet inal
die wetten moet worden opgenomen! Zonder
hier op dit moment diep op in te gaan. wilik
hier stellen dat uit een oogpunt van een
gecoördineerd milieubeleid het onmogelijk
moet worden geacht ommetdieveelheid van
—vaak onder andere ministers dan die van
VROM ressorterende -wetten een effectief
bodembeschermingsbeleid te kunnen
ontwikkelen.
Naast de wettelijke regelingen op centraal
niveau zijn er ook nog vele provinciale
regelingen op het gebied van de bodembescherming. De provincies hebben deze
regelingen vastgesteld op grond van de hun
krachtens de Provinciewet toegekende
bevoegdheid om verordeningen vasttestellen
voor onderwerpen waarin een hogere
regeling, incasueen wet.niet voorziet. Veelal
hebben de provincies het lofwaardige
initiatief hiertoe genomen vanwege het
ontbreken van een adequaat wettelijk
instrumentarium op rijksniveau en anderzijds
omdat de gemeenten in gebreke bleven om
hun mogelijkheden, bijvoorbeeld via regels
in het bestemmingsplan, te gebruiken.
Bezien we de provinciale verordeningen die
regels geven ter bescherming van de bodem
en/of het grondwater, dan moeten wij ook
hier, hoewel in mindere mate dan op
rijksniveau, constateren dat sprake isvaneen
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verbrokkeld geheel. Zo treffen wij bodembeschermingsregels aan in:
—!andschaps(-schoon-)verordeningen (alle
provincies);
—grondwaterverordeningen (in alle
provincies wordt hiermee het kwantitatieve
grondwaterbeheer geregeld, maar in
sommige provincies - Fr., Ov., Geld., Z-H.,
en Limb, is tevens de kwaliteit van het
grondwater in het geding);
—verordeningen inzake (industriële en
chemische) afvalstoffen (Gr., Dr., Geld..
Utr..N-H..Z-H.);
—verordeningen inzake ondergrondse
lozing van afvalstoffen (Z-H.);
—verordening op de opspuitingen (Z-H.);
—verordeningen inzakebescherming bodem
en/of grondwater (Fr., Ov., Geld.. N-H.,
Utr.);
—verordeningen inzake bescherming grondwaterkwaliteit (Dr.. Utr.);
—verordeningen inzake bescherming van
(grond-)waterwinplaatsen of (grond-(waterwinning (Dr.. Ov., Utr., Z-H., Zeel.).
Belangrijk zijn met name verordeningen ter
bescherming van bodem en/of grondwateren
ter bescherming van waterwïngebieden. De
tijd iste kort om diepintegaan opde inhoud
van deze verordeningen. Ikvolsta hiermet op
te merken dat de verordeningen meestal een
verbodstelsel kennen bepaalde handelingen
te verrichten,zijhet dat hierop uitzonderingen
gemaakt worden en ook de mogelijkheid van
ontheffing van het verbod (in de vorm van
een vergunning) isopgenomen. Het valt op
dat activiteiten in het kader van de landbouw
vrijwel overal van het verbodstelsel zijn
uitgezonderd.
Overzien we de inhoud en de mogelijkheden
van de bestaande wettelijke maatregelen ter
bescherming van de bodem dan kunnen we
uit een oogpunt van een efficiënt milieubeleid de volgende belangrijke algemene
tekortkomingen constateren:
—de werkingssfeer van vele wetten en
verordeningen isin geografisch opzicht
beperkt;
—de werkingssfeer van vele wetten en
verordeningen isbeperkt tot een bepaald
object e.q. bepaalde handelingen;
—het ontbreken vandevoorde bescherming
van de bodem noodzakelijk geachte
instrumenten (bijv. plicht van onderzoek
vooraf naar effecten van de handeling,
melding of registratie van de voorgenomen
handeling, keuring of controle, herstelplicht
e.d.);
—weinig uniformiteit in de verordeningen in
de verschillende provincies;
—niet alle provincies beschikken over een
verordening.
Opzet van de bodembeschermingsregeling
Evenals dit het geval isbij andere milieu-
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wetten heeft het wetsontwerp het karakter
van een raamwet aangezien de nadere
aanvulling van de regelsvoor een groot deel
zal geschieden door middel van op basisvan
deze wet op te stellen algemene maatregelen
van bestuur (AMvB's). Dit maakt het
mogelijk op soepele en snelle wijze in te
spelen op moeilijk voorzienbare technische
ontwikkelingen. Overigens moet er wel op
gewezen worden dat artikel 70 voorziet in
een ingewikkelde en zeer tijdrovende interdepartementale procedure t.a.v.de totstandkoming van AMvB's. Ook hierop isvan vele
kanten reeds kritiek geleverd. Van belang is
in dit verband dat volgens artikel 65 jaarlijks
een Indicatief Meerjarenprogramma (IMP)
opgesteld dient te worden, waarin de voor de
komende vijfjaren in het belang van de
bodembescherming voorgenomen maatregelen worden aangekondigd. Hierdoor
heeft men vrij ver van te voren een indicatie
met welke maatregelen men in de toekomst
rekening dient te houden. In dit najaar zal
een Voorlopig IMP-Bodem worden
uitgebracht.
Het wetsontwerp voorziet opeen tweetal
niveaus (rijk en provincie) ineen gedifferentieerd stelsel van regels.
De belangrijkste zijn:
a. het bij AMvB krachtens de art. 14en 15
stellen vanalgemene regelsaan de inartikelen
8 t/m 13genoemde bodembedreigende
handelingen. De regels kunnen - gelet op de
veelsoortigheid van de bodembedreigende
handelingen - van uiteenlopende aard zijn.
Zij kunnen bijvoorbeeld eisen inhouden
t.a.v. de wijze waarop, de omstandigheden
waaronder of de plaats waar die handelingen
mogen worden verricht. In het meest verstrekkende geval ishet absoluut verbieden
van bepaalde handelingen mogelijk. De
regels kunnen verder verplichtingen
inhouden als het melden, registreren of
onderzoeken van effecten van handelingen.
In samenhang met het stelsel van algemene
regels biedt hoofdstuk Vvan het wetsontwerp de mogelijkheid van vrijstellingvan
de gestelde regels voor een bepaalde
categorie vangevallen en totde mogelijkheid
van het verlenen van ontheffing in bepaalde
individuele gevallen.
Met het scheppen van de mogelijkheden tot
het absoluut verbieden resp.hetverlenen van
vrijstelling of ontheffing wordt tevens
voldaan aan de verplichtingen van de
hiervoor besproken EG-grondwaterrichtlijn,
die een wettelijke regeling van een dergelijke
strekking in bepaalde gevallen voorschrijft;
b. het bij AMvB krachtens artikel 17stellen
van kwaliteitsdoelstellingen voor het gehele
land of voor een deel daarvan, die bij de
uitvoering van de wet in acht moeten worden
genomen;
c. het bij AMvB krachtens hoofdstuk VII

stellen van regels met betrekking tot het
verrichten van onderzoek in het belang van
de bescherming van de bodem;
d. het krachtens hoofdstuk IV treffen van
maatregelen van bijzondere aard in bepaalde
gevallen. Dit kan zijn voor bepaalde situaties
waarin onmiddellijk een doeltreffende
voorziening nodig isof in geval van ernstige
verontreiniging of aantasting van de bodem
bij incidenten of calamiteiten. Ook geeft
paragraaf 3 van dit hoofdstuk de mogelijkheid van regelsvoor de sanering in situaties
waarbij door handelingen in het verleden de
bodem isaangetast of verontreinigd. Zoals
gezegd, isvanwege de geconstateerde vele
gevallen van ernstige bodemverontreiniging
besloten om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet bodembescherming de
paragraaf sanering van dit wetsontwerp in
een apart wetsontwerp - de hierna te
bespreken interimwet bodemsanering onder te brengen. Aan de Tweede Kamer is
toegezegd deze Interimwetbinnen vijf jaarin
te passen in het onderhavige wetsontwerp;
heffingen in te stellen ter bestrijding van
bepaalde kosten ter uitvoering van de wet of
in het belang van de bescherming van de
bodem getroffen maatregelen. Indit verband
isvoor waterleidingbedrijven met name
artikel 48 van belang, dat de mogelijkheid
biedt dat de kosten van schadevergoeding in
verband met verdergaande maatregelen die
worden gesteld in grondwaterbeschermingsgebieden met het oog op de (drink-)waterproduktie, worden toegerekend aan de
onttrekker(s) van het grondwater.
In de MvT wordt dit het complement van het
beginsel 'de vervuiler betaalt' genoemd: de
kosten van een maatregel, gericht op het
bereiken van een bijzondere bescherming
van het milieu, worden in rekening gebracht
bij degenen voor wiedeze maatregel in het
bijzonder isgetroffen. Dus een soort
'baat'heffing;
g. het instellen krachtens hoofdstuk II van
een Technische commissie bodembescherming
en van Provinciale bodembeschermingscommissies. In de MvTwordt t.a.v.
inwerkingtreden van maatregelen toe te
kennen en de mogelijkheid bij AMvB
e. het op provinciaal niveau krachtens
hoofdstuk VI instellen van bodembeschermmgsgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden en het stellen van regels ter zake. In
verband met het belang van de waterleidingbedrijven bij laatstgenoemde gebieden zal
hierop later nader worden ingegaan:
f. de mogelijkheid om krachtens hoofdstuk
VIII schadevergoeding aan gelaedeerden bij
het instellen van onderzoek of het
laatstgenoemde commissies gewezen op de
nauwe relaties die er— kunnen - zijn tussen
de onderhavige commissie en de op grond
van de Grondwaterwet in te stellen
provinciale grondwatercommissie. Voorde
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hand liggend iseen verregaande mate van
samenwerking tussen beide commissiesom te
kunnen komen tot een grondwaterbeschermingsbeleid dat zowel de kwantitatieve als
kwalitatieve aspecten omvat;
h. beroepsbepalingen krachtens hoofdstuk
IX. Op de beroepsbepalingen isde Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne van
toepassing;
i. dwang- enstrafbepalingen krachtens
hoofdstuk XII. De strafbepalingen zullen
vermoedelijk onder de werkingssfeer van de
Wet op de economische delicten worden
gebracht.
Beschermingsgebieden
Sommige gebieden eisen vanwege hun
specifieke geaardheid of functie een
bescherming welke verder gaat dan het
algemene beschermingsniveau dat met de
algemene regels wordt beoogd. Op provinciaal niveau kunnen daarom regels worden
gesteld, die zijn toegespitst op beschermingsgebieden. Het wetsontwerp onderscheidt in
hoofdstuk VI bodembeschermings- en
grondwaterbeschermingsgebieden.
Bij de eerste gaat het om het zoveel mogelijk
behouden van het ongerepte bodemmilieu.
De regeling in de artikelen 33 t/m 37 leidt
ertoe dat bij provinciale verordening milieuhygiënische regelsworden vastgesteld voor
de bescherming van deze gebieden die
daartoe bij het streekplan worden
aangewezen.
Bij de tweede soort gebieden gaat het met
name om de bescherming van het grondwater
met het oog op de waterwinning ten behoeve
van de openbare watervoorziening en voor
andere doeleinden waarvoor water van een
goede kwaliteit nodig is. Daarbij isvanwege
de nauwe samenhang tussen de bescherming
van de kwaliteit van het te onttrekken water
en de handeling van het onttrekken zelf.
gestreefd naareen regelingindeartikelen 38
t/m 42 diezoveel mogelijk aansluit bijdievan
de Grondwaterwet. Bepaald isin artikel 38
dat Provinciale Staten een beleidsplan
moeten vaststellen voor de bescherming van
de kwaliteit van het grondwater in hun
provincie met het oogop de waterwinning.
Dit plan vormt ten opzichte van het grondwaterbeheer in zijn geheel het complement
van het plan dat Provinciale Staten op grond
van de Grondwaterwet moeten opstellen en
dat een zorgvuldig kwantitatief beheer van
het grondwater tot doel heeft. In het plan op
grond van de Wet bodembescherming
worden de gebieden aangegeven die met het
oog op de veiligstelling van de kwaliteit van
het grondwater bescherming behoeven. Het
plan doorloopt een procedure waarbij onder
meer het ontwerp ter visiewordt gelegd en
hiertegen bezwaren kunnen worden
ingebracht. De Ministervan V&M (thans
VROM) kan aanwijzingen geven omtrent de
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inhoud van het plan. Provinciale Staten
stellen vervolgens bij verordening regels vast
in het belang van de bescherming van het
grondwater in de desbetreffende grondwaterbeschermingsgebieden.
Op de noodzaak van een adequate en
uniforme bescherming van grondwaterwinplaatsen isreeds vele malen gewezen [7.8].
In dit verband kan met name gewezen
worden op het in 1980uitgebrachte eindrapport van de Commissie Bescherming
Waterwingebieden (CBW) [9]over de keuze
van een uniform zoneringssysteem rond
grondwaterwingebieden (afb. I)en aanbevelingen inzake voorschriften voor
activiteiten binnen het beschermingsgebied.
In het voorwoord bijditeindrapport heeft de
toenmalige minister van V&M.dr. Ginjaar,
gewezen op de relatie met de toekomstige
Wet bodembeschermingen het advies
gegeven aan alle bij de beschermingsproblematiek betrokkenen, de in het rapport
vervatte aanbevelingen en richtlijnen in acht
te nemen.

6. Interimwet bodemsanering

Aangezien verwacht werd dat de parlementaire behandeling van de Ontwerp-Wet
bodembescherming, waarvan de bodemsanering slechts een beperkt onderdeel
uitmaakt, nog wel enigejaren zalduren, is
besloten een apart wetsontwerp in te dienen
om de geconstateerde ernstigste gevallen van
bodemverontreiniging aan te kunnen
pakken. Dit wetsontwerp, de Interimwet
bodemsanering,isop28decemberjl.door de
Eerste Kamer aanvaard en isop 15januari
1983 grotendeels inwerking getreden.
Vooruitlopend opdeze inwerkingtreding isin
de jaren 1981 en 1982 een interimbeleid
bodemsanering gevoerd, waarvoor bijna
/'200 miljoen beschikbaar was. Hierdoor was
het mogelijk dat op grote schaal,op bijna
1.000locaties,op basisvandoorde provincie
opgestelde saneringsprogramma's, een
onderzoek gestart kon worden naar aard en
omvang van deverontreiniging enwaar nodig
de voorbereiding en uitvoering van
saneringsoperaties ter hand genomen kon
worden (tabel V).
De verdere omvang van de bodemsanerings-
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bestemmingsplan t.b.v. de opslag
van verontreinigde grond (art. 14, 15en 16)

TABEL V - Totaaloverzicht programma' sbodemsanering !{>Hl en 1982.
Aantal deelprojecten
Programma
Programma 81 (per 16-8-'82)
Programma 8 2 l (per l6-8-'82)
Programma 82 (per I8-10-'82)
Totaal programma's
(per 18-I0-'82)

oriënterend
onderzoek

nader
onderzot k

3XX

57

416
22(1

operatie zal vooral afhangen van de
resultaten van het lopende onderzoek.
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat in de
eerstkomende vijfjaar zeker ƒ Ià 2 miljard
nodig zal zijn om de ernstigste verontreinigingsgevallen - met name die welke een
bedreiging vormen voorde volksgezondheid,
het milieu en van waterwingebieden - aan te
pakken, hetzij door een volledige verwijdering van de verontreiniging, hetzij door
een veilige afscherming ter plekke.

saneringsonderzoek

sanering
38

7

141

18

43

6

65

21

36

9

—bevel tot staken en sanering
van verontreiniging; gedoogplicht:
recht op toegang, onderzoek.
sanering
(art. 1 1 en 12)
— vorderingsbevoegdheid
onroerend goed
(art. 13)
—tijdelijke vrijstelling van een

Hoofdstuk II: sanering
—centrale rol voor de provincies;
jaarlijks opstellen van een saneringsprogramma
(art. 2)
—programmatische aanpak en
inhoud van de programma's
(art. 2)
—aanmelding door, overleg met en
uitvoering door gemeenten (art. 3,4en 10)
—inspraak in het ontwerpprogramma
(art. 5)
—vaststelling programma door de
verantwoordelijke minister
(art. 7)
—tussentijdse aanmelding en
opname van urgente gevallen
in programma
(art. 8)

Hoofdstuk UI: financiële bepalingen
—schadevergoeding exart, Hen 12 (art. 17)
—bijdrage van de gemeente (10% +
drempelbedrag max.ƒ 200.000,-) en het
rijk (aanvulling tot 100%) (art. 18. 19en 20)
—verhaal van kosten op de
verontreiniger
(art. 21)
Hoofdstuk IV: beroep
— beroep volgens de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne

Termi|nen
provinciale
inventarisatie

melding
door derden

overleg g s met
• betrokken gemeenten
• inspecteur
over opstelling programma

Ontwerp- programma
- opstelling g.s.
- toezending aan
- provinciale staten
• alle gemeenten
• inspecteur
- bekendmaking van
tennzageleggmg in
perspublikaties

f
tennzageleggmg en
bezwaarmogeli|kheid
vooreen ieder

éên maand

Programma
- vaststelling g.s.
- toezending aan
• alle gemeenten
• inspecteur
- voorlegging aan
minister

toetsing minister
wel/geen sanering

overleg minister met
• g.s.
• betrokken gemeente
over eventueel verzoek

f
mededeling minister aangs
wel/geen rijksbijdrage

vier maanden

verzoek gemeente
belast teworden
metuitvoering

(art. 22)

Hoofdstuk V:ambtelijke bevoegdheden
- aanwijzing en bevoegdheden
toezichthoudende ambtenaren (art. 23-29)

SCHEMA II - Procedure-schema vaststelling saneringsprogramma.

gemeentelijke
opgaven

Het zal duidelijk zijn dat waterleidingbedrijven niet alleen belang hebben bij het
saneren van verontreinigingsbronnen in hun
waterwingebied, maar ook vaak geconfronteerd worden met de gevolgen van bodemverontreinigingen, bijvoorbeeld op plaatsen
waar (kunststof) drinkwaterleidingen liggen
in verontreinigde grond [10, 11].
Het isdan ook een nuttige zaak dat waterleidingbedrijven goed op de hoogte zijn van
deze saneringsregeling. In dat verband iseen
goed contact en overleg met de provincie die
een centrale, voorbereidende en uitvoerende
taak in de saneringsoperatie heeft, van
belang. Alvorens inhet kort deopzet, inhoud
en procedures van de Interimwet nader te
memoreren, kan nog gewezen worden op de
leidraad bodemsanering die door het
Ministerie van VROM is opgesteld.
In deze leidraad wordt o.a. ingegaan op hoe
en wanneer bepaalde gevallen in de
provinciale programma's opgenomen
kunnen worden en worden criteria gegeven
voor beoordeling en urgentiebepaling van
verontreinigingssituaties.
Hoofdelementen in de Interimwet zijn:

nazorg e.d.

3

overleg g s met
betrokken gemeenten
over uitvoering

eringsprogramm

verzoek minister aan g.s
omgevalopte nemen
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Hoofdstuk VI: verdere bepalingen
- gelijkstelling Rijnmond met een
provincie
- geheimhoudingsplicht

(art. 30)
(art. 31)

Hoofdstuk VII: strafbepalingen
- strafbaarheidsstelling en
opsporing
(art. 33-36)
Hoofdstuk VIII: overgangs- en
slotbepalingen
- inwerkingtredingen
intrekking

/soleren van de - gevolgen van de - activiteit
t.o.v. het omringende milieu; feeheersen en
controleren van de situatie of de locatie. In
concrete situaties betekent dit dat op
plaatsen waar genoemde activiteiten worden
verricht enwaarcontact met (neerslag-)water
mogelijk is.adequate bodembeschenningsmaatregelen getroffen dienen te worden. In
het algemeen dient hiertoe ter plaatse een
waterdichte bodemafsluiting door middel van
kunststoffolies of andere waterdichte
constructies te worden gerealiseerd.

Toxicologische aspecten EG-richtlijnen
• Slot vanpagina 499
drinkwater volgens de EPA-advieswaarde,
dan komt men op een gehalte van 1,24ppm.
Dit isongeveer in overeenstemming met de
richtlijn van de Amerikaanse Food and Drug
Administration voor het eetbare gedeelte
van vis(1 ppm). Bijeenvroegere gelegenheid
had ik mij met het oog op oppervlaktewater
georiënteerd op een gehalte van 0,2 ppm in
vis[3].

(art. 37-41)

In schema II isde basisprocedure voor de
behandelingen van gevallen van bodemverontreiniging volgens de Interimwet
schematisch weergegeven.
7. Slotopmerkingen
Ik hoop dat umet het hier gegeven overzicht
een inzicht hebt gekregen inde problematiek
van de bescherming van de bodem en de
betekenis daarvan voor de waterleidingbedrijven. Het zal uverder duidelijk zijn dat
het hier niet alleen een juridisch, maar ook
een technisch complexe en weerbarstige
materie betreft. Het zal dan ook nogwel
enige tijd duren voordat juridisch en
technisch de milieuhygienische randvoorwaarden zijn uitgewerkt voor de diverse
bodembedreigende handelingen. De
ervaringen die met name de laatstejaren met
bodemverontreinigingsgevallen zijn
opgedaan en de resultaten van uitgevoerd
onderzoek —welke o.m. gepubliceerd
worden in de rapportenreeks Bodembeschermingvan het Ministerie van VROM—
vormen inmiddels de uitgangspunten voor
een verscherpt bodembeschermingsbeleid.
Zo zijn bijvoorbeeld vooractiviteiten waarbij
verontreinigende (afval-)stoffen op of in de
bodem worden gebracht —zoals op afvalstortplaatsen, opslagdepots voor verontreinigde grond. mest. vliegas,gipsen kolen,
sliblagunes en bezinkingsvijvers - reeds
algemene uitgangspunten geformuleerd
waaraan de aan te brengen technische
voorzieningen getoetst zullen worden:
- direct contact tussen de verontreinigende
stoffen en het grond- en oppervlaktewater
dient te worden vermeden:
- verspreiding in de bodem van verontreinigd water afkomstig uit de verontreinigende
(afval-)stoffen dient te worden voorkomen;
- de situatie waarin de stoffen op of in de
bodem zijn gebracht dient beheersbaar tezijn
en. in de toekomst, te blijven;
- regelmatige controle op de situatie en op
de effectiviteit van de getroffen voorzieningen dient plaats te vinden.
Met andere woorden: uitgangspunt voor de
beoordeling van de bodemkwaliteit
bedreigende activiteiten ishet IBC-adagium:

Het isduidelijk dat dergelijke voorzieningen,
die geheel in de lijn liggen van de
EG-grondwaterrichtlijn. gemakkelijker voor
puntbronnen te formuleren en in de praktijk
te realiseren zijn dan het technisch (en
juridisch) aanpakken van belangrijke diffuse
verontreinigingsbronnen zoals zure regen of
het (overmatig) toepassen van meststoffen,
zuiveringsslib of bestrijdingsmiddelen [12].
Hier is nog een lange weg tegaan, maar
belangrijk isvooral dat een ieder zich bewust
wordt van de kwetsbaarheid van de Nederlandse bodem en het 'kostbare' grondwater
en van de oorzaken die nu. in de naaste of in
de verre toekomst, ernstige en mogelijk zelfs
onherstelbare schade voor ons leefmilieu tot
nevol" kunnen hebben.
Literatuur

1. Ontwerp- Wetbodembescherming. Tweede Kamer.
zitting 1980-1981, I6529,nrs. 1-3,6-16.
2. Interimwet bodemsanering. - Eerste Kamer, zitting
1982-1983. 16821,nrs. 3D.30b. - Tweede Kamer,
zitting 1980-1981. 16821.nrs. 3. 10e.v.
3. EG-GrondwaterrichtiiJn. Publikatiehlad EG.
nr. 1.20/43 van 26-1-1980.
4. EG-aquatiseh milieurichtlijn. Publikatiehlad EG.
nr. LI29/23 van 18-5-1976.
4. EG-Grondwaterrichtlijn (voorstel). Publikatiehlad EG.
nr. C27/5 van 31-1-1979.
6. Vrije Universiteit Amsterdam. Onderzoek naar
wettelijke maatregelen terbescherming vanbodem- en
grondwaterverontreiniging in verband met de uitvoering
van de EG-grondwaterrichtlijn (1983: te publiceren in
reeks bodembescherming van VROM). nr. 18.
7. Zwcegman. J. Grondwaterbescherming en de
continuïteit van de drinkwatervoorziening. H 2 0 (14).
1979. nr. 23.
8. Beek. C. G. E. M. van. Bescherming vande kwaliteit
van bodem engrondwater. H 2 0 (15), 1982. nr. 15.
9. Commissie bescherming waterwingebieden. Richtlijnen
en aanbevelingen voor de bescherming van grondwaterwingebieden. RID/VEWIN. 1980.
10. Beek. C. G. E. M. van. Bodemverontreiniging,
consequenties voor waterleidingbedrijven. H 3 0 ( 14), 1981.
nr. 12.
11. Laan, J. van der. De invloed van verontreinigingen op
de kwaliteit van hetgrondwater. H 2 0(14), 1981.nr. 25.
12. IWACO. Inventariserend onderzoek naarmaatregelen
terbestrijding van bodem- en grondwaterverontreiniging
( 1983: te publiceren in reeks bodembescherming van
VROM). nr. 17.

• •

•

Literatuur
1. Zielhuis, R. L. (1981).Chemische drinkwaterkwaliteit:
normstelling en waarden, vakantiecursus in drinkwatervoorziening 1980. H 2 0 , 290-296.
2. Verslagen, Adviezen, Rapporten. Advies inzake
advieswaarden voor de kwaliteit vande buitenlucht.
Algemene beschouwingen. MinisterieVGZen MH. 1977,
nr. 40.
3. denderen, H. van (1976).Thetolerance o]aquaticlife
tochemical pollution and theideaofecologicallimitsinthe
management of international rivers. In Proc. European
Scient. Coll. 'Principles and methods for determining
ecological criteria on hydrobiocenoses', Luxembourg.
1975.Cie. Europ.Comm.PergamonPress,pag. 209-221.
4. Voedingsraad (1974). Algemene Richtlijnen voor
hulpstoffen en verontreinigingen etc. Voeding 35, 9-60.
5. Gezondheidsraad (1979). 'Carcinogeniteitvan
chemische stoffen.' Verslagen. Adviezen, Rapporten
Ministerie VGZ en MH, 4.
6. Gezondheidsraad (1980).Advies: 'Mutageniteit van
Chemische Stoffen'.
1. Marshall, Sittig, ed. (1980). Priority toxic pollutants:
health impact and allowable limits. Norges Data
Corporation. USA. 1980.Zie ook: Stara.J. F.,Kello, D.
and Durkin, P. Human health hazards associatedwith
chemical contamination ofaquaticenvironment. Env.Hlth
Perspect. 34, 145- 158.
8. Könemann, H. (1980). Quantitative structureactivityrelationships for kinetics and toxicity of aquatic pollutants
and their mixtures infish. Acad. Proefschrift, Utrecht,
1979. Zie ook: Ecotoxicology and Environmental Safety
4,415-421.
9. Hermens, J. en Leeuwangh, P. (1982).Joint toxicity of
mixtures of 8and 24 chemicals totheguppy (Poecilia
reticulata). Ecotoxicology and Environmental Safety 6,
302-310.
10. Genderen, H. van (1981). Hetprobleem vande
mengsels bij de toxicologische beoordeling vande kwaliteit
van oppervlaktewater. De toxiciteitsequivalente tolueen
concentratie. Kon.Ned. Akad.v.Wetenschappen. Verslag
Afd. Nat. 90(9).
11. Lovelock. J. E. (1979). Gaia,anew look atlife on
earth. Oxford University Press.
12. Kruithof, J. C. (1981). Neveneffecten vande drinkwatervoorziening. Voordracht vakantiecursus in
drinkwatervoorziening, 1981. H 2 0 14.603-609.

• •

•

