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Diffuse verontreinigingen

We beginnen met een artikel over opko-
mende stoffen van het RIVM (Arjan 
Wintersen et al.). Dachten we dat we klaar 
waren…, komen er toch weer nieuwe bron-
locaties bij, die ook een bron kunnen zijn 
van diffuse verontreinigingen. Het RIVM 
gaat in op aspecten als prioritering en daar-
aan gekoppelde monitoring van opkomen-
de stoffen in de bodem. En hoe een 
“Risicotoolbox-nieuwe stoffen” operatio-
neel kan worden, zodat er een kader komt 
dat voorziet in een periodieke evaluatie van 
analysepakketten en normen.

De markt heeft al initiatief getoond op ge-
bied van deze opkomende stoffen. Vanuit 
het Expertisecentrum PFAS, opgericht door 
Witteveen en Bos, Arcadis en TTE, wordt 
ingegaan op de problematiek op gebiedsni-
veau. Na een introductie op PFAS wordt in-
gegaan op de data die inmiddels beschik-
baar is gekomen en wat we weten over de 
diffuse verspreiding. Welke stappen ziet het 
expertisecentrum om de problematiek met 
betrekking tot hergebruik van grond en 
bagger op te kunnen lossen? 

Wat het Aanvullingsbesluit bodem 
Omgevingswet voor verantwoordelijken van 
(IBC)saneringen en nazorg kan betekenen 
wordt uiteengezet door Jessica Thomas van 
Afvalzorg. Zij gaat in op de verdeling van de 
grondwatertaken tussen provincie, gemeente 
en waterschap, in relatie tot langlopende 
grondwatersaneringen, en ze vraagt aandacht 
voor grondwateronttrekkingen die verontrei-
nigingen kunnen beïnvloeden. Zullen de op 
te stellen Handreikingen Grondwater-
kwaliteit meer duidelijkheid scheppen?

Wat de ontwikkelingen zijn voor het alle-
daagse grondverzet wordt uiteengezet door 
Thomas Nusselein van K3/Grondbank 

GMG. De auteur plaatst een aantal kriti-
sche kanttekeningen. Is er sprake van 
“Eenvoudig Beter!”? Is er, doordat bevoegd-
heden en normstelling op gemeentelijk ni-
veau gaan liggen, straks nog wel sprake van 
een gelijk speelveld en een overzichtelijke 
grondmarkt zodat zoveel mogelijk grond 
kan worden hergebruikt? Waar kan de bag-
ger nog heen, zowel nu als in de toekomst? 

Ook de problematiek met nutriënten in 
(zandige) landbouwgronden wordt bespro-
ken. Debby van Rotterdam, van NMI-
AGRO, bespreekt de invloed van verschil-
lende organische producten op de 
uitspoeling van fosfaat. Immers, meer dan 
de helft van de Nederlandse landbouw-
gronden is verzadigd met fosfaat (P) en 
heeft daardoor een verhoogd risico op 
P-uitspoeling naar het ondiepe grondwater. 

In deze uitgave van Bodem met het accent 
diffuse verontreiniging kan een artikel over 
lood natuurlijk niet ontbreken. En er zijn 
ook ontwikkelingen. Daisy Boers van GGD 
Rotterdam gaat in op de implementatie van 
milieu- en gezondheidsmaatregelen in de 
praktijk. 

In deze uitgave ook enkele artikelen los van 
het accent diffuse verontreiniging, Eén arti-
kel is een samenwerking tussen Nederland 
en Vlaanderen. Ulrich Stock, Eddy Wille en 
Jan Frank Mars bespreken de ontwikkeling 
van statisch naar dynamisch stortplaats 
management. In een artikel van de werk-
groep SURF-NL wordt ingegaan op duur-
zaam bodem saneren en beheren, en wordt 
een brug geslagen naar de Omgevingswet. 

Vanuit Rijkswaterstaat wordt door Kees 
Jonker ingegaan op het aspect bodem in het 
Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). 

Hebben markt en overheid scherp wat er op 
hun af gaat komen? Dit artikel bereid je 
daar op voor.

Deze artikelen laten zien dat alle spelers in 
het werkveld bodem, markt en overheid, 
druk bezig zijn met de ontwikkelingen in het 
bodembeheer. We zijn zeker nog niet klaar, 
zo lijkt het… Er wacht ons een interessante 
tijd tot 2021, als de Omgevingswet in wer-
king treedt, om te zien hoe wordt omgegaan 
met alle zienswijzen op het Aanvullings-
besluit bodem Omgevingswet. Maar sommi-
ge ontwikkelingen, zoals die van opkomende 
stoffen als PFAS, vragen nu al om actie. Dat 
lijkt een mooie kans. Kunnen we de huidige 
problematiek, met betrekking tot bijvoor-
beeld hergebruik van grond en baggerspecie, 
aanpakken door juist een benadering te vol-
gen die nu al aansluit bij het gedachtegoed 
van de Omgevingswet? En al doende als het 
ware al wat oefenen met integraal werken en 
vooral afwegen?

Wij wensen u veel leesplezier en wijsheid 
toe in het omgaan met ‘diffuse verontreini-
gingen’, nu en in de toekomst.

Peter Wijn en Martijn van Gelderen

In 2019 verschijnen nog 4 nummers waar-
voor de volgende accenten zijn vastgesteld:

Nummer 3: Sustainable Development Goal
Nummer 4: Landbouw 
Nummer 5: Sociale leefomgeving  
Nummer 6: Biodiversiteit

U wordt van harte uitgenodigd bijdragen te 
leveren of te reageren. Meer informatie en 
de auteursinstructie kunt u opvragen via: 
monique.v.d.woude@wolterskluwer.com

In de zomer van 2018 is de internetconsultatie doorlopen van het Aanvullingsbesluit bodem 
Omgevingswet. Het aan te pakken probleem is dat de Wet bodembescherming en de daarbij beho-
rende uitvoeringsregels een samenstel van diverse instrumenten bevat dat niet meer goed toege-
sneden is op de nieuwe fase van het bodembeheer, als de grootste en meest urgente verontreini-
gingen zijn aangepakt. Door het sectorale karakter van de bodemregels is de aansluiting tussen 
ruimtelijke ordening en waterbeleid enerzijds, en de omgang met historische verontreinigingen an-
derzijds, onvoldoende binnen de huidige kaders van de Omgevingswet en de daarbij behorende be-
sluiten gerealiseerd. Het doel van het Nederlandse bodembeleid is het waarborgen van de ge-
bruikswaarde van de bodem (en het daarin aanwezige grondwater) en het faciliteren van het 
duurzaam gebruik van bodem, grond en baggerspecie. Dit is vastgelegd in de Aanvullingswet en 
wordt verder uitgewerkt in het Aanvullingsbesluit. Maar hoe passen nieuwe stoffen zoals PFAS 
hier in, en wat te doen in de tussentijd? 
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De boer en de bodem waren een bron van 
inspiratie voor een groep Groningse kun-
stenaars. Maar kunnen kunstenaars ook 
een inspiratie zijn voor boeren en de bo-
dem? Jan Wiegers, een Groningse kunst-
schilder geboren in 1893, kwakkelde wat 
met zijn gezondheid en ging toen voor een 
tijdje naar Davos om in de hoge berglucht 
aan te sterken. Daar leerde hij de Duitse 
kunstschilder Ernst Ludwig Kirchner ken-
nen. En zoals vaker kan zo´n kleine en toe-
vallige gebeurtenis grote gevolgen hebben. 
Kirchner was de voorman van een Duitse 
kunstenaarsgroep Die Brücke, en inspireer-
de Wiegers met zijn expressionistische 
schilderstijl. 

Terug in Groningen inspireerde Wiegers op 
zijn beurt een groep kunstenaars om hem 
heen, waaronder Jan Altink, die op zoek 
waren naar iets nieuws. Deze groep van 
kunstschilders die zichzelf De Ploeg had ge-
noemd, zette zich af tegen de in die tijd we-
reldberoemde en ook uit Groningen afkom-
stige schilders van de Haagse School, als 
Jozef Israëls en Hendrik Willem Mesdag 
(bekend van Panorama Mesdag in 
Scheveningen).

Zoals de Groningse boer zijn grond ploeg-
de om hem geschikt te maken voor het 
graan, zo wilden de schilders van de Ploeg 
het Groningse artistieke milieu omploegen 
en geschikt maken voor de nieuwe kunst.  
Een kunst die zich afzette tegen de heer-
sende grootmeesters van de Haagse School 
en een nieuwe weg insloeg met vrijere op-
vattingen over de uitvoering van het werk. 
Ze werden eerst niet zo serieus genomen, 
maar veroverden uiteindelijk een plek in 
de kunstgeschiedenis met werk dat steeds 
meer werd gewaardeerd. De schilders van 
De Ploeg lieten zich inspireren door de 
Groningse bodem en het Groningse plat-
teland, die voor hen geliefde onderwerpen 
vormden. Ze verlieten de realistische schil-

derstijl en gaven in navolging van Wiegers 
en Kirchner hun onderwerpen een expres-
sionistische toets. De precieze werkelijk-
heid is hierbij minder belangrijk, het uit-
drukken van de gevoelens  van de 
kunstenaar naar aanleiding van het onder-
werp voert de boventoon. Dus mag de 
lucht geel zijn en een boom blauw.

Zo veranderde de kunst van realistische 
afbeeldingen, via persoonlijke impressies 
van de werkelijkheid, naar expressies van 
het eigen gevoel en de eigen binnenwereld 
als reactie op het waargenomene. Dat 
maakte daarna de weg weer vrij voor ab-
stracte kunst. In de bodem lijkt de ont-
wikkeling net andersom te gaan. Het niet 
zichtbare bodemleven is ietwat abstract en 
moeilijk voor te stellen, maar we krijgen 
steeds betere impressies van wat zich daar 
afspeelt. Met nieuwe analysetechnieken 
waarmee het complete microbiële ge-
noom, dus het totale DNA van alle orga-
nismen in de bodem kan worden geme-
ten, wordt het microbiële bodemleven in 
de komende jaren heel concreet en met  
academische nauwkeurigheid in kaart ge-
bracht. 

Een van de inzichten lijkt dat we landbouw-
grond minder vaak en minder diep moeten 
gaan ploegen, om het opgebouwde en ge-
laagde ecosysteem niet ieder jaar overhoop 
te gooien en te verstoren. Niet-kerende 
grondbewerking heet dat in vaktaal. Onder 
boeren zijn er al koplopers die niet meer 
ploegen om de bodemstructuur en de bo-
dembiologie niet te veel te verstoren. In 
plaats daarvan woelen ze alleen de bovenste 
centimeters om met een grubber, een soort 
eg met kromme tanden en V-vormige voe-
ten om onkruid te verwijderen en wat lucht 
in te brengen. Zoals de kunstschilders van 
De Ploeg destijds braken met een lange tra-
ditie, zo breken deze boeren ook met de 
oude, vertrouwde en onmisbaar geachte 
traditie van het ploegen. En ook al worden 
ze nog niet overal serieus genomen, en is 
het nog puzzelen met de juiste aanpak, de 
eerste resultaten en opbrengsten zijn veel-
belovend. Misschien komt het nog eens zo-
ver dat we zeggen: en de boer, hij ploegde 
niet meer.

keuning@bioclearearth.nl

En de boer hij ploegde voort

Sytze Keuning
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De prioritering en beoordeling van niet-genormeerde  
stoffen

Aan de slag met opkomende 
stoffen in de bodem

STOFFENBELEID -REACH 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  heeft 
een systematiek ontwikkeld waarmee chemische stoffen worden 
geïdentificeerd die relevant zijn voor het Nederlandse prioritaire 
stoffenbeleid. Deze stoffen worden aangeduid met de term ‘Zeer 
Zorgwekkende Stoffen’.1

Voor de systematiek zijn criteria gehanteerd die aansluiten bij in-
ternationale beleidskaders voor prioritering van chemische stoffen. 
Onder meer wordt gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van de 
Europese regelgeving voor chemische stoffen REACH (Registration, 
Evaluation and Authorisation of CHemicals). Selectie vindt plaats 
op basis van eigenschappen van stoffen die duiden op mogelijke 
schadelijke gevolgen voor mens en milieu als zij aan deze stoffen 
worden blootgesteld. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen 
(ZZS) zijn kankerverwekkende stoffen en stoffen die slecht afbre-
ken, ophopen in organismen en giftig zijn (persistent, bio-accu-
mulerend en toxisch, of PBT -stoffen). 

Op dit moment zijn ruim 1200 stoffen of stofgroepen als ZZS 
geïdentificeerd (zie Fig. 1) en er is een voorstel gedaan voor een 
uitbreiding met ruim 300 nieuwe ZZS. Naast ZZS kunnen echter 
nog meer stoffen een bedreiging voor het milieu vormen.

INSCHATTEN VAN RISICO’S MET DE RISICOTOOLBOX 

NIEUWE STOFFEN

Of een stof in de bodem een risico vormt voor de mens of een 
schadelijk effect heeft op het ecosysteem is een vraag waar be-

heerders van bodem en grondwater mee worstelen, in het bijzon-
der wanneer een norm of een beoordelingskader ontbreekt. De 
beoordeling op basis van risico’s van stoffen in de bodem is een 
uitdaging vanwege de vele functies die de bodem heeft, het stof-
gedrag en de vaak beperkte beschikbaarheid van gegevens. 

Echter, het is mogelijk om criteria te formuleren waarmee in een 
vroeg stadium een uitspraak kan worden gedaan over de mogelij-
ke risico’s. Hiermee hebben RIVM en Deltares ervaring opge-
bouwd in o.a. het EU-project SOLUTIONS, voor de emissies- en 
prioritering van een groot aantal stoffen voor Europese opper-
vlaktewateren (https//www.solutions-project.eu). Een verken-

Gezien het grote aantal geproduceerde chemische stoffen is het niet 
verwonderlijk dat er regelmatig niet-genormeerde stoffen in het bo-
dem- en watersysteem worden aangetroffen. De aanwezigheid van 
deze stoffen leidt tot vragen over de risico’s voor mens en milieu en 
soms tot knelpunten voor het hergebruik van grond bagger. Maar is 
het kunnen van aantonen van een stof een goed uitgangspunt om te 
bepalen of werkzaamheden doorgang kunnen vinden? In dit artikel 
schetsen we een werkwijze die gevolgd kan worden bij het prioriteren 
en beoordelen van opkomende stoffen.

Door: Arjen Wintersen, Piet Otte en Theo Traas

Over de auteurs:
Arjen Wintersen is onderzoeker bij het RIVM,  arjen.wintersen@rivm.nl
Piet Otte is coördinator programma bodemkwaliteit bij het RIVM
Theo Traas is hoofd afdeling Duurzaamheid Drinkwater Bodem bij het RIVM

Diffuse verontreinigingen

FIGUUR 1: VOOR DE BODEM RELEVANTE OPKOMENDE STOFFEN ZIJN EEN DEELVERZA-

MELING VAN ALLE GEVAARLIJKE STOFFEN. DE GROEP STOFFEN DIE IN EUROPA ONDER 

REACH ALS ZEER ZORGWEKKEND ZIJN BENOEMD, STAAN OP DE SVHC LIJST 

(SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN) EN DAT IS WEER EEN SUBSET VAN DE 

NEDERLANDSE ZZS LIJST. 

Alle stoffen

Gevaarlijke stoffen

ZZS

SVHC
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ning van de aanwezigheid van mogelijke risico’s door een stof in 
het bodemsysteem start met gegevens over emissies naar het mi-
lieu en hoe een stof zich verdeelt over lucht, bodem en water. 
Hoewel het EU-project SOLUTIONS primair is gericht op de risi-
co’s voor oppervlaktewater, vormt deze aanpak een prima basis 
voor een risicomodule bodem. Voor het bodemcompartiment 
wordt voorgesteld om bestaande methoden en criteria aan te pas-
sen en opties voor te stellen om opkomende stoffen te ordenen. 
De beoordeling kan worden geoperationaliseerd in een 
Risicotoolbox-nieuwe Stoffen. Een ontwerp voor deze toolbox 
wordt ontwikkeld in het project POP-UP (gereed in 2020) onder 
het uitvoeringsprogramma Bodem. Figuur 2 geeft een beeld van 
de vragen en antwoorden die met de Risicotoolbox-nieuwe 
Stoffen zouden kunnen worden beantwoord.

FIGUUR 2: SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE RISICOTOOLBOX-NIEUWE STOFFEN, 

WAARIN EEN GETRAPTE BENADERING (‘TIERED APPROACH’) ZORGT VOOR EEN EFFICI-

ENTE WORKFLOW (SIMPEL WAAR HET KAN, GEDETAILLEERD WAAR HET MOET). DE 

TWEE HOOFDINGANGEN IN DE MODULE ZIJN AANGEGEVEN ALS WORKFLOWS MET 

ORANJE PIJLEN.

HANDELINGSK ADER VOOR NIET-GENORMEERDE STOFFEN 

IN DE BODEM

Natuurlijk staat een instrument als de toekomstige Risicotoolbox 
niet op zichzelf. De Risicotoolbox kan alleen effectief zijn als deze 
onderdeel is van een handelingskader, een structuur van waaruit 
de beoordeling wordt uitgevoerd, eventuele acties worden gedefi-
nieerd en de communicatie daarover op de juiste wijze wordt ge-
voerd.

Aan de voorkant: meten van niet-genormeerde stoffen in bodem
Bij de verplichte bodemonderzoeken wordt uitgegaan van een 
standaard stoffenpakket. Wanneer er echter een vermoeden is 

van mogelijke verontreinigingen die niet op de standaard stoffen-
lijst voorkomen, bijvoorbeeld vanwege calamiteiten of emissies, 
dienen deze stoffen te worden gemeten. Dit is onderdeel van de 
zorgplicht.

Er bestaat in Nederland geen ‘early warning’-  of monitorings-
systeem om periodiek nieuwe stoffen te meten. In de praktijk 

betekent dit dat mogelijke problemen met deze stoffen alleen 
aan het licht komen bij incidenten of toevallige omstandighe-
den, waarbij een burger, bedrijf of overheid hiervan zelfstandig 
melding maakt. Met andere woorden: de huidige systematiek is 
slecht in het signaleren van (potentiële) nieuwe verontreinigin-
gen.

Het ligt daarom voor de hand om een periodieke evaluatie te 
organiseren van gemeten stoffen en de samenstelling van de 
analysepakketten voor bodem. Zo kan, wanneer er vermoedens 
zijn dat een niet-genormeerde stof een landelijk probleem zou 
kunnen vormen, ook zonder een uitgebreid monitoringpro-
gramma sneller een beeld verkregen worden van de verspreiding 
van een stof in de bodem. Wordt een stof inderdaad aangetrof-
fen dan dient er ook een handelingskader te zijn. Dat kader kan 
bestaan uit een combinatie van invulling van stand-still op ge-
biedsniveau aangevuld met op risico’s gebaseerde normen voor 
hergebruik.

Aan de achterkant: normstelling
Er is in Nederland geen periodieke evaluatie van de relevantie 
van genormeerde stoffen en de noodzaak om voor niet-genor-
meerde stoffen over te gaan te normering. Weliswaar bestaat 
voor decentrale overheden de mogelijkheid om het RIVM op-
dracht te geven om zogenaamde ad hoc normen af te leiden, 
maar in de praktijk gebeurt dit vooral wanneer er sprake is van 
lokale incidenten waarbij niet-genormeerde stoffen zijn vrijgeko-
men. 

Wij adviseren om criteria te formuleren waarmee bepaald kan 
worden of een niet-genormeerde stof in aanmerking komt voor 
normering in landelijke regelgeving zoals de Regeling bodemkwa-
liteit en de Circulaire bodemsanering (en de opvolgers van deze 
regelgeving onder de Omgevingswet). 

Figuur 3 toont de plaats van de Risicotoolbox-nieuwe stoffen in 
een systematiek van signalering (periodiek en incidenteel) en be-
oordeling van risico’s van niet-genormeerde stoffen. Een beoor-
deling met de Risicotoolbox-nieuwe stoffen heeft drie mogelijke 
uitkomsten:

1.  Er is geen, of een aanvaardbaar risico voor mens en milieu. 
Normen of aanvullende monitoring zijn niet nodig. 

2.  Lokaal kunnen er risico’s zijn voor mens en/of milieu. 
Decentrale overheden voorzien waar nodig in een lokaal han-
delingskader. Buiten het gebied blijft de stof niet-genormeerd.

Diffuse verontreinigingen

Een juiste karakterisering van  
nieuwe stoffen is een eerste stap 
voor de beoordeling van risico’s

FIGUUR 3. SIGNALERING, PRIORITERING EN ACTUALISATIE VAN HANDELINGSKADER 

VOOR NIET-GENORMEERDE STOFFEN.
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3.  Voor (potentiële) nieuwe landelijke diffuse verontreinigin-
gen formuleert men een handelingskader door de stoffen op 
te nemen in regelgeving ten aanzien van analysepakketten 
en normering.

CONCLUSIE

Het omgaan met opkomende stoffen in de bodem kan worden 
verbeterd door aandacht te schenken aan prioritering en daar-
aan gekoppelde monitoring van opkomende stoffen in de bo-

dem. De risicobeoordeling van stoffen in de bodem kan eendui-
diger plaatsvinden wanneer een Risicotoolbox-nieuwe stoffen 
operationeel is in een kader dat voorziet in een periodieke eva-
luatie van analysepakketten en normen. 

NOTEN

1. https://www.rivm.nl/publicaties/criteria-voor-zeer-zorgwekkende-stoffen.

Nederlandse stoffenbeleid

Het Nederlandse stoffenbeleid beoogt een zodanig gebruik van stoffen 

dat mens en milieu geen of verwaarloosbare gevaren en risico's lopen in 

alle fasen van de levenscyclus: van grondstof tot halffabricaat, van con-

sumentenproduct tot afvalverwerking. Ook moeten de risico's voor vei-

ligheid en gezondheid bij een beroepsmatig gebruik van stoffen worden 

geminimaliseerd. Het Nederlandse beleid met betrekking tot het verant-

woord omgaan met industriële stoffen is beschreven in de uitvoerings-

wet REACH (Compendium voor de Leefomgeving (https://www.clo.nl ).

Diffuse verontreinigingen

Betere procedures kunnen 
 vertragingen in de uitvoering en 

 onzekerheid over risico’s 
 voorkomen

WORLD SOIL MUSEUM (FOTO: MIKE BINK)
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We treffen ze vrijwel overal aan, maar waar kan grond en 
baggerspecie naar toe?

Wat te doen met PFAS

HANDELINGSK ADER EN KNELPUNTEN IN DE PRAKTIJK

In juni 2018 is aan de gemeente Dordrecht een Handelingskader 
overhandigd dat beschrijft hoe kan worden omgegaan met PFAS 
in de bodem. Dit Handelingskader was het resultaat van een 
twee jaar durende studie die in opdracht van de gemeente 
Dordrecht en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is 
uitgevoerd. Naast deze twee opdrachtgevers waren meer dan 
twintig overheden en private partijen nauw betrokken bij het uit-
voeren van deze studie en het opstellen van de adviezen. Het 
Handelingskader was de eerste stap in het erkennen van het pro-
bleem met PFAS, het verzamelen van informatie over deze verbin-
dingen, en liet zien hoe beleid voor het omgaan met deze verbin-
dingen tot stand kan komen. Doordat de risicogrenswaarden en 
detectiegrenzen op een zeer laag niveau liggen, en nog steeds in 
beweging zijn, gaat eenieder voorzichtig te werk en blijkt de prak-
tijk vaak weerbarstig. Hergebruik wordt soms regionaal mogelijk 
gemaakt, maar vaak is transport over de regiogrenzen niet moge-
lijk. Daarnaast zien wij dat stortplaatsen en baggerspeciedepots 
nog geen grond of bagger met PFAS accepteren. Ook de reiniging 
van grond is nog niet goed mogelijk gebleken door de unieke ei-
genschappen van PFAS, de lage streefwaarden en de moeilijke af-
zet van reststromen. Kortom het aantreffen van PFAS lijkt op een 
ogenschijnlijk onneembare horde.

WAT ZI JN PFAS? 

PFAS omvat een groep van duizenden door de mens gemaakte stof-
fen, die oppervlakte actief zijn en unieke vet- en waterafstotende 
eigenschappen hebben. Daardoor hebben ze de eigenschap zich op 
grensvlakken te verzamelen. De karakteristieke repeterende kool-

stoffluorverbinding van deze moleculen is zeer sterk en wordt on-
der normale omstandigheden niet verbroken. Met deze unieke ei-
genschappen is het geen wonder dat deze stoffen al tientallen 
jaren breed worden gebruikt bij industriële processen en dat ze in 
een veelvoud van producten zoals textiel, verpakkingsmateriaal en 
brandblusschuim voorkomen. Voor meer informatie over deze stof 
verwijzen wij naar het opgestelde Kennisdocument PFAS.

De langere PFAS-verbindingen zijn persistent, bioaccumulatief en 
toxisch (PBT) en kunnen in zeer lage concentraties schadelijk 
zijn voor mensen en biota. De kortere PFAS-ketens zijn weliswaar 
minder bioaccumulatief, maar verspreiden zich weer makkelijker 
in het milieu. De wetenschappelijk aandacht voor PFAS-
problematiek neemt de afgelopen twee decennia wereldwijd toe 
en Nederland blijft hierin niet achter. 
PFAS blijken niet alleen op bronlocaties, maar ook diffuus in 
grond en water aanwezig te zijn (zie deelrapporten A en C van 
het Handelingskader PFAS).1 Inmiddels wordt heel west-Neder-
land beschouwd als verdacht op PFAS. Zoals al eerder opgemerkt 
leiden het stand-still beginsel, het ontbreken van (landelijke) 
normen en de lage aantoonbaarheidsgrens van 0,1 μg/kg ds er 
toe dat het (her)gebruik van grond zeer moeizaam verloopt. Het 
vaststellen van een betrouwbare achtergrondwaarde zou hier bij 
kunnen helpen. 

HEBBEN WE VOLDOENDE BRUIKBARE DATA?

Sinds het Handelingskader is gepresenteerd zijn in veel gebieden 
nieuwe data verzameld. Toch is de set met kwalitatief goede en 
onderling vergelijkbare data van onverdachte gebieden nog be-
perkt en ruimtelijk niet dekkend. Tevens is deze set in tijd nog 
‘jong’ waardoor een beeld over verloop in concentratie ontbreekt. 
Dit beperkt enigszins het gebruik van deze data. De Randstad is 
in de dataset oververtegenwoordigd en de verlaging van de aan-
toonbaarheidsgrens naar 0,1 μg/kg ds zorgt ervoor dat data ver-
kregen voor 2017 minder goed bruikbaar zijn. Daarnaast worden 
de onderzoeken nu nog met verschillende motieven (verdacht, 
onverdacht, afperking geval of grondverzet) uitgevoerd en is niet 
altijd herleidbaar of de keten van bemonstering tot analyse voor 
verschillende databronnen vergelijkbaar is. Wederom door de 

Naarmate de hoeveelheid metingen toeneemt blijkt dat op circa 90 procent 
van de ons bekende bemonsteringslocaties PFAS (Per en PolyFluor Alkyl 
Stoffen) worden aangetroffen in de bovengrond. Omdat de landelijke norme-
ring en lokaal beleid nog niet zijn uitgekristalliseerd is de beoordeling van risi-
co’s en besluitvorming over bodemsaneringen en grondverzet voor velen uiter-
mate lastig. Het grootste knelpunt is het ontbreken van afzetmogelijkheden 
voor verontreinigde grond en baggerspecie. Als Expertisecentrum PFAS wor-
den we dan ook overspoeld met vragen daarover. In dit artikel beschrijven we 
ons initiatief, geven een interpretatie van onze meetdata, schetsen waar de 
schoen knelt, en blikken vooruit.

Door: Remco Vis, Tessa Pancras, Martijn van Houten, Aiko Hensums en Hans Slenders

Over de auteurs:
ir. Remco Vis, specialist geochemie bij Witteveen+Bos.  remco.vis@witte-
veenbos.com; ing. M. van Houten, senior adviseur bij Witteveen+Bos.  
martijn.van.houten@witteveenbos.com, ir. Tessa Pancras, senior specialist 
bij Arcadis  tessa.pancras@arcadis.com, ing. Aiko Hensums, senior advi-
seur bij TTE hensums@engineers.nl, ir. Hans Slenders, senior adviseur 
bij Arcadis hans.slenders@arcadis.com

Diffuse verontreinigingen
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zeer lage detectiegrens is het risico op afwijkingen in de meet-
waarden groot. Daarom is in dit artikel gekozen om inzicht te ge-
ven in trends en niet dit inzicht te geven op basis van de meetda-
ta. Deze zijn immers na verloop van tijd aan verandering 
onderhevig. Ondanks het feit dat onderzoek naar PFAS op onver-
dachte onverharde locaties nog in de kinderschoenen staat geven 
deze trends wel interessante en leerzame inzichten.

DIFFUSE BELASTING: WAT WETEN WE?

Zoals bij de meeste antropogene verontreinigingen komt de belas-
ting vooral van boven. Voor PFAS is dit ook in onverdacht gebied 
het geval. Uitstoot naar lucht door industriële activiteiten, stofont-
wikkeling en verneveling bij een scala aan menselijke activiteiten 
(figuur 1), en het verplaatsen en hergebruiken van verontreinigde 

grond kunnen leiden tot een brede verspreiding in grote regio’s 
dichtbij of benedenwinds van de diverse activiteiten. Dit wordt ook 
wel diffuse belasting genoemd. Uit de literatuur is bijvoorbeeld be-
kend dat over nagenoeg het gehele noordelijke halfrond verhoogde 
concentraties PFAS voorkomen als gevolg van menselijke activiteit, 
waarbij de concentraties het hoogst zijn in de Verenigde Staten, 
waar PFAS het eerst en het meest zijn toegepast.1

FIG 1: CONCEPTUEEL VERSPREIDINGSMODEL OPKOMENDE STOFFEN (INCL. PFAS).

NEDERLANDSE MEETGEGEVENS

De data uit het Handelingskader PFAS en vergelijkbare (openba-
re) gepubliceerde data zijn verwerkt in histogrammen voor de 
twee meest voorkomende PFAS: PFOS en PFOA (zie figuur 2 en 
3). De data voor boven- en ondergrond zijn naast elkaar gepre-
senteerd. De concentraties zijn voor beide stoffen in de boven-
grond (0-50 cm) groter dan in de ondergrond (50-100 cm). De 
bovengrond is dus heterogener, sterker belast dan de ondergrond. 
Dit onderschrijft de hypothese dat door atmosferische depositie 
een diffuse achtergrondbelasting is ontstaan. 
PFOA komt in absolute zin in iets hogere concentraties voor dan 
PFOS, en wordt ook vaker aangetroffen. Slechts 12 procent van 
de bovengrondmonsters bevat geen PFOA boven de detectiegrens 
van 0,1 μg/kg terwijl dit bij PFOS 21 procent is. Bij de onder-
grondmonsters is dit verschil nog groter. Ongeveer een kwart van 
de ondergrondmonsters bevat geen PFOA, terwijl meer dan 64% 
van de ondergrondmonsters geen PFOS bevat boven de detectie-
grens. Dit kan worden verklaard door de hogere mobiliteit van 
PFOA in de bodem2,3 en zou betekenen dat PFOA ook eerder uit-

loogt naar grondwater. Het verschil tussen de bronnen van PFOS 
en PFOA kan echter ook bepalend zijn.

Resumerend laten de data zien dat op bijna 90 procent van de 
bemonsteringslocaties PFAS in de bodem wordt aangetroffen.
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FIGUUR 2: HISTOGRAM PFOS OP ONVERDACHTE, ONVERHARDE LOCATIES: DE RATIO 

VAN HET AANTAL METINGEN PER CONCENTRATIERANGE OVER HET TOTALE AANTAL 

METINGEN. BOVENGROND: N (AANTAL MEETPUNTEN) = 409, ONDERGROND: N = 100.
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FIGUUR 3: HISTOGRAM PFOA OP ONVERDACHTE, ONVERHARDE LOCATIES: DE RATIO 

VAN HET AANTAL METINGEN PER CONCENTRATIERANGE OVER HET TOTALE AANTAL 

METINGEN. BOVENGROND: N (AANTAL MEETPUNTEN) = 224, ONDERGROND: N = 30.

PFAS IN RELATIE TOT HET VASTSTELLEN VAN DE ACHTER-

GRONDWA ARDE

In het AW2000 project zijn voor veel genormeerde stoffen gege-
vens verzameld en in statistieken verwerkt. Voor iedere stof is per 
bodemtype een statistische analyse uitgevoerd op basis waarvan 
percentiel-waarden zijn bepaald. Door de beleidsgroep AW2000 
is besloten het 95e percentiel (P95) als de achtergrondwaarde te 
hanteren.4,5 Dit lijkt simpel, en ook voor PFAS uitvoerbaar.
Ook in het AW2000 project bleek de data soms weerbarstig en 
zijn er keuzes gemaakt. In het rapport normstelling en kwaliteits-
beoordeling (NOBO) wordt bijvoorbeeld over AW2000 geschre-
ven: “Voor een aantal stoffen kan geen betrouwbare P95-waarde 
worden afgeleid, omdat er onvoldoende meetwaarden boven de 
aantoonbaarheidsgrens uitkomen.” Voor deze stoffen is uiteinde-
lijk de achtergrondwaarde gelijkgesteld aan drie keer de aantoon-
baarheidsgrens. Voor PFAS is de aantoonbaarheidsgrens gezet op 
0,1 μg/kg ds.6 Omdat we hierboven vaststellen dat voor PFOA 
bijna 90 procent boven deze waarde zit, hanteren we nu bij wijze 
van spreken eerder een P10 dan een P95-waarde. Nu bestaat een 
P10-waarde niet, maar de discrepantie is groot en de consequen-
ties voor het op deze wijze invullen van het beleid evenzeer. 
Grondverzet wordt gelet op de achtergrondwaarde, zijnde 3x aan-
toonbaarheidsgrens, sterk belemmerd. Aanvullend specifiek be-
leid is nodig, beleid gebaseerd op de bepaling van de werkelijke 
achtergrondwaarde. 
Ook in andere landen wordt een diffuse belasting van PFOS en 
PFOA gemeten, wereldwijd worden gemiddelde of mediane con-
centraties in grond gerapporteerd van meerdere tienden voor PFOS 
en PFOA tot 1 μg/kg voor PFAS totaal.1,7,8,9 Tezamen met de geme-
ten waarden in Nederland geeft dit aan dat het hanteren van de 
aantoonbaarheidsgrens als toetsingswaarde onhoudbaar is.

Diffuse verontreinigingen

Het steeds beter kunnen  
analyseren leidt tot problemen  

bij het hergebruik van grond
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ACCEPTATIE DOOR REINIGERS, STORTPLA ATSEN EN BAG-

GERSPECIEDEPOTS

We constateren dat de afzetmogelijkheden van grond en bagger-
specie in toenemende mate op slot lijken te zitten. Omdat de 
verwachting is uitgesproken dat met PFAS verontreinigde grond 
op termijn extractief reinigbaar zal zijn, mogen de stortplaatsen 
grondstromen alleen accepteren als de samenstelling dit toe-
laat. Voorlopig is reiniging echter nog niet praktisch haalbaar. 
De mogelijkheden voor de behandeling van afval(percolaat)-
water of reststromen zijn zeer beperkt door de eisen aan de rest-
concentraties, een en ander veroorzaakt door de steeds lagere ri-
sicogrenswaarden. Ook noodzakelijke werkzaamheden zoals 
marien baggeren komen onder druk te staan. Van een afstand 
bezien is het een vreemde situatie; de belasting met PFOS en 
PFOA en de concentraties in de bovengrond en in de baggerspe-
cie is de afgelopen jaren eerder af- dan toegenomen vanwege 
het uitfaseren van beide stoffen, niettemin treffen we ze nage-
noeg overal aan. Dit doet vermoeden dat de concentraties PFAS 
in de stortplaatsen en baggerspeciedepots eerder hoger dan lager 
zijn dan de stromen die worden aangeboden. Deponieën zijn 
opgericht om afvalstromen te bergen, het lijkt vreemd dat ze op 
dit moment vrijwel alleen reststromen accepteren waarin geen 
PFAS voorkomt.

HOE HET VERDER GA AT?

Meer data, betere basis
Op dit moment belemmeren het gebrek aan onderbouwde ach-
tergrondwaarden en de onzekerheid rondom risicogrenswaarden 
de besluitvorming rondom risicobeoordelingen, saneringen en 
grondverzet. Desalniettemin zien we dat de kennis snel toeneemt 
en dat tenminste voor een deel van Nederland in principe vol-
doende informatie beschikbaar is om een betrouwbare P95 af te 
leiden. Hiermee kan bestuurlijk een achtergrondwaarde worden 
bepaald. Deze waarde zal beduidend hoger liggen dan 0,1 μg/kg 
ds zijn, en kijkend naar de data die we inmiddels hebben, ook 
hoger dan de mogelijke 2-2,5 μg/kg ds die we op basis van een 
veel beperktere dataset in ons Handelingskader hebben genoemd. 
Het blijft voorlopig echter zo dat de beschikbare data ruimtelijk 
geclusterd zijn, en dat regionale verschillen aanwezig zullen zijn 
(meer/minder menselijke activiteit). Het is maar de vraag of een 
uniforme landelijke waarde mogelijk zal blijken. Omdat de risi-
cogrenswaarden nog in beweging zijn is niet met 100 procent ze-
kerheid aan te geven of de nu al af te leiden achtergrondwaarden 
lager zullen worden dan de risicogrenswaarden voor mens en mi-
lieu. Gezien de huidige risicogrenswaarden voor humane risico’s 
(PFOA 900 μg/kg ds en PFOS 6.600 μg/kg ds), lijkt het erop dat 
we in ieder geval voor wat betreft de humane risico’s met die 
achtergrondwaarden aan de veilige kant zullen zitten, ook indien 
deze nog een factor 10-15 zullen dalen op basis van nieuwe in-
zichten met betrekking tot toxiciteit. 
Het is in ieder geval zo dat met nieuwe waarden beduidend meer 
grondverzet mogelijk is dan wanneer bij gebrek aan informatie de 
aantoonbaarheidsgrens als achtergrondwaarde wordt gehanteerd.

BESEF EN PERSPECTIEF

Op dit moment is de markt voor hergebruik en toepassen van 
gronden baggerspecie verstard. Met het besef dat PFAS feitelijk 
alom vertegenwoordigd zijn, is het mogelijk om het stand-still 
beginsel op een andere wijze in te vullen. Immers lijkt er sprake 
te zijn van een diffuse belasting. De eerste stap is om dit zichtba-
re vermoeden in breder perspectief (groter gebied, betere data en 
meer statistische zekerheid) vast te stellen. Vervolgens kan een 
veilige achtergrondwaarde onderbouwd worden vastgesteld. 
Overheden (lokaal, regionaal en rijksniveau) hebben allemaal 
een rol in de totstandkoming van dit beeld.
De eerste stappen zijn gezet. Voor het einde van 2019 wordt een 

nieuw toetsingskader voor opkomende stoffen en PFAS verwacht. 
Dat zal zeker behulpzaam blijken bij het wegnemen van onzeker-
heid en hopelijk een onderbouwing bieden op welk niveau sprake 
is van “veilige” achtergrondwaarden. Met dat toetsingskader zijn 
de lokale en regionale overheden en waterschappen aan zet om 
beleid voor grondverzet te implementeren! 
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Het Expertisecentrum PFAS

In 2013 is dit kenniscentrum opgericht. Het doel van dit initiatief is een 

platform te zijn voor het delen van kennis en informatie over de stofgroep 

PFAS. Onzekerheden rondom de aanpak van deze stoffen in het bodem- 

en waterdomein vormden de directe aanleiding. Naast deze stofgroep 

wordt binnen het Expertisecentrum breder gekeken naar ‘opkomende 

stoffen’ in het algemeen. 

PFOS en PFOA beschouwen wij als een pilot om de verbindingen tot stand 

te brengen. In het opgestelde Handelingskader PFAS zijn de volgende uit-

dagingen uitgezocht: 

•  welke schakels in de keten moeten met kennis en informatie gevoed 

worden om de aanpak van verontreinigingen met PFAS of opkomen-

de stoffen in bodem, grondwater of sediment verder te brengen? 

•  welke informatie is voor deze schakels essentieel om beslissingen 

te nemen en is deze informatie ook beschikbaar? 

•   op welke manier kan wetenschappelijke informatie beter worden 

ontsloten en worden gebruikt in de praktijk? 

•   hoe kunnen behoeften aan kennis vanuit de praktijk (beter) worden 

geadresseerd voor opname in wetenschappelijke programma’s? 

Het platform biedt de mogelijkheid om kennis over deze complexe mate-

rie effectief te delen. Door het creëren van verbindingen tussen weten-

schap, overheid, grondeigenaren en ingenieurs/aannemers, ontstaan mo-

gelijkheden om oplossingen en duurzame strategieën te ontwikkelen. De 

ingenieursbureaus Arcadis, TTE Consultants en Witteveen+Bos zijn de be-

heerders van het Expertisecentrum PFAS. Onze ambitie is om het platform 

voor iedereen open en toegankelijk te houden en kennis over PFAS en 

opkomende stoffen te blijven delen. 

Voor meer informatie zie onze websites www.expertisecentrumpfas.nl 

en www.opkomendestoffen.nl.

Diffuse verontreinigingen
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Versnippering van verantwoordelijkheden kan langlopen-
de saneringen schaden

Grondwaterverontreinigingen in 
de Omgevingswet: Hoe dan?!

Sinds 1987 beschikken we in Nederland over de Wet Bodem-
bescherming en in de jaren ’90 is veel bodembeleid ontwikkeld. 
We hebben historische activiteiten onderzocht, grondwaterver-
ontreinigingen in beeld gebracht, gebiedsgericht beheer inge-
voerd, grondwater gesaneerd en beheerd. In principe zijn straks 
alle spoedgevallen in beeld en beschikt. De lopende saneringen 
en (eeuwigdurende) nazorg gaan onder het overgangsrecht door 
wanneer de Omgevingswet wordt ingevoerd. De Omgevingswet 
laat ruimte voor flexibiliteit en lokale invulling. Maar, na alle 
verrichte inspanningen zou het zonde zijn als niet zorgvuldig 
wordt omgegaan met de nog aanwezige grondwaterverontreini-
gingen. 

Voor een nazorgorganisatie zoals Bodemzorg is het van het groot-
ste belang dat de stabiliteit van de verontreinigingen nu en in de 
toekomst kan worden geborgd. Dit sluit aan bij de doelstelling 
van de Omgevingswet die staat voor bescherming van het leefmi-
lieu. Het is belangrijk dat initiatiefnemers van werkzaamheden in 
de bodem nabij grondwaterverontreinigingen zich bewust zijn 
van de aanwezigheid van de pluimen en hiermee rekening hou-
den. Hiervoor is in de eerste plaats inzicht nodig, daarnaast het 
delen van informatie en tenslotte een waarschuwingssysteem.

VERDELING GRONDWATERTAKEN - PROVINCIE

Het beheer van het grondwater is onder de Omgevingswet niet bij 
één bestuurslaag belegd. In de nieuwe wet is voor het grondwater 

een belangrijke regisserende en coördinerende rol toebedacht aan 
de provincies omdat zij de meeste grondwatertaken krijgen.  Juist 
omdat het grondwaterkwaliteitsbeheer een zaak is van meerdere 
overheden, zal de uitvoering van de verschillende, overlappende 
taken goed onderling moeten worden afgestemd.1 Laten we hopen 
dat voor die afstemming lessen getrokken worden uit het verleden. 
In de huidige situatie, waarbij ook moeten worden afgestemd, 
loopt dit al niet altijd goed. Met name omdat de belangen, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden verschillen.

Elke provincie stelt een omgevingsvisie op. Diverse provincies 
hebben al een omgevingsvisie gepubliceerd, vooruitlopend op de 
implementatie van de nieuwe wet. De visies zijn uiteraard weinig 
concreet. Zo staat in de visies van de provincie Noord-Brabant en 

Noord-Holland niets over historische grondwaterverontreiniging. 
Wel is duidelijk benoemd dat nieuwe verontreiniging moet wor-
den voorkomen. Dat is geregeld met de nieuwe zorgplicht. 

Naast de omgevingsvisie stellen provincies ook een regionaal wa-
terprogramma en een omgevingsverordening op, waarin de pro-
vinciale regels voor de fysieke leefomgeving worden opgenomen.2 
De provincies kunnen daarnaast beleid voor het beheer van his-
torische verontreinigingen ontwikkelen door hiervoor passende 
maatregelen in te stellen, bijvoorbeeld in de omgevingsverorde-
ning. Het is nu nog niet duidelijk of we hierin concrete regels 

We gaan afscheid nemen van de Wet Bodembescherming en op 1-1-
2021 gaat de Omgevingswet in. De grondwaterverontreinigingen die 
zijn beschikt als ernstig en spoedeisend onder de Wbb (en overige na-
zorglocaties!), vallen dan onder het overgangsrecht. De meeste strate-
gische grondwatertaken liggen straks bij de provincie, en de taken ten 
aanzien van de grond bij de gemeentes. Voor een goede bescherming 
van de kwaliteit van het grondwater is verduidelijking nodig over de 
verplichte afstemming tussen overheden.

Door: Jessica Thomas en Ronald Cornelisse 

Over de auteurs:
Jessica Thomas MSc., werkzaam bij Afvalzorg als hoofd van nazorgorganisa-
tie Bodemzorg, j.thomas@afvalzorg.nl
Ir. Ronald Cornelisse, werkzaam bij Omgevingsdienst Midden- en West 
Brabant als vergunningverlener en adviseur, r.cornelisse@omwb.nl
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De Omgevingswet laat ruimte voor 
flexibiliteit en lokale invulling
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kunnen verwachten voor de bescherming van lopende grondwa-
tersaneringen en of bij het opstellen van deze regels voldoende 
afstemming wordt gezocht met overige betrokkenen. En hoe 
wordt het handhaven in de dagelijkse praktijk afgestemd met de 
gemeente die bijvoorbeeld toestemming moet verlenen voor een 
omgevingsvergunning?  

VERDELING GRONDWATERTAKEN – WATERSCHAP

De Omgevingswet biedt waterschappen instrumenten om de 
taken voor de fysieke leefomgeving uit te voeren. Onder de 
Omgevingswet zullen waterschappen in hun waterbeheerpro-
gramma mede uitvoering geven aan het regionale waterpro-

gramma.  Waterschappen kunnen in de waterschapsverorde-
ning regels stellen, specifiek gericht op het watersysteem en 
waterstaatswerken binnen het beheergebied van een water-
schap. Regels bijvoorbeeld voor grondwateronttrekkingen die 
niet door het Rijk als vergunningplichtig zijn aangemerkt. 
Dergelijke regels hebben betrekking op de beoordeling van het 
effect, zoals of een verontreinigingspluim verplaatst of ver-
spreidt. Dit is een duidelijk iets om aandacht aan te besteden, 
aangezien waterschappen onder de Wbb 
nauwelijks een rol hadden in de aanpak 
van grondwaterverontreinigingen. In de 
huidige situatie zien we al dat water-
schappen verschillend omgaan met mel-
dingen artikel 28.3 (Wbb). Dit artikel 
maakt werken nabij een grondwaterver-
ontreiniging mogelijk zonder saneren. 
De aanwezigheid van pluimen in de on-
dergrond moet in beeld zijn om bij het 
opstellen van de waterschapsverorde-
ning rekening te kunnen houden met 
grondwaterverontreinigingen. Het is nog 
niet duidelijk hoe de provincie en het 
waterschap hier invulling aan gaan ge-
ven. 

VERDELING GRONDWATERTAKEN 

- GEMEENTE

Gemeenten gaan straks over de grond-
kwaliteit, de taken voor het grondwater 
liggen bij provincies en waterschappen, 
maar gemeenten kunnen plannen maken 
die invloed hebben op het grondwater. 
Gemeenten kunnen ook betrokken zijn 
bij maatregelen ter uitvoering van de wet-
telijke taken van de provincie. De ge-
meente mag regels stellen voor de functie 
die zij hebben toebedeeld aan een bepaald 
gebied. Het Omgevingsplan van de ge-
meente moet daarentegen rekening hou-
den met de gevolgen van hun beleid op 
het watersysteem.3 Maar, gemeentes heb-
ben nog acht jaren beschikbaar vanaf 
2021 om hun eigen regels om te bouwen 
naar de Omgevingsplannen. Het is zeer 
de vraag of de grondwaterverontreinigin-

gen en hun beperkingen op activiteiten in en op de grond wel tij-
dig in beeld zijn. Het bestemmingsplan dat tussentijds als terug-
valscenario mag worden gehanteerd, biedt hiervoor geen 
oplossing. 

SAMENWERKING

Vanaf 1 januari 2021 moeten gemeentes werken met een omge-
vingsplan, provincies met een omgevingsverordening en water-
schappen met een waterverordening. Alle visies en plannen moe-
ten uiteindelijk op elkaar zijn afgestemd, zie ook figuur 1. Om dit 
allemaal te kunnen overzien is veel kennis en informatie nodig. 
Wanneer alles goed gaat, zijn alle historische verontreinigingen 
bekend als de Omgevingswet ingaat. Nieuwe activiteiten kunnen 
dan op aanwezige historische verontreinigingen worden afgestemd 
of er kan tenminste rekening mee worden gehouden. Omdat bo-
demkwaliteitsgegevens nu vaak versnipperd aanwezig zijn bij ver-
schillende overheden, lijkt het nog een forse uitdaging om tijdig 
alle noodzakelijke informatie op de juiste plaatsen te verzamelen. 
Het Basisregistratiesysteem voor de ondergrond (BRO) zou een 
mooie oplossing kunnen bieden, maar dit zal niet op tijd gereed 
zijn. Uit de vertraging die het BRO heeft opgelopen4 blijkt wel hoe 
complex het is om de diverse data van de ondergrond beschikbaar 
en deelbaar te maken. Omdat overheden voor hun afwegingen in-
formatie van verschillende bronnen nodig zullen hebben, zou de 
inzet van gebiedsdossiers voor bescherming van het grondwater 
een oplossing kunnen zijn. Deze gebiedsdossiers worden, voor zo-
ver bij ons bekend, lokaal ingezet voor bescherming van waterwin-
gebieden met een focus op kwaliteit van drinkwater. Maar voorals-
nog is voor deze gebiedsdossiers nog geen ruimte opgenomen in 
bijvoorbeeld de Aanvullingswet Bodem.

Diffuse verontreinigingen

Eén loket is mooi, maar wordt de 
vraag ook naar alle betrokken 

 partijen doorgespeeld?

FIGUUR 1: REKENING HOUDEN MET ELKAARS VISIE (WWW.AANDESLAGMETDEOMGEVINGSWET.NL).
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De vraag blijft of alle betrokken partijen daadwerkelijk tijdig bij 
elkaar komen op het moment dat de aanvraag voor aanleg van 
een parkeergarage bij het Omgevingsloket binnenkomt. Eén loket 
is mooi, maar wordt de vraag ook naar alle betrokken partijen 
doorgespeeld vanaf 1 januari 2021 en wie heeft daarin de regie?

EXTRA A ANDACHT VOOR ONTTREKKINGEN

In de huidige situatie is het niet toegestaan om een grondwater-
verontreiniging te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een onttrek-
king. Bij de aanvraag voor een tijdelijke onttrekking toetst de 
overheid of sprake is van mogelijke beïnvloeding van een ver-
ontreiniging. Een melding (art. 28 lid 3 Wbb) is dan verplicht 
en de initiatiefnemer moet aantonen dat de verontreiniging 
niet nadelig wordt beïnvloed, bijvoorbeeld door maatregelen 
voor retourbemaling of monitoring. Praktijkervaring leert dat 
dit niet altijd goed gaat en dat de toets of sprake is van aanwezi-
ge grondwaterverontreinigingen soms wordt overgeslagen. Om 
de verontreiniging te beschermen en verdere verspreiding te be-
perken, kan een verantwoordelijke van een grondwaterveront-
reiniging het beste zelf de meldingen via mijnoverheid.nl con-
troleren en actief navraag doen naar geplande activiteiten. De 
vraag rijst wie straks, als veel meer partijen afstemming met el-
kaar moeten vinden door gedeelde verantwoordelijkheden, tijdig 
zijn vinger opsteekt. 

Volgens de Nota van Toelichting bij het Aanvullingsbesluit Bodem5 
(blz. 101) voegt het Aanvullingsbesluit geen regels toe over de be-
invloeding van verontreinigingspluimen door het onttrekken van 

grondwater. Een vergunning voor een onttrekking mag alleen wor-
den verleend, indien deze verenigbaar is met de doelen ten aanzien 
van het watersysteem (kwaliteit en kwantiteit). Als het verspreiden 
van verontreiniging niet past bij de doelen van het watersysteem, 
kan de beslissing of een vergunning wordt verleend of dat bijvoor-
beeld maatwerk nodig is, afhangen van de aanwezigheid van een 
grondwaterverontreiniging. De aanwezigheid van verontreinigings-
pluimen zal daarvoor wel moeten blijken uit regionale waterpro-
gramma’s, maar het is nog onduidelijk of de grondwaterverontrei-
nigingen hierin worden opgenomen. 

AFSLUITING

In het najaar van 2018 is de internetconsultatie voor het 
Aanvullingsbesluit bodem afgerond. Het sanerend bedrijfsleven 
maar ook omgevingsdiensten hebben bovenstaande vragen inge-
zonden bij de consultatie. Het is nog niet duidelijk hoe de inge-
zonden reacties worden behandeld, beantwoord en verwerkt. In 
2019 wordt de Handreiking Grondwaterkwaliteit verwacht. 
Hopelijk bevat deze bruikbare antwoorden op onze prangende 
vragen.

BRONNEN:

1.  Aanvullingswet bodem Omgevingswet (Kamerstuk 34864 nr. 6).

2.  www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

3.  Presentaties Martin van Gelderen, Peter Jasperse, Marieke Prins, 

Bijeenkomst Bodembreed Forum en UP, Utrecht, 31 januari 2019.

4.  www.basisregistratieondergrond.nl/gegevens-in-de-bro/planning.

5.  www.internetconsultatie.nl/aanvullingsbesluit_bodem_omgevingswet.
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Mogelijke gevolgen van het Aanvullingsbesluit bodem 
Omgevingswet

Toekomst grondverzet in 
Nederland in gevaar?

INLEIDING

Ten opzichte van het huidige bodembeleid, dat met name gere-
geld is in de Wet Bodembescherming en het Besluit Bodem-
kwaliteit, lijken er veel verbeteringen in dit nieuwe bodembeleid 
doorgevoerd te zijn en hebben bepaalde zaken beter verband 
met elkaar. Maar als je het Aanvullingsbesluit bodem wat dieper 
op je in laat werken en vanuit de praktijk van grondverzet de 
doorvertaling naar de mogelijke consequenties probeert te zien, 
dan ben ik erg bevreesd dat het grondverzet dusdanig zal veran-
deren dat er juist sprake is van negatieve effecten. En niet al-
leen voor het aspect bodem, maar juist milieu breed.

LOK A AL BODEMBELEID BEPERKT (GROOTSCHALIG) 

GRONDVERZET

Belangrijk uitgangspunt van het Aanvullingsbesluit bodem, en 
in feite van de hele Omgevingswet, is namelijk dat het Rijk zo 
min mogelijk regels stelt en dat juist op lokaal niveau door pro-
vincies, waterschappen en gemeenten invulling aan het besluit 
wordt gegeven. Er komt hierdoor meer ruimte voor lokaal maat-
werk. Op zich een goede gedachte, de Nederlandse Bodem is 
tenslotte zeer gevarieerd en elke plek kent zijn eigen bodempro-
blematiek, maar de vraag is of dit vanuit het hergebruik van 

grond en bagger en het daarmee samenhangende grondverzet, 
wel een wenselijke ontwikkeling is. Om ongewenste transporten 
van grond en bagger over grote afstanden te voorkomen is een 
gelijkwaardig beschermingsniveau voor mens en milieu en een 
gelijk speelveld voor bedrijven noodzakelijk. Een diversiteit aan 
verschillende lokale regels en normeringen verkleint het inzicht 
in toepassingsmogelijkheden voor grond en bagger en levert 
daarnaast ook administratief de nodige extra lasten op. De 
vraag is ook of er op lokaal niveau voldoende specialistische bo-
demkennis aanwezig is om goed en gedegen lokaal maatwerk 

vast te stellen en met name ook de consequenties voor grond-
verzet te kunnen inschatten. Lokaal maatwerk zorgt bovendien 
ook voor extra benodigde capaciteit aan handhaving. Op dit 
moment is de ervaring vanuit Grondbank GMG dat dit slechts 
sporadisch aanwezig is.

LOK A AL BELEID ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN

Dat dit niet alleen in de toekomst speelt, maar nu ook al het 
geval is, is momenteel al zichtbaar. De nieuwe opkomende en 
zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) uit de PFAS groep, met name 
PFOA en PFOS en in mindere mate GenX hebben bijvoorbeeld 
al op diverse plekken voor lokaal bodembeleid en grondverzet 
regels in de vorm van beleidsregels en handreikingen gezorgd.2 
Veelal zijn deze regels opgesteld met de begrijpelijke bedoeling 
om lokaal grondverzet mogelijk te blijven maken. Grootschalig 
grondverzet is echter vaak afhankelijk van een groter gebied en 
overstijgt meestal de lokale niveaus. 

Inmiddels is het alweer een tijd geleden dat het Aanvullingsbesluit bo-
dem Omgevingswet1 voor consultatie ter inzage heeft gelegen. Een po-
sitieve sprong voorwaarts zou je dan verwachten, wat tevens overeen-
komt met het motto van de omgevingswet “Eenvoudig Beter!”. Maar is 
dat ook zo?

Door: Thomas Nusselein

Over de auteur:
drs. T.B.J. Nusselein is fysisch-geograaf en werkzaam als senior projectleider 
gebiedsontwikkeling bij K3 en Grondbank GMG,  t.nusselein@k3.nl
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Noodzaak voor een gelijkwaardig 
beschermingsniveau voor mens  
en milieu en een gelijkspeelveld 

voor bedrijven

Rapport ‘Meerwaarde verondiepen diepe plassen'

In het rapport ‘Meerwaarde verondiepen diepe plassen’, zijn de effecten van 

acht verondiepingsprojecten op de natuurwaarden en de waterkwaliteit on-

derzocht. Hiervoor is door derden verzamelde data gebruikt van de toegepas-

te partijen grond en baggerspecie, de waterkwaliteit en de natuurwaarden. 

Aangetoond is dat een verondieping de natuurkwaliteit (biodiversiteit) in en 

rondom de plas verbetert en de waterkwaliteit niet verslechtert, in de meeste 

gevallen zelfs verbetert.
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Door de lokale specifieke regels is grondverzet tussen gemeentes 
of waterschappen (in het geval van bagger) vaak niet meer moge-
lijk. Zo is in het lokale PFOA beleid dat geldt voor het beheerge-
bied van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) zonder 
enige onderbouwing een groot gebied binnen Nederland aange-
merkt als verdacht gebied op het verhoogd voorkomen van PFOA. 

Belangrijkste reden hiervoor is dat men hier niet vanuit heel 
Nederland grond met verhoogde PFOA gehalten in de bodem wil 
hebben. Op zich natuurlijk een prima gedachte. Het gevolg van 
deze stellingname is echter dat vele andere bevoegde gezagen dit 
verdachte gebied gaan overnemen en eisen dat alle grond en bag-
ger die hier vrijkomt onderzocht moet worden op PFOA zonder 
dat daar vanuit historisch vooronderzoek enige aanleiding voor 
is. Veel grond- en baggerprojecten zijn de afgelopen maanden 
hierdoor stil komen te liggen. Mijn inziens een gevolg van niet 
goed doordacht en afgewogen lokaal beleid. 

WA AR GA AN WE STRAKS MET ONZE BAGGER HEEN?

Een andere ontwikkeling die in het Aanvullingsbesluit bodem 
opgenomen is en waarschijnlijk een probleem gaat geven voor 
met name de baggerafzet, is de voorziene wijziging in het toe-
passen van grond en bagger in diepe plassen (zie foto 1). Er 
wordt verwezen naar een nieuw Milieuhygiënisch toetsingska-
der (MHT). 

Een toetsingskader die als basis een nieuwe analyse methodiek 
(HNO3) introduceert die beter de mogelijke uitloging van stof-
fen naar het grond- en oppervlaktewater voorspelt. Op zich niets 
mis mee zou je zeggen. Probleem in de praktijk is echter dat op 
het moment dat de grond of bagger onderzocht wordt (partijkeu-
ring, (water)bodemonderzoek etc.) het in de meeste gevallen nog 
helemaal niet duidelijk is waar de grond uiteindelijk wordt toege-
past. Als de partij tenminste voldoet; ook dat weet je pas na be-
monstering en analyse. Het is dan ook onbegrijpelijk dat men er 
niet voor heeft gekozen om deze nieuwe analyse methodiek gelijk 
voor al het bodemonderzoek en voor toepassing op de landbo-
dem te laten gelden. Nu moeten er weer onnodig extra kosten ge-
maakt worden (en tijd verspild) voor of het doen van nieuwe 
analyses of het uitvoeren van een omrekening. 

Er is gelukkig wel een omrekenformule ontwikkeld, waardoor 
niet in alle gevallen nieuwe analyses nodig zijn. De vraag is ech-
ter a. of deze omrekenformule voldoende betrouwbaar is, en b. of 
er niet dusdanig veel zekerheden ingebouwd zijn dat de uitkomst 
per definitie overschat wordt. De eerste praktijktoetsen die in 
2017/2018 al met de omrekenformule gedaan zijn bevestigen 
deze vermoedens. De verwachting is dan ook dat er in de nabije 
toekomst veel minder grond en bagger in oppervlaktewater her-
gebruikt kan worden, grond en bagger blijft immers altijd vrijko-
men in Nederland. 

Is dat dan een probleem zult u denken. Er zijn immers voldoende 
alternatieve nuttige en functionele toepassingen gedefinieerd in 
het Besluit bodemkwaliteit. Geluidswallen, ophogingen, afdekla-
gen op stortplaatsen, ecoducten om er maar een paar te noemen. 
Voor grond prima alternatieven, voor natte bagger meestal niet 
direct een oplossing. Om bagger in dit soort werken toe te kun-
nen passen zal eerst een bewerking, vaak in de vorm van ontwa-
tering en rijping, nodig zijn om het straks nog ergens toe te kun-
nen passen. Zeker wanneer je in ogenschouw neemt dat een 

Diffuse verontreinigingen

Algemeen milieubelang door 
Aanvullingswet bodem over het 

hoofd gezien

FOTO 1: TOEPASSEN VAN GROND IN ZANDWINPLAS VEENOORDKOLK DEVENTER.
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andere verandering van het Aanvullingsbesluit bodem is dat de 
normering voor het verspreiden van bagger over het aangrenzend 
perceel ook wordt aangescherpt. Het verspreiden wordt weliswaar 
in afstand verruimd, van het aangrenzend perceel tot aan maxi-
maal 10 kilometer vanaf het baggerwerk. De verwachting is daar-
door wel dat er netto ongeveer dezelfde hoeveelheid bagger blijft 
vrijkomen die toch elders nuttig toegepast dient te worden. 
Toepassing die nu veelal direct in diepe plassen plaatsvindt en 
waar hele mooie nieuwe natuur met meer biodiversiteit (zie foto 
2) mee gemaakt kan worden (zie kadertekst).3 

Wanneer dit straks in veel gevallen niet meer mogelijk is dan zal 
dus voor al die bagger weer depots gemaakt moeten worden, net 
zoals voor het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit in 
2008 het geval was. Dat dit extra kosten met zich mee brengt is 
evident. Maar dat is nog niet eens het grootste gevolg. Wat dacht u 

van het extra ruimtebeslag in vierkante meters dat voor al deze de-
pots nodig is. Ruimte die in Nederland toch al uiterst schaars is. 
Een ander effect is de extra uitstoot van CO2 die door zowel het 
extra transport, de extra machines die ingezet moeten worden, 
maar zeker ook door het rijpen van de bagger zelf ontstaat. Iets 
dat we anno 2019, waarin het terugdringen van CO2 uitstoot een 
van de belangrijkste doelstellingen is, niet meer moeten willen. 
Ook het effect van de maatschappelijke weerstand moet niet on-

derschat worden, de aanleg van een baggerdepot op land kent 
een hoog Not-In-My-Backyard gehalte. Misschien nog wel meer 
dan bij het herinrichten van een diepe plas. 

CONCLUSIE

Grondverzet is een belangrijk onderdeel bij het realiseren van 
grote ruimtelijke opgaven in Nederland (woningbouw, watervei-
ligheid, infrastructuur, industrie, natuur etc.). Wat we als 
Grondbank GMG op basis van de huidige praktijk en jarenlange 
ervaring met grondverzet hopelijk hebben laten zien, is dat ogen-
schijnlijk goed bedoelde decentralisering van het bodembeleid, 
vaak of tot ongewenste beperkingen in grondverzet leidt, of tot 
onwenselijke transportbewegingen (met name per as). Ik hoop 
dan ook dat de bodembeleidsmakers bij het opstellen van het de-
finitieve Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet lokaal maat-
werk zoveel mogelijk zullen beperken om zorgvuldig en klimaat-
bestendig grondverzet mogelijk te blijven maken en dat het 
toepassen in diepe plassen niet onnodig wordt beperkt.

Meer informatie: Internet: www.k3.nl en www.grondbankgmg.nl

NOTEN

1.  https://www.internetconsultatie.nl/aanvullingsbesluit_bodem_omgevingswet.

2.      - Gemeente Haarlemmermeer 2017, Beleidsregel PFOS en PFOA gemeente 

   Haarlemmermeer.  

- Gemeente Amsterdam 2018, Beleidsregel PFOS en PFOA gemeente  

   Amsterdam. 

- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2018, Herziene handreiking  

   toepassing van PFOA houdende grond Zuid- Holland Zuid. 

   Gemeente Amstelveen, Beleidsregels PFAS Amstelveen.

3.  Grondbank GMG (2019), Meerwaarde Verondiepen, Hoe hergebruik van 

grond en baggerspecie bijdraagt aan natuurontwikkeling.  https://www.

k3.nl/sites/default/files/2019-01/De%20meerwaarde%20van%20verondie-

ping%20-%20Rapport%20GrondbankGMG%202019.pdf

Afzet van bagger is van  
nationaal belang voor afvoer van 

water en voor waterkwaliteit

FOTO 2: EINDRESULTAAT VERONDIEPTE ZANDWINPLAS KOORNWAARD HEUKELUM.
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Wat is de invloed van verschillende organische producten 
op de uitspoeling van fosfaat?

Fosfaatuitspoeling op 
zandgronden

A ANLEIDING EN DOELSTELLING

Binnen de landbouw is het op peil houden van het organische-
stofgehalte van de bodem belangrijk voor het waarborgen van de 
bodemkwaliteit en de ecosysteemdiensten die de bodem levert. Een 
voldoende hoogorganische stofgehalte in de bodem is met name 
van belang op de van nature armere zandgronden. Als onderdeel 
van het organische stofmanagement1 kan organische stof worden 
aangevoerd in de vorm van organische meststoffen en bodemver-
beteraars. De totale hoeveelheid die van deze organische producten 
mag worden toegediend wordt beperkt door de fosfaat (P)  
gebruiksnormen. Primaire doel van het toedienen van organische 
meststoffen is het voeden van de plant met nutriënten. Het pri-
maire doel van bodemverbeteraars, zoals compost, is het op peil 
houden of brengen van de bodemkwaliteit. In een recente studie is 
de samenstelling van verschillende organische producten onder-
zocht in relatie tot de uitspoeling van P op zandgronden.2

K ARAKTERISATIE ORGANISCHE PRODUCTEN

De mate en snelheid van afbraak van organisch materiaal en het 
beschikbaar komen van koolstof, stikstof en fosfaat zijn bepaald 
met de Oxitop® methode (aerobe incubatie onder optimale om-
standigheden aangepast om ook P te meten) in compost, berm-
maaisel (dat al drie maanden op het veld lag) en drijfmest. 
Zowel de P-gehaltes van de organische producten als de verhou-
ding tussen het gehalte effectieve organische stof en het 
P-gehalte bleken geen goede indicator te zijn voor de netto 

P-mineralisatie. In runderdrijfmest waren de hoeveelheid mine-
raliseerbare organische stof en de afbraaksnelheid ongeveer 20 
keer hoger dan in compost. Ondanks dat in de runderdrijfmest 
het totale P-gehalte bijna 5 keer lager was dan in compost, was 
de P die vrijkwam door mineralisatie 3 keer zo hoog als in com-
post. Oorzaken hiervan zijn de verschillen in P-speciatie in het 
product en de verschillen waarin het gemineraliseerde P weer kan 
worden gebonden aan aanwezige bodemmineralen (Fe/Al oxides) 
of kan neerslaan met vrije kationen.

UITSPOELINGSEXPERIMENT

Het effect van het toedienen van vier verschillende organische 
meststoffen en bodemverbeteraars op de uitspoeling van P is on-
derzocht in een kolomproef. Er werden vier organische producten 
onderzocht. Bermmaaisel en compost werden beide in een dosis 
van 100 kg P2O5/ha toegediend (de P in compost is wettelijk 
voor 50 procent vrijgesteld en die in bermmaaisel volledig). Vaste 
rundermest en runderdrijfmest werden beide in een dosis van 

50 kg P2O5/ha toegediend. In de controlebehandeling werd niets 
toegediend. De proef is uitgevoerd op een organischestof-arme 
duinzandgrond uit Noordwijk en een organischestof-rijke zand-
grond uit Harreveld. Beide gronden hebben een vergelijkbare, 
hoge beschikbare P-voorraad (P-AL= 65 mg P2O5/100 g). De 
duinzandgrond is sterk verzadigd met P en heeft ook een hoge 
directe P-beschikbaarheid. De organischestof-rijke zandgrond 
heeft een lagere P-verzadiging en lage directe P-beschikbaarheid. 

Meer dan de helft van de Nederlandse landbouwgronden is verzadigd 
met fosfaat (P) en heeft daardoor een verhoogd risico op P-uitspoeling 
naar het ondiepe grondwater. Wanneer P wordt toegediend aan de  
bodem in de vorm van meststoffen of organische bodemverbeteraars 
kan dit leiden tot een verhoogde P-uitspoeling, maar dat hoeft niet.

Door: Debby van Rotterdam en Adrie Veeken

Over de auteurs:
Dr. Ing. A.M.D. van Rotterdam-Los is sinds 2011 werkzaam bij het Nutriënten 
Management Instituut, Wageningen op het gebied van bodemkwaliteit in 
relatie tot agrarische productie, natuurontwikkeling en waterkwaliteit.
 Debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl 
Dr. A.H.M. Veeken, Research & Business Developer Biobased. Sinds 2011 
werkzaam bij Attero op het gebied van creëren van waarde uit organische 
reststromen, gericht op ontwikkeling van biobased producten en kwaliteits-
compost.
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Gebruik van meststoffen leidt  
niet altijd tot verhoogde  

fosfaatuitspoeling
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Harreveld, organischstof-rijk zand
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De kolom was 20 cm lang. Alle behandelingen zijn in duplo uit-
gevoerd en gedurende 8 weken is wekelijks water opgebracht en 
het effluent bemonsterd en geanalyseerd. 

UITSPOELING VAN FOSFA AT

Het fosfaatevenwicht in de bodem bepaalt de P-concentratie 
waarmee P door de bodem uitspoelt. Ondanks dat de fosfaattoe-
stand op basis van P-AL vergelijkbaar is tussen de twee gronden, 
is aan het begin van de proef de P-concentratie van uitspoeling 
uit de duinzandgrond een factor 10 hoger dan uit de organische-
stof-rijke zandgrond. Dit verschil is direct gerelateerd aan de di-
recte P-beschikbaarheid van de bodem zoals gemeten met 
P-CaCl2 en dit komt overeen met eerdere studies (o.a. referentie 
3). Gedurende de proef wordt het verschil in P-concentratie tus-
sen beide gronden groter door het ontstaan van gereduceerde 
omstandigheden in de duinzandgrond. 

Wanneer P wordt toegediend aan de bodem ten behoeve van de 
agrarische productie kan dit leiden tot een verhoogde P-uitspoeling, 
maar dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. De kolomproef toont 
aan dat binnen de P-gebruiksnorm het toedienen van compost en 
bermmaaisel, op de korte termijn niet leidt tot een verhoging van 
de P-uitspoeling ten opzichte van de controlebehandeling waaraan 
niets is toegediend (Figuur 1); dit geldt voor beide zeer uiteenlopen-
de zandgronden. Het toedienen van vaste mest leidt op beide zand-
gronden wel tot een verhoogde P-uitspoeling, voor drijfmest is dat 
alleen het geval op de organischestof-rijke zandgrond. Voor de or-
ganischestof-rijke zandgrond was de P-concentratie en daarmee de 
totale P-vracht in het effluent zeer laag. 

Deze resultaten staan niet op zichzelf. Ook in langjarige proeven 
op gronden met een relatief hoge directe P-beschikbaarheid 
(P-CaCl2 1,5 en 3 mg/kg-1) had jarenlange toediening van P met 
compost geen effect, maar runderstalmest gaf wél een significan-
te verhoging van de P-uitspoeling ten opzichte van de controle 
zonder P.3 

ZEER HOGE P-UITSPOELING DUINZANDGROND

Een opvallend resultaat was dat in de duinzandgrond de 
P-uitspoeling, onafhankelijk van de behandeling, extreem hoog 
werd. Een toename van de P-concentratie van 0,1 mg/l naar 
ruim 20 mg/l. Dit werd veroorzaakt doordat het in de bodemko-
lom anaeroob (zuurstofloos) werd. Dit was tegen de verwachting 
in omdat het water op deze gronden, zowel in de proef als in het 

veld, snel door de bodem wordt getransporteerd. Omdat onder 
aerobe omstandigheden de P-uitspoeling niet hoger kan worden 
dan ongeveer 2 mg/l, is P-mobilisatie door het ontstaan van an-
aerobe omstandigheden in de bodem waarschijnlijk ook de ver-
klaring voor de hoge P-concentraties in het drainagewater die bij 
bollenteelt op duinzandgrond worden gevonden (gemiddeld 4,7 
mg P-totaal/l).4 

CONCEPTUEEL MODEL

De resultaten van de kolomproef staan niet op zichzelf. In de li-
teratuur zijn er verschillende studies die het effect van verschil-
lende organische producten (meststoffen en bodemverbeteraars) 
op de P-dynamiek in de bodem onderzoeken. Deze studies geven 

echter geen eenduidig beeld. Getracht is de variatie te verklaren 
met een conceptueel model op basis van de breed geaccepteerde P 
sorptie-isotherm. 

Een sorptie-isotherm beschrijft het evenwicht in de bodem tus-
sen de hoeveelheid P dat zit gebonden aan het oppervlak van de 
bodem en de P-concentratie in het bodemvocht (Figuur 2). Dit 
evenwicht wordt bepaald door de maximale sorptiecapaciteit 
(Qmax) en de bindingssterkte (K). Het verschil in Qmax en K in 
de duinzandgrond (benaderd door blauwe lijn in Figuur 2) en de 
organischestof-rijke zandgrond (benaderd door oranje lijn in 
Figuur 2) verklaart het verschil in (initiële) P-concentratie in de 
uitspoelingsproef.

Wanneer P in een makkelijk beschikbare vorm wordt toegediend 
aan een bodem, dan dicteert het evenwicht in welke mate de 
P-concentratie zal toenemen (pijltje richting a in Figuur 2). 
Duidelijk is dat dit in de ene bodem een groter effect op de 
P-concentratie, en daarmee op de P-uitspoeling, heeft dan in een 
andere bodem. 

Diffuse verontreinigingen

Duinzandgronden worden  
gemakkelijk anaeroob waardoor 

fosfaat sterk mobiliseert

FIGUUR 1: CUMULATIEVE HOEVEELHEID P-TOTAAL IN HET EFFLUENT (CONCENTRATIE X WATER VOLUME EFFLUENT) IN DE KOLOMMEN MET NOORDWIJK GROND (LINKS) EN MET 

HARREVELD GROND (RECHTS). DE LETTERS A EN B IN DE LEGENDA GEVEN AAN OF ER EEN SIGNIFICANT VERSCHIL IS TUSSEN DE BEHANDELINGEN.
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In het conceptuele model beïnvloeden organische producten het 
P-evenwicht in de bodem. De hypothese is enerzijds dat stabiele 
organische bodemverbeteraars met een lage netto P-mineralisatie 
de bindingscapaciteit (Qmax) van de bodem kunnen verhogen. 
Bijvoorbeeld compost bestaat gemiddeld voor 60 tot 80 procent 
uit minerale delen met een bepaalde P-bindingscapaciteit. 
Daarnaast kan compost hoge concentraties vrij calcium bevatten 
dat kan neerslaan of co-adsorberen met P. Ondanks dat P wordt 
toegediend heeft dit geen tot een beperkt effect op de 
P-uitspoeling (pijltje richting b in Figuur 2). Anderzijds is de hy-
pothese dat organische meststoffen met een snelle mineralisatie 
en een hoge netto P-mineralisatie de bindingssterkte voor P in de 
bodem verlagen. Bijvoorbeeld door competitie tussen negatief ge-

laden kleine organische moleculen en de adsorptie van P. Dit kan 
ertoe leiden dat de P-concentratie meer toeneemt dan verwacht 
mag worden op basis van het P-evenwicht in de bodem (pijltje 
richting c in Figuur 2). De belangrijkste interactieprocessen tus-
sen organische (mest)stof en de bodem moeten nader onder-
zocht worden om het netto effect op P-uitspoeling, ook op de 
lange termijn, beter te kunnen duiden en bovenstaande hypothe-
se te onderbouwen.

RELATIE MET BELEID

De milieuwinst als gevolg van het toepassen van compost en 
maaisels in plaats van dierlijke mest kan met name worden be-
reikt in uitspoelingsgevoelige gronden die (sterk) zijn opgeladen 
met fosfaat. Dit is relevant omdat meer dan de helft van de 
Nederlandse landbouwgronden fosfaatverzadigd is met een ver-
hoogd risico op P-uitspoeling naar het ondiepe grondwater. In 
het mestmeetnet lijkt de P-uitspoeling naar het bovenste grond-
water in de periode van 2010 tot 2015 toe te nemen.5 In zeer or-
ganischestof-arme bodem met een hoge pH moet ten alle tijden 
zorgvuldig met (P) bemesting worden omgegaan, vanwege de zeer 
hoge mobiliteit van P onder reducerende omstandigheden. In het 
zesde actieprogramma nitraatrichtlijn wordt voor bodems met 
een fosfaattoestand die gedefinieerd is als hoog, het gebruik van 
organische bodemverbeteraars gestimuleerd. Dit onderzoek toont 
aan dat dit beleid bijdraagt aan het beperken van P-uitspoeling 
op uitspoelingsgevoelige zandgronden. 
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FIGUUR 2: TWEE THEORETISCHE P SORPTIE-ISOTHERMEN; ÉÉN MET EEN LAGE BUFFER-

CAPACITEIT (BLAUWE PUNT OP BLAUWE LIJN) EN ÉÉN MET EEN HOGE BUFFERCAPACI-

TEIT (ORANJE PUNT OP ORANJE LIJN). NAAST DEZE DOORGETROKKEN LIJNEN ZIJN OOK 

DE SITUATIES WEERGEGEVEN WANNEER HET ADSORPTIEMAXIMUM (QMAX) WORDT 

VERHOOGD MET 10 PROCENT (GESTREEPTE LIJNEN) EN WANNEER DE SORPTIECON-

STANTE (K) MET 20 PROCENT WORDT VERLAAGD (GESTIPPELDE LIJNEN). DE GEKLEUR-

DE BALK LANGS DE X-AS GEEFT EEN INSCHATTING VAN HET RISICO OP P-EMISSIE 

NAAR HET WATERSYSTEEM. DE PIJLEN RICHTING A, B, EN C WORDEN IN DE TEKST UIT-

GELEGD.
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De uitleg over wat een diffuse verontreini-
ging is, is op zichzelf niet lastig. Het zit na-
melijk in grotere gebieden, waarbij er geen 
duidelijke bron aan te wijzen is. Dit maakt 
het lastig om een diffuse verontreiniging 
aan te tonen, want we leggen vaak verband 
tussen bron en verontreiniging om in te 
schatten tot waar de verontreiniging zich 
uitstrekt. 

Lood is een immobiele verontreiniging, 
waardoor het achterhalen van een mogelij-
ke bron relatief makkelijk is. Voor een klein 
spotje in een verder schoon gebied is een 
duidelijke richtlijn beschikbaar om het aan 
te tonen. Het lastige van een loodverontrei-
nigingen is dat het vroeger veelvuldig ge-
bruikt is, waardoor er door meerdere bron-

verontreiniging meerdere contouren gete-
kend worden waarmee een verontreiniging 
afgebakend kan worden. Wordt daarmee 
ook het grotere plaatje recht aan gedaan? 
Dat is afhankelijk van je doel van het on-
derzoek. 

Zo is het voor een gemeente of provincie 
die de risico’s van loodverontreiniging in 
beeld wilt brengen zeker relevant om te we-
ten waar het lood precies zit. Dit vraagt om 
een grotere, gebiedsbrede onderzoeksin-
spanning. De vraag blijft dan wel hoe pre-
cies het loodgehalte vastgesteld dient te 
worden. Biedt een bodemkwaliteitskaart 
voldoende informatie? Het geeft een im-
pressie op gebiedsniveau, maar verdachte 
locaties en uitbijters in de dataset zijn vaak 
weggelaten. Deze informatie kan toege-
voegd worden om een loodverwachtings-
kaart op te stellen. Dit wordt door meerde-
re provincies gedaan. Dit geeft een goed 
overzicht en aandachtsgebieden kunnen 
vastgesteld worden. Als echter sanering of 
faciliterende maatregelen overwogen wor-
den om contact met verontreinigde bodem 
te voorkomen, dan dient met meer zeker-
heid vastgesteld te worden waar lood in de 
bodem zit en op welke diepte. Dit vraagt 
echter om een (zeer) grote onderzoeksin-
spanning.

Dit verschil is dus prima te verdedigen, 
maar het laat wel zien dat het nodig is om 
de aanleiding van het onderzoek scherp 
vast te stellen. Waarom willen we weten 
wat er in de bodem zit? In het geval van een 
diffuse verontreiniging kan namelijk alles 
onderzocht worden, maar de vraag is vooral 
welke informatie nodig is.

Floor van Elsacker, adviesbureau Tauw
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meenten en provincies om in beeld te krij-
gen welke risico’s er zijn. Om grip te krijgen 
op de omvang van het probleem en de mo-

Grip op diffuse verontreinigingen

gelijke aanpak, is een overzicht van de ver-
ontreinigingssituatie de basis. Maar hoe krijg 
je grip op de verontreinigingssituatie als het 
een diffuse verontreiniging betreft? 
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nen een grotere verontreiniging ontstaan is. 
Zo heb ik meegewerkt aan een project over 
diffuus lood in een oude binnenstad waar 
op verschillende plekken door de stad ver-
hoogde loodwaarden gemeten zijn, mogelijk 
afkomstig uit meerdere kleine bronnen zo-
als gieterijen, autoreparatiebedrijven, etc. 
Maar wanneer is het nog een lokale veront-
reiniging te noemen? En wanneer kan bear-
gumenteerd worden dat al deze bronnen sa-
men een grootschalige diffuse veront-
reiniging hebben veroorzaakt? 

Door deze veelvuldigheid aan bronnen is 
het niet alleen diffuus, maar ook een hete-
rogene verontreiniging. Dit bekent dat het 
in (sterk) wisselende gehalten voorkomt. 
Zo kunnen binnen een heterogene, diffuse 
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Implementatie van milieu- en gezondheidsmaatregelen in 
de praktijk

Lood in het bodembeleid

De laatste jaren krijgt het thema gezondheid nadrukkelijker aan-
dacht in het omgevingsbeleid.1,2,3 Het is interessant om te zien 
hoe de gezondheidsambities in de praktijk worden gerealiseerd. 
Een goed voorbeeld is het beleid met betrekking tot (diffuse) bo-
demverontreiniging met lood. De bodem is op veel plekken in 
Nederland verontreinigd met lood, voornamelijk vanwege indus-
triële activiteiten in het verleden waarbij lood is toegepast in pro-
ducten, zoals gelode benzine en verf. Blootstelling aan lood heeft 
een nadelig effect op het leervermogen en leidt tot IQ-
puntenverlies bij jonge kinderen (0-6 jaar).4,5 Een aantal ge-
meenten onderkent nadrukkelijk het probleem van (diffuse) bo-
demverontreiniging met lood en voert specifiek beleid op dit 
thema.

In het onderzoek hebben we onder meer in kaart gebracht hoe 
het bodembeleid voor diffuus lood en de uitvoering ervan er in 
de praktijk uitziet.6 In dit artikel leggen we de focus op een drie-
tal Wbb-bevoegd-gezaggemeenten, Zaanstad, Rotterdam en 
Amsterdam. We geven hieronder een korte beschrijving van het 
lood-in-bodembeleid in deze gemeenten en gaan daarna kort in 
op de analyse van onze bevindingen.

ZA ANSTAD

Zaanstad kent een omvangrijke loodproblematiek, onder meer 
als gevolg van de loodwitindustrie in het verleden. De gemeente 
heeft op basis van beschikbare informatie een aantal risicowijken 
(wijken met sterke bodemverontreiniging met lood) aangewezen 
voor onderzoek en aanpak door de gemeente. In die risicowijken 

bevinden zich onder meer kinderspeelplaatsen, 17.600 particulie-
re woningen met tuin, corporatiewoningen en bedrijven. 
De kinderspeelplaatsen worden onderzocht en indien er een con-
centratie lood hoger dan de interventiewaarde van 530 mg/kg 
d.s. wordt aangetroffen, wordt de kinderspeelplaats gesaneerd. 
Aan particuliere woningeigenaren wordt (door de gemeente be-
taald) bodemonderzoek in de tuin aangeboden (ongeveer 75 pro-
cent van de eigenaren doet daaraan mee). Indien daarbij concen-
traties lood hoger dan 800 mg/kg7 worden aangetroffen, komt de 
tuin in aanmerking voor sanering door de gemeente. Uit het on-
derzoek blijkt dat er sterk wisselende concentraties lood worden 

aangetroffen. Zaanstad pakt het onderzoek gefaseerd aan en doet 
niet meer onderzoek dan gesaneerd kan worden. Daarnaast is er 
een subsidieregeling voor particuliere eigenaren, echter hier 
wordt weinig gebruik van gemaakt. 

Woningcorporaties en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor 
onderzoek en eventuele saneringen. De woningcorporaties heb-
ben al aangegeven geen onderzoek en/of saneringen te gaan 
doen. 
Een grove berekening laat zien dat met deze aanpak ongeveer  
15 procent van de loodverontreiniging boven 800 mg/kg zal wor-
den gesaneerd. Bij concentraties lood < 800 mg/kg wordt vol-
staan met gebruiksadviezen.

ROTTERDAM

Ook in Rotterdam is de grond vaak sterk verontreinigd met lood 
door o.a. de activiteiten van loodwitfabrieken in het verleden. De 

De Nederlandse bodem is op veel plaatsen met lood verontreinigd. De 
gezondheidsrisico’s van blootstelling aan lood blijken groter dan eer-
der werd verondersteld. Verschillende gemeenten pakken deze pro-
blematiek verschillend aan. Dat heeft te maken met de vraag wie er 
bij de vorming en uitvoering van het beleid betrokken zijn en met im-
pliciete veronderstellingen die daarbij worden gemaakt. Vergelijking 
van deze praktijken geeft zicht op knelpunten en mogelijkheden voor 
verbetering.

Door: Daisy Boers, Harry Geerlings en Frans-Bauke van der Meer

Over de auteurs:
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heidsrisico’s van bodemverontreiniging, d.boers@rotterdam.nl
prof. dr. Harry Geerlings is bijzonder hoogleraar governance van duurzame 
mobiliteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
dr. Frans-Bauke van der Meer is bestuurskundige, tot voor kort verbonden 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en is met name werkzaam op het 
terrein van publiek management
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gemeente Rotterdam heeft in nauwe samenwerking met de om-
gevingsdienst (DCMR) en GGD een BIO (Bijzonder 
Inventariserend Onderzoek) opgezet met als doel identificatie 
van probleemgebieden (gebieden met hoge bodemloodgehalten 
en gevoelig gebruik) en prioritering van aanpak. Dit heeft gere-
sulteerd in een bodemkwaliteitskaart waarbij op (woon-)
blokniveau de verontreiniging met lood voor heel Rotterdam in 
kaart is gebracht. Daarbij geldt voor wonen met tuin de gezond-
heidskundige advieswaarde van 370 mg/kg. Er is een 
Uitvoeringsprogramma (UP) Bodemlood Rotterdam opgesteld 
waarin de praktische uitwerking van het bodembeleid wordt ge-
schetst. Aandachtspunten hierbij zijn communicatie, advies en 
faciliteren. De specifieke invulling wordt nog uitgewerkt. Op ba-
sis van de identificatie van probleemgebieden en prioritering 
worden eerst kinderspeelplaatsen en daarna (grote) moestuinen 
en/of stadslandbouwlocaties aangepakt (saneren of andere 
maatregelen) waar nodig. Daarbij wordt uitgegaan van de ge-
zondheidskundige advieswaarden. 

AMSTERDAM

In Amsterdam is de bodem in de oude stadskern sterk verontrei-
nigd met lood. De gemeente is echter tot dusver terughoudend 
geweest met communicatie over de gezondheidsrisico’s en met 
het aanpakken van de loodverontreiniging. Het loodprobleem 
werd niet als groot probleem gezien en er werd van uitgegaan dat 
bewoners weinig behoefte hebben aan sanering. Daar lijkt nu 
echter verandering in te komen. In afstemming met de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is de gemeente nieuw 
lood-in-bodembeleid aan het ontwikkelen. Dit bevat de volgende 
elementen:
•  Bij nieuwbouw geldt de gezondheidskundige advieswaarde 

van 370 mg/kg voor wonen met tuin.
•  Bewoners van bestaande woningen kunnen ondersteuning 

(bijvoorbeeld advies, toezicht of gratis afvoeren van vervuil-
de grond) krijgen van de gemeente bij onderzoek en/of sa-
nering van hun tuin.

•  Actieve communicatie richting bewoners/woningeigenaren 
over gezondheidsrisico’s en gebruiksadviezen (waarmee de 
gezondheidsrisico’s kunnen worden beperkt, indien de ad-
viezen worden opgevolgd).

•  De gemeente overweegt onderzoek bij kinderspeelplaatsen 
en indien nodig volgen maatregelen.

ANALYSE

Er blijken grote verschillen te zijn in de aanpak van de bodem-
loodproblematiek en het omgaan met de gezondheidsrisico’s. In 
Zaanstad is er geen totaaloverzicht van de verontreiniging ge-
maakt en gaat men bij de aanpak uit van de beschikbare financi-
ele middelen. Daarbij wordt een (relatief) hoge saneringswaarde 
(800 mg/kg) gehanteerd. In Rotterdam is gekozen om eerst de 
omvang van het probleem volledig in kaart te brengen en daarna 
pas te kijken op welke manier de beschikbare financiële middelen 
worden ingezet. Daarbij wordt de gezondheidskundige advies-
waarde van 370 mg/kg gehanteerd en prioriteit gegeven aan 
openbare locaties. De gemeente Amsterdam is minder ver, ont-
wikkelt nu ook beleid, maar waarschijnlijk zonder een totale in-
ventarisatie en zonder publieke financiering van saneringen op 
particulier terrein.

De geconstateerde verschillen hebben te maken met verschillen 
in probleemdefinitie. Daarbij spelen zowel veronderstellingen als 
politieke keuzes een rol. In Zaanstad wordt er bijvoorbeeld van 
uitgegaan dat particuliere eigenaren niet op eigen initiatief tot 
onderzoek en sanering zullen overgaan; van corporaties wordt 
dat wel verwacht. De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor 
de particuliere percelen, maar niet voor die van corporaties. In 
Rotterdam lijkt de veronderstelling dat een totaaloverzicht stu-

rend zal werken, zowel voor de gemeentelijke overheid als voor 
particuliere perceeleigenaren. De gemeente kent zichzelf, naast 
verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte, vooral een infor-
merende en faciliterende rol toe. Gemeente Amsterdam veron-
derstelde (tot voor kort) dat bewoners weinig behoefte hebben 
aan onderzoek en sanering en was tot nu toe terughoudend. Het 
nieuwe beleid is pro-actiever, maar lijkt de verantwoordelijkheid 
primair bij eigenaren te leggen. Een ander opmerkelijk verschil 

tussen de drie gemeenten betreft de betrokkenheid van andere 
instanties, zoals GGD en omgevingsdienst. In Rotterdam is de 
GGD nauw bij de beleidsvorming betrokken, wat lijkt te hebben 
bijgedragen aan de relatief lage gezondheidskundige advieswaarde 
van 370 mg/kg. In Rotterdam en recentelijk in Amsterdam speelt 
ook de omgevingsdienst een duidelijke rol bij de vormgeving van 
de aanpak. Het verschil in participatie van GGD en omgevings-
dienst is, behalve door keuzes van de gemeente, ook bepaald door 
de beschikbare capaciteit bij deze instanties.

Diffuse verontreinigingen
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Het is nog te vroeg om iets te zeggen over het uiteindelijke resul-
taat van de verschillende aanpakken. Wel kunnen enkele algeme-
ne conclusies worden getrokken die voor gezondheidsaspecten in 
omgevingsbeleid van belang kunnen zijn. Om te beginnen kan 
worden geconstateerd dat de problematiek meer omvat dan een 
technisch en financieel vraagstuk. Het gaat ook om politieke en 
locatie-specifieke afwegingen. Ten tweede is het beleid en de uit-
voering deels op bepaalde veronderstellingen en politieke uitgangs-

punten gebaseerd, bijvoorbeeld over de rol en visie van eigenaren, 
of over de effectiviteit van gebruiksadviezen, en dus de kracht van 
de communicatiestrategie. Vergelijking tussen de aanpak en resul-
taten daarvan in verschillende gemeenten kan zeer behulpzaam 
zijn om deze aspecten boven tafel te krijgen en van elkaar te leren. 
Ten derde, zien we dat het verschil maakt welke actoren, in welke 
fase en op welke wijze bij beleidsvorming en uitvoering betrokken 
zijn. Dat is uiteraard ook een politiek-bestuurlijke keuze. Nu wor-
den veelal omgevingsdienst en GGD betrokken maar perceeleige-
naren en projectontwikkelaars hebben ook een rol. 

Hoe verder? De maatschappelijke vraagstukken rond milieuthe-
ma’s bevinden zich in een dynamische omgeving. Zo kunnen er 
nieuwe wetenschappelijke inzichten over (gezondheids)risico’s 
naar voren komen, zoals voor bodemverontreiniging met lood 

het geval is geweest. Tot dat moment was er een algemeen beeld 
dat de bodemsaneringen in Nederland bijna klaar waren. De 
vraag hoe in beleid kan worden geanticipeerd op nieuwe ontwik-
kelingen is dus een belangrijke vraag. Dit zal ook een belangrijke 
rol spelen bij de Omgevingswet (OW) die eind 2021 wordt inge-
voerd. De verantwoordelijkheid voor de bodemkwaliteit komt 
vanaf dat moment ook terecht bij gemeenten die nu nog geen be-
voegd gezag zijn. Dit zal tot onduidelijkheid en onzekerheid kun-
nen leiden rond het dossier bodemlood. Wij willen benadrukken 
dat in de aanloop naar de implementatie van de OW de ervarin-
gen van gemeenten die nu al wel bevoegd gezag zijn, zeer leer-
zaam kunnen zijn. 
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Bodembescherming verandert, het bodembeschermings-
niveau blijft gelijkwaardig

Het Besluit activiteiten  
leefomgeving

De NRB wordt als best beschikbare technieken document onder de 
Omgevingswet ingetrokken en daar komt een nieuw document 
genaamd ‘Bodembescherming; combinaties van voorzieningen en 
maatregelen’ voor terug. Het is goed om te beseffen dat de syste-
matiek van de Omgevingswet en daarmee het Bal heel anders is 
dan we vanuit de huidige wet- en regelgeving gewend zijn. Daarom 
is het verstandig dat ondernemers en ambtenaren zich verdiepen 
in deze systematiek om een gevoel te krijgen wat er straks op hen 
afkomt. Dit artikel bespreekt de belangrijkste veranderingen voor 
bodembescherming bij milieubelastende activiteiten in het Bal.

INLEIDING

Het beschermen van de bodem is noodzakelijk als er activiteiten 
worden uitgevoerd waarbij stoffen of goederen worden gebruikt 
die de bodem kunnen verontreinigen. Voorschriften ter bescher-
ming van de bodem staan nu in de milieuvergunning of in alge-
mene regels zoals het Activiteitenbesluit.
Met de komst van de Omgevingswet zullen deze ‘milieubelasten-
de activiteiten’ geregeld worden in het Besluit activiteiten leefom-
geving (Bal) of komt de verantwoordelijkheid voor de regelgeving 
decentraal te liggen. Bij de totstandkoming van het Bal is steeds 
uitdrukkelijk gekeken of er regels aan een activiteit gesteld moe-
ten worden, en zo ja of regels onderdeel moeten zijn van de rijks-
regelgeving of juist beter decentraal worden belegd.
Bij de gedecentraliseerde activiteiten bepaalt de gemeente zelf 
welke regels zij aan een activiteit stelt. Voorbeelden van zulke ac-
tiviteiten die nu nog onder het Activiteitenbesluit vallen zijn ‘het 
in werking hebben van een acculader’ of ‘het in werking hebben 
van een wisselverwarmingsinstallatie’. 

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN BAL

In het Bal wordt het begrip ‘inrichting’ (een bedrijf volgens de 
Wet milieubeheer) losgelaten en staat het begrip ‘activiteit’ cen-
traal. Hierdoor kunnen activiteiten die buiten inrichtingen wor-

den uitgevoerd ook onder algemene regels vallen, zoals agrarische 
activiteiten op landbouwpercelen.

Een belangrijke wijziging in het Bal is dat er veel minder externe 
verwijzingen zijn via andere wet- en regelgeving en dat recht-
streeks naar normdocumenten wordt verwezen. Daardoor is het 
van toepassing zijnde normdocument makkelijker te vinden dan 
tot op heden. Zo lees je in het Activiteitenbesluit m.b.t. normdo-
cumenten vaak: “Een… (bijv. vloeistofdichte vloer) is overeen-
komstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aange-
wezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een 
instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van 
dat besluit”. In het Activiteitenbesluit wordt er dus voor het 
normdocument verwezen naar het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

en vanuit het Bbk wordt men doorverwezen naar de Regeling bo-
demkwaliteit en van daaruit naar bijlage C, waar het normdocu-
ment in een zee van normdocumenten staat. Dit is een puzzel 
die nogal wat hoofdbrekens oplevert. 

VAN ZORGPLICHT NA AR SPECIFIEKE ZORGPLICHT IN  

HET BAL

De zorgplicht in het Activiteitenbesluit geldt zowel voor inrich-
tingen die onder algemene regels vallen als voor vergunning-
plichtige inrichtingen met activiteiten die hiervoor zijn benoemd. 
Deze zorgplicht treedt in werking als normale voorschriften een 
bepaald milieuaspect niet voldoende beschermen.
In artikel 2.11 van het Bal is een specifieke zorgplicht opgeno-
men. De specifieke zorgplicht houdt in dat voor milieubelastende 
activiteiten alle passende maatregelen moeten worden getroffen 
om verontreiniging te voorkomen. Bij deze preventieve maatrege-

Hoe wordt de bodembescherming geborgd in het Bal en wat gebeurt
er met de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)? In augus-
tus 2018 is het Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) gepubliceerd
waarin de milieubelastende activiteiten worden geregeld.

Door: Kees Jonker
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Ing. K.R. (Kees) Jonker is adviseur bodembescherming en preventief beleid
bij Rijkswaterstaat Leefomgeving,  kees.jonker@rws.nl
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len moeten de beste beschikbare technieken worden toegepast 
en, deze moeten zodanig worden toegepast dat ongewone voor-
vallen worden voorkomen en, in het geval dat toch verontreini-
ging van de bodem optreedt, herstel van de bodem redelijkerwijs 
mogelijk blijft. 

BELEIDSWIJZIGINGEN

Hoewel het uitgangspunt van het Bal is om beleidsneutraal over 
te gaan, blijkt dit niet altijd mogelijk. Een aantal zaken waren 
niet helemaal goed geregeld ,en sommige voorschriften waren te 
licht of te zwaar naar de huidige inzichten. Daarnaast heeft het 
Bal zelf ook uitgangspunten die afwijken van het huidige beleid. 
De volgende beleidswijzigingen worden in het Bal doorgevoerd:
•  Bodemonderzoek; onderzoek naar nulsituatie wordt niet 

meer gevraagd
•  Bodembeschermende voorzieningen; aanpassing benamin-

gen
•  Wijziging in bodembeschermende voorzieningen bij bepaal-

de activiteiten
•  Certificering voor vloeistofdichte bedrijfsriolering
•  Geen verplichte certificering voor opslag van o.a. diesel in 

bovengrondse opslagtanks
•  De NRB wordt ingetrokken en daarvoor komt een nieuw 

best beschikbare technieken-document voor bodembescher-
ming voor terug.

 
BODEMONDERZOEK 

Het nulsituatieonderzoek wordt in het Bal niet meer gevraagd 
voor bodembedreigende activiteiten onder algemene regels, om-
dat een bodemonderzoek bij de start van een activiteit geen mili-
eubeschermende maatregel is, maar een grondslag biedt voor een 
eindsituatieonderzoek waaraan getoetst kan worden of verontrei-
niging heeft plaatsgevonden. Op vrijwillige basis kan nog wel een 
nulsituatieonderzoek uitgevoerd worden, ter ondersteuning van 
het eindsituatieonderzoek. Het eindsituatieonderzoek blijft wel 
verplicht, alleen hangt dit onderzoek niet meer samen met de be-
drijfsbeëindiging, maar met de beëindiging van de activiteit. Per 
activiteit wordt aangegeven of bij beëindiging een eindsituatieon-
derzoek nodig is. Als er geen nulsituatieonderzoek uitgevoerd is, 
dan wordt het eindonderzoek getoetst aan een bodemkwaliteits-
kaart of – als die er niet is – de achtergrondwaarde van het 
Besluit bodemkwaliteit. Voor activiteiten waarop de Europese 
Richtlijn industriële emissies (Rie) het milieubeschermingsbegin-
sel van “Integrated Pollution Prevention and Control” (IPPC) 
toepast, blijft volgens de Rie (art. 22) wel een nulsituatieonder-
zoek verplicht.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

Bodembeschermende voorzieningen in het Activiteitenbesluit en 
de NRB betreffen in het algemeen voorzieningen zoals een vloei-
stofdichte vloer, een vloeistofkerende vloer of lekbak. Deze be-
grippen worden in het Bal gewijzigd (zie onderstaande tabel).

Nu Bal

Vloeistofdichte vloer of verharding Vloeistofdichte bodemvoorziening

Vloeistofkerende vloer of verharding -   Aaneengesloten bodemvoorziening 
(dichte naden)

-   Elementenbodemvoorziening (open 
naden)

Lekbak Lekbak

De vloeistofkerende vloer of verharding wordt gesplitst in een 
aaneengesloten bodemvoorziening en een elementenbodemvoor-
ziening om meer duidelijkheid te geven wanneer een bepaalde 
vloer als ‘kerend’ kan worden gezien. 

CERTIFICERING VOOR VLOEISTOFDICHTE BEDRIJFS- 

RIOLERING 

Momenteel stelt het Activiteitenbesluit geen bodembeschermen-
de eisen aan bedrijfsrioleringen, met uitzondering van het ‘afle-
veren van vloeibare brandstoffen’ (tanken). waar een vloeistof-
dichte uitvoering volgens BRL 7700 verplicht is. In het Bal is een 
verplichte certificering opgenomen voor alle bedrijfsrioleringen 
die aangesloten zijn op vloeistofdichte bodemvoorzieningen tot 
aan de olieafscheider. Daarnaast dient de goede werking er van 
periodiek te worden gekeurd. Deze beoordeling kan plaats vinden 
zonder de vloer open te breken. Hiermee wordt aangesloten bij de 
BBT conclusies (Best Beschikbare Technieken) uit de NRB. 

GEEN VERPLICHTE CERTIFICERING BRL K903 VOOR OP-

SLAG VAN O.A. DIESEL IN BOVENGRONDSE OPSLAGTANKS 

Omdat volgens RIVM de eisen vanuit externe veiligheid minder 
streng zijn, schrijft het Bal geen certificering BRL K903 meer voor 
bij de opslag van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische 
vloeistoffen, of oliën, vetten of pekel in bovengrondse opslag-
tanks. 

Uiteraard blijven bodembeschermende maatregelen verplicht om 
de bodembescherming te waarborgen. De opslagtank kan visueel 
gecontroleerd worden zodat men direct kan handelen bij lekkages 
of morsingen. Deze aanpassing is conform de BBT conclusies uit 
de NRB.
Er geldt een uitzondering voor ondergrondse leidingen die op de 
bovengrondse tank zijn aangesloten. In dat geval blijft het certifi-
caat verplicht, maar dan vanuit de optiek van bodembescher-
ming, omdat de ondergrondse delen niet visueel kunnen worden 
geïnspecteerd. Het certificaat BRL K903 blijft vanzelfsprekend 
verplicht bij vloeistoffen die wel externe veiligheidsrisico’s heb-
ben, zoals petroleum en benzine. 

WAT GEBEURT ER MET DE NRB

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een do-
cument met best beschikbare technieken (BBT) voor bodembe-
scherming. In de NRB staan categorieën met bodembedreigende 
activiteiten en de daarbij behorende bodembeschermende voor-
zieningen en maatregelen die voldoen aan het BBT principe. 
Verder geeft de NRB verdiepende kennis over o.a. bodembescher-
mende voorzieningen en maatregelen, bodemrisico, bodemon-
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derzoek, herstelplicht en relevante wet- en regelgeving.
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verwijst regelmatig naar de 
NRB voor voorzieningen en maatregelen die getroffen moeten 
worden bij bodembedreigende activiteiten. De NRB heeft zo de 
status van (pseudo-)regelgeving gekregen en dat past niet in de 
systematiek van de Omgevingswet. Daarom zijn een aantal voor-
zieningen en maatregelen uit de NRB rechtstreeks in het Bal 
overgenomen. De meeste maatregelen zijn niet uitgeschreven in 
voorschriften omdat deze  betrekking hebben op ‘good housekee-
ping’. Daarmee vallen ze onder de specifieke zorgplicht van het 
Bal. Deze doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van 
de initiatiefnemer, die zijn of haar gezond verstand zal moeten 
blijven gebruiken. 

Een uitzondering zijn de wettelijk verplichte inspecties die wel in 
voorschriften zijn opgenomen. Voor het verlenen van vergunnin-
gen blijft het wel noodzakelijk dat er een BBT-document voor bo-
dembescherming beschikbaar is, daarom komt er een nieuw do-
cument voor bodembescherming genaamd ‘Bodembescherming; 
combinaties van voorzieningen en maatregelen’ (BB-CVM). Dit 
document bevat alleen de best beschikbare technieken ingedeeld 
in de categorieën van bodembedreigende activiteiten zoals we die 
ook in de huidige NRB kennen, met de bijbehorende tabellen van 
combinaties van voorzieningen en maatregelen. Zoals gezegd 
worden de maatregelen veelal niet uitgeschreven, aangezien deze 
straks onder de specifieke zorgplicht van het Bal vallen. Om toch 
een duidelijk overzicht te hebben van wat deze ‘good housekee-
ping’ maatregelen inhouden, zijn deze als bijlage in het docu-
ment BB-CVM opgenomen. In BB-CVM worden dus geen be-

leidswijzigingen doorgevoerd. Nieuwe technieken die voldoen 
aan BBT kunnen in BB-CVM worden opgenomen. De verdiepen-
de kennis die in de NRB staat is waardevolle achtergrondinfor-
matie die o.a. beschikbaar wordt gesteld op de website www.aan-
deslagmetdeomgevingswet.nl. De teksten worden aangepast aan 

de Omgevingswet en er komt er een toelichting op de wijzigin-
gen. Het BB-CVM blijft nog in concept tot de Omgevingswet van 
kracht wordt en zal in de tussentijd door Bodem+ en het ministe-
rie van IenW besproken worden met overheden en bedrijfsleven.

Kortom er veranderd veel op het gebied van bodembescherming 
in het Bal, maar het beschermingsniveau blijft gelijkwaardig. 
Daarom een oproep aan ondernemers en ambtenaren om zich te 
verdiepen in de Omgevingswet en het Bal.

MEER INFORMATIE

• www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
• www.omgevingswetportaal.nl

NRB wordt ingetrokken,  
daarvoor komt een nieuw  

BBT-document terug

Tekst & Commentaar Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Organisaties hebben meer verantwoordelijkheden 
bij de verwerking van persoonsgegevens. Met 
deze eenmalige uitgave van Tekst & Commentaar 
Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) zorgt u dat u de vragen van uw klanten 
hierover snel kunt beantwoorden. Korte, heldere 
commentaren geven u snel inzicht in de AVG. 
Bovendien vindt u in dit deel een commentaar op
 

de Uitvoeringswet AVG en de tekst van de 
Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie. 

Gelijkluidend commentaar treft u aan in de meer 
omvattende uitgave Tekst & Commentaar 
Privacy- en telecommunicatierecht.

Bestel nu op wolterskluwer.nl/shop

Tekst & Commentaar. Meest geliefd. Meest gebruikt.

‘ De korte, heldere commentaren 
geven snel inzicht’

Eenmalige 
druk

Vanaf 25 mei 2018 zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet 
AVG van toepassing. Vanaf die datum zijn de privacyrechten aanzienlijk versterkt en uitgebreid. 



C O L U M N

28 bodem nummer 2 | april 2019

Een gram grond kan al gauw zo’n 10 mil-
jard individuele bacteriën tellen. Deze mi-
croscopisch kleine organismen doen van 
alles. De meeste leven van stoffen die plan-
ten via hun wortels afscheiden, of van res-
tanten van dode planten en dragen zo bij 
aan de kringloop van minerale voedings-
stoffen. Andere soorten leggen stikstof uit 
de lucht vast, waardoor het als meststof 
weer beschikbaar komt voor planten. Er zijn 
echter ook soorten die planten ziek maken. 
Van veel soorten bacteriën is überhaupt 
niet bekend wat ze doen.

Sterker nog: naar alle waarschijnlijkheid is 
het merendeel van de soorten nog niet be-
schreven. Hoeveel soorten er zijn is onbe-
kend; één gram grond telt naar schatting al 
ergens tussen de 1.000 tot 100.000 soorten. 
Ook hun uiterlijk zegt weinig. Sterk ver-
schillende soorten kunnen er hetzelfde uit-
zien. Soorten zijn eigenlijk alleen met 
DNA-technieken enigszins te classificeren.
In die brij van allerlei verschillende bacteri-
en heeft hoogleraar Wietse de Boer zich ge-
specialiseerd in bacteriën die schadelijke 
schimmels onder de duim kunnen houden. 
Zijn specialisatie ontstond rond 2000. 
Aanvankelijk werkte de onderzoeker, ver-
bonden aan het Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW) en lid van het 
Centrum voor Bodemecologie (CSE), aan 
bacteriën die stikstofverbindingen in de bo-
dem omzetten en zo bijdragen aan verzu-
ring van de bodem.

Ontdekking
Dat veranderde toen De Boer een tot dan 
toe onbekende bacterie-soort ontdekte in de 
duinen, tussen het helmgras: de Collimonas 
fungivorans. Bijzonder ziet de bacterie er vol-
gens De Boer niet uit. Je hebt bacteriën die 
op een petrischaaltje een hele mooie paarse 

om de schimmels lek te maken. Ook 
‘vluchtige organische stoffen’  worden door 
de Collimonas bacterie gebruikt om de 
schimmel te verzwakken. Vluchtige verbin-
dingen die schimmels uitscheiden worden 
juist door de bacterie gebruikt om ze op te 
sporen.
Inmiddels, zo’n 20 jaar later, zijn ‘nuttige 
bacteriën’ niet meer uit het onderzoeksveld 
weg te denken. Onderzoekers hebben bij-
voorbeeld verschillende bacteriën ontdekt 
die voor de landbouw schadelijke schim-
mels, zoals Rhizoctonia, kunnen onderdruk-
ken. Zoals Streptomyces griseoviridis en 
Bacillus subtilis. In sommige tuincentra zijn 
inmiddels zelfs zakjes met nuttige bacteriën 
tegen ziektes te koop.

Milieu
Zelf gooit De Boer het inmiddels over een 
andere boeg. “Het introduceren van nieuwe 

LeveN de bodeM
Of het nu een tropisch regenwoud is, of 
een willekeurige achtertuin: in de grond 
krioelt het van de bijzondere soorten. 
In de rubriek LeveN de bodeM wordt elk 

Een beschermend laagje van 
‘goede bacteriën’ 

nummer op één soortgroep ingezoomd. 
Met dit keer de bacteriën die gewassen be-
schermen tegen schadelijke schimmels.

gloed kunnen maken, maar dit is een saai 
staafvormig organisme zonder één opvallend 
kenmerk. “Er zijn ongelooflijk veel bacteriën 
die er zo uit zien”, vertelt hij. Maar zijn bac-
terie gedraagt zich wel interessant. Ze ko-
men in lage dichtheden voor en voeden zich 
door schimmels, waaronder ook schadelijke. 
Die schimmels tappen ze als het ware levend 
af. Eigenlijk lijkt hun levenswijze wel op die 
van bladluizen die zich tegoed doen aan 
plantensappen”.
De Boer besloot zijn Collimonas fungivorans 
verder te onderzoeken door ze te kweken op 
petrischaaltjes. Hoe gaan ze de schadelijke 
schimmel te lijf? Welke stoffen scheiden ze 
precies af en welke genen zijn daarbij be-
trokken? Hoe weten ze dat er een schimmel 
in de buurt is die ze kunnen aanvallen? 
Samen met zijn collega’s kwam hij er bij-
voorbeeld achter dat de bacterie een eigen 
stofje genaamd ‘collimomycine’ gebruikt 

FOTO 1: ZONDER ONDERDRUKKEN KAN DE RHIZOCTONIA-SCHIMMEL OVERAL GROEIEN.
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bacteriën soorten heeft doorgaans helemaal 
geen zin”, vertelt hij vastbesloten. “De 
grond direct rond de wortels van een plant 
zit namelijk al helemaal vol met allerlei 
soorten organismen. Die organismen zijn 
volledig aangepast aan de specifieke omge-
ving waarin ze zitten. Ze kunnen precies 
omgaan met de zuurgraad die er heerst en 
met bijvoorbeeld de textuur van de bodem. 
De nuttige soorten die toegevoegd worden, 
zijn daarentegen gekweekt onder hele ande-
re omstandigheden in het laboratorium. 
Daar worden ze goed verzorgd en ontbreekt 
het hen aan niets. Vaak lukt het die “ver-
wende” bacteriën helemaal niet om te over-
leven in ’de barre omstandigheden in de 
bodem waaraan ze niet zijn aangepast.”

De Boer probeert daarom nu om nuttige 
bacteriën, die al in de bodem aanwezig zijn, 
te stimuleren. Uiteindelijk is het immers 
beter om te voorkomen dat een plant über-
haupt aangevallen kan worden door een 
schadelijke schimmel. De bodem weerbaar-
der maken, noemt De Boer dat. “Dat doen 
we door stoffen toe te voegen waar die nut-
tige soorten goed op reageren, maar scha-
delijke soorten niet.”

Dat kan bijvoorbeeld door garnalenafval 
toe te voegen. Zulk afval bevat de stof chiti-
ne. Bacteriën die dit af kunnen breken val-
len vaak ook schimmels aan. De celwand 
van schimmels is namelijk ook van chitine. 
Garnalenafval is echter te duur om op gro-
te schaal toe te passen. De Boer kijkt nu of 
schimmeletende bacteriën op een andere 
manier gestimuleerd kunnen worden. “We 
kijken nu of we kunnen zorgen voor meer 
saprotrofe schimmels.” Deze schimmels 
breken dood materiaal af en zijn doorgaans 
ongevaarlijk. Maar in de meeste landbouw-
bodems komen ze relatief weinig voor. Het 

stimuleren van deze groep schimmels, sti-
muleert tegelijkertijd hun vijanden: schim-
meletende en schimmelonderdrukkende 
bacteriën. “Op die manier krijgen schadelij-
ke schimmels bij voorbaat al veel minder 
kans.” De Boer wil met die strategie dus het 
gehele systeem aanpassen, in plaats van 
slechts een enkele ziekte bestrijden.

Schimmels stimuleren
In de praktijk komt het erop neer dat De 
Boer probeert om voedsel voor saprotrofe 
schimmels aan de bodem toe te voegen. 
Het gaat dan vooral om stoffen die op gro-
tere schaal als reststromen van andere ac-

tiviteiten aanwezig zijn. Op dit moment 
lopen proeven met bijvoorbeeld houtafval 
van beuk, de naaldboom Douglas en pa-
pierpulp. Gemakkelijk is zoiets niet. Zo 
kan de schadelijke schimmelsoort 
Rhizoctonia juist wel op houtig materiaal 
groeien. Met een beetje pech stimuleer je 
dus de verkeerde schimmel. Ook kan het 
toevoegen van schimmel-stimulerende 
materialen  ervoor zorgen dat meststoffen 
minder snel voor plant beschikbaar ko-
men. De plant is dan weliswaar minder 
vatbaar voor ziekten, maar groeit alsnog 
minder snel.

De Boer is daarom terughoudend met al te 
grote claims. “Er zijn in deze branche al zo 
veel grote beloftes, maar als je dan verder 
gaat praten wat precies hun bewijs is dan 
krijg je nooit hele concrete antwoorden. Ik 
zie het als mijn taak om de zin van de onzin 
te scheiden.” Niettemin is De Boer hoopvol 
over de resultaten van gecontroleerde experi-
menten in de kas. “Asperges kunnen grote 
problemen hebben met de schadelijke 
schimmel Fusarium, maar in onze biotoetsen 
zie we een hele goede onderdrukking.” Zijn 
groep onderzoekt op dit moment of de 
schimmelziekte Fusarium ook in het veld 
goed onderdrukt kan worden.

Gerard Korthals

CSE is een samenwerkingsverband van bodem-
ecologen van het Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen 
University & Research rondom de ecologie van 
de bodem.

FOTO 3: ANTAGONISTIC BACTERIUM: HIER WORDT GETEST OF BODEMBACTERIËN SCHIMMELONDERDRUKKENDE STOFFEN 

MAKEN. DE SCHIMMEL HIER IS FUSARIUM CULMORUM. DE BACTERIE IN DE RECHTERBOVENHOEK BLIJKT DE GROEI INDER-

DAAD TE REMMEN.

FOTO 2: MET VLUCHTIGE STOFFEN VAN DE BACTERIE COLLIMOMAS IN DE BUURT KAN RHIZOCTONIA MINDER SNEL 

GROEIEN.
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Van statisch naar dynamisch stortplaats management

Ervaringen uit Nederland, 
Vlaanderen en Brandenburg

In dit artikel geven we een beknopt historisch overzicht van het 
stortplaatsbeheer in Brandenburg, Nederland en Vlaanderen, drie 
COCOON-leden (Consortium for a Coherent European Landfill 
Management Strategy, en staan we stil bij recente evoluties van 
het beheersconcept van (voormalige) stortplaatsen.

De Europese richtlijn 1999/31/EC1 voor stortplaatsen was een 
belangrijke stap in het uniforme beheer van operationele en 
nieuwe stortplaatsen. Hoe gesloten stortplaatsen, 95% van de 
ruim 500.000 stortplaatsen in Europa, te beheren of saneren 
maakt geen onderdeel uit van deze richtlijn. De algemene doel-
stelling voor alle gesloten en operationele stortplaatsen is het 
voorkomen of verminderen van de negatieve impact van het 
stortlichaam op de omgeving. Hoe daar invulling aan wordt gege-
ven verschilt per lidstaat. Deze conclusie, eerder beschreven in 
bodem, kwam onder meer tot uiting bij het Interreg EU project 
COCOON.2

Het traditionele paradigma van een lineaire economie heeft gere-
sulteerd in een stortplaats als eindbestemming voor afval. Een 

risico gerichte aanpak met een eeuwigdurende nazorg om de vei-
ligheid te kunnen borgen. Gestorte materialen en het gebied 
waar de stortplaats is gelegen zijn daarmee grotendeels afgeschre-
ven voor toekomstige generaties. 

Voldoet deze manier van stortbeheer aan de eisen van de 21e 
eeuw? Zo zijn in Vlaanderen en Nederland meer dan 50 procent 
van de stortplaatsen gelegen in overstromingsgevoelige gebieden. 
We beschrijven eerst de huidige stand van zaken in Nederland, 
Vlaanderen en Brandenburg, om vervolgens een beeld te schetsen 
van de meest recente ontwikkelingen in Europa. 

NEDERLAND

Dankzij het NAVOS-programma is er een goed inzicht van de 
problematiek van gesloten voormalige stortplaatsen verkregen 
(circa 4.000). Een belangrijke conclusie die getrokken kon wor-
den is dat het NAVOS-onderzoek heeft geleid tot een nadere nu-
ancering van de omvang van de stortplaats problematiek in 

Nederland.3 Oude stortplaatsen (voor september 1996) zijn van-
uit het kader Wet bodembescherming (Wbb) gesaneerd of zijn 
afgedekt met een leeflaag en worden gemonitord. Met de komst 
van de Omgevingswet in 2021 wordt de gemeente in plaats van 
de provincie het bevoegde gezag voor oude NAVOS stortplaatsen. 
Stortplaatsen van na september 1996 vallen onder de Wet mili-
eubeheer en voldoen aan Europese regelgeving.4 De provincie is 
en blijft het bevoegde gezag voor deze stortplaatsen. Nieuwe ont-
wikkelingen zien we bij het Duurzaam Stortbeheer. Met de Green 
Deal duurzaam stortbeheer (iDS)5 willen partijen (provincies en 
stortplaatsbeheerders) onderzoeken hoe zij de emissie van scha-
delijke stoffen en de kosten voor nazorg van stortplaatsen kun-
nen beperken. Partijen willen aantonen dat het verontreinigings-
potentieel van stortplaatsen minder wordt door het bevorderen 

Het traditionele paradigma van een lineaire economie heeft geresul-
teerd in een stortplaats als eindbestemming voor afval. De gestorte 
grondstoffen en het gebied zijn daarmee afgeschreven voor toekomsti-
ge generaties. Dit is volgens de auteurs in strijd met de gedachte van 
een circulaire economie en duurzame gebiedsontwikkeling. Een half 
miljoen stortlocaties in de EU kunnen niet zomaar als verloren opper-
vlak en grondstoffenvoorraad worden afgeschreven.

Door: Ulrich Stock, Eddy Wille en Jan Frank Mars 
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Bestemming Oppervlakte stortplaats (ha) Oppervlakte stortplaats (%)

Natuur 5046.18 30.26

Landbouw 2857.05 17.13

Residentieel 960.43 5.76

Industrie 4279.31 25.66

TABEL1: STORTPLAATSOPPERVLAKTE VOLGENS BESTEMMINGSTYPE  

(OVAM-INVENTARIS 2018)

Hoe emissie en kosten beperken
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van biologische, chemische en fysische (afbraak)processen. Doel 
van de experimenten met duurzaam stortbeheer is een methode 
bepalen waarmee het emissiepotentieel betrouwbaar wordt vast-
gesteld tot een acceptabele norm. 

VLA ANDEREN

Eind jaren ‘80 werd een eerste inventarisatieronde van stort-
plaatsen opgemaakt in het kader van het afvalstoffenbeheer en –
planning, circa 3.300 stortlocaties met een totaal oppervlakte 
van 167 km2. Recent is het stortplaatsoppervlakte volgens ruim-
telijk bestemmingstype geïnventariseerd (zie tabel 1). Dit was te-
vens de aanzet voor de ontwikkeling van het bodemsaneringsbe-
leid in Vlaanderen. In tegenstelling tot Brandenburg en 
Nederland was er geen specifiek programma voor de sanering van 
stortplaatsen. De saneringswijze was identiek met die voor alle 
verontreinigde sites, namelijk het toepassen van de best beschik-
bare technologie zonder extreme kosten. In de meeste gevallen 
resulteerde dit in een isolatievariant.

Nieuwe ontwikkelingen zijn het Duurzaam Voorraadbeheer van 
Stortplaatsen waarbij gezocht wordt naar een langdurig beheer 
met oog voor de noden van de omgeving (figuur 1 Terra cotta in 
Brecht: luchtopname van terrein na eerste grootschalige stort-
ontginning, bron OVAM). Het onderzoek naar tijdelijk gebruik 
moet op korte termijn meerwaarde opleveren voor gebiedsont-
wikkeling in relatie met risico’s van het stortlichaam op de om-
geving. Een Beslissingsondersteunend Model werd hiervoor ont-
worpen en wordt vernieuwd binnen het Interreg project Rawfill.

BRANDENBURG

Na de Wende in 1990 is een grondige inventarisatie van alle 
stortplaatsen in voormalig Oost-Duitsland uitgevoerd. In de 
deelstaat Brandenburg zijn er circa 3.000 gealloceerd. Het Altkat-
model, gebaseerd op risico benadering, wordt gebruikt als basis 
voor de sanering / beheersing van het stortlichaam.  Wat in de 

praktijk in hoofdzaak neerkomt op een traditionele IBC-
methode. Een actief gebruik van de voormalig stortplaats wordt 
nauwelijks gestimuleerd en blijft beperkt tot invulling als onder-
deel van het landelijkgebied. In Brandenburg wordt nazorg (kos-
ten en risico’s) voor de lange termijn, meer dan 30 jaar, niet ge-
wogen. De laatste ontwikkelingen in Duitsland zijn dat er steeds 

meer antwoorden worden gezocht op de kwestie van de veilige, in 
de zin van "in de verre toekomst",  stortplaats. Tegelijkertijd 
wordt de stortplaats nu niet gezien als een potentieel risico, maar 
ook (nog) niet als een grondstofpotentieel. Een stortplaats is het 
eindstation van grondstoffen. Aan de andere kant zien we ook in 
Duitsland dat de stortlocatie na sluiting een nieuwe functie krij-
gen. Een goed voorbeeld is “de Frankenfelder Berg” in 
Luckenwalde. De stortplaats, waar ook nog stortgas wordt ge-
wonnen, wordt gebruikt als zonneweide, er is een afvalverwer-
kingsinstallatie voor huisvuil. Daarnaast is er een milieustraat 
ingericht voor bewoners om grofvuil te scheiden (elektronica, 
puin, groenafval ed.). Het is spannend om te zien of beide ont-
wikkelingen elkaar kunnen aanvullen.

RECENTE ONTWIKKELINGEN

We pleiten voor een dynamischer stortplaatsmanagement. 
Klassieke nazorg, wat eigenlijk niks meer  dan Isoleren Beheren 
en Controleren is, komt geleidelijk onder druk te staan omdat 
het handhaven van een statische situatie in een dynamische om-

Een stortplaats als eindstation  
van grondstoffen?

FIGUUR 1: TERRA COTTA IN BRECHT: LUCHTOPNAME VAN TERREIN NA EERSTE GROOT-

SCHALIGE STORTONTGINNING, BRON OVAM.

FIGUUR 2: VOORMALIG STORTPLAATS „FRANKENFELDER BERG“ IN LUCKENWALDE. MET 

ZONNEPANELEN, AFVALVERWERKINGSINSTALLATIE EN MILIEUSTRAAT EEN VOORBEELD 

VAN MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK. BRON: UMWELT BRANDENBURG.
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geving geen eenvoudige, maar ook een kostbare, taak is.6 De bo-
dem en ondergrond spelen een steeds belangrijkere rol in het op-
lossen van verschillende maatschappelijke opgaven, zoals 
circulaire economie en een integrale afweging die de omgevings-
wet straks van ons eist.

De ruimtelijke druk is zo’n typisch fenomeen waarbij stortplaat-
sen niet steeds als een bedreiging gelden, maar ook een oplossing 
kunnen brengen. In het Interreg project Sufalnet is ervaring op-

gedaan met het toekennen van een nieuwe functie op een voor-
malig stortplaats in relatie met de risico’s (figuur 2). Binnen 
COCOON is een inventarisatie gemaakt van toekomstig stort-
plaatsgebruik. Dat gaat van voorbeelden van tijdelijk gebruik 
(zonneweiden, golfbanen, recreatie) tot het feitelijk mijnen van 
stortplaatsen (figuur 3). Het laatste veelal omdat de stortplaats 
gebiedsontwikkeling in de weg kan staan.  

Daarnaast zijn er ook mogelijke bedreigingen vanuit klimaatwij-
ziging. Stortlocaties kunnen immers gevoeliger worden voor over-
stromingsrisico’s. Anderzijds kan een gerichte ontgraving en her-
inrichting ruimte voor wateropvang bieden. Stortplaatsen zijn 
ongesorteerde voorraden van grondstoffen, die thans niet benut 
worden. De opwaardering van dit gestort afval brengt het eind-
punt van de lineaire economie terug binnen in de circulaire eco-
nomie. 

CONCLUSIE

Het lange termijn beheer van stortplaatsen vergt een heroverwe-
ging van de risicogerichte benadering (het IBC-model) met oog 
voor de dynamische omgeving. Dergelijke beheersconcepten gaan 
verder dan een traditionele risicobenadering. Dit vereist de in-
breng van socio-economische parameters en de koppeling met de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Een half miljoen stortlo-
caties in de EU kunnen niet zomaar als verloren oppervlak en 
grondstoffenvoorraad  worden afgeschreven.

INTERREG EUROPE

Interreg Europe ondersteunt uitwisseling van ervaringen door in-
terregionale samenwerking binnen Europa. In COCOON werken 
acht partners uit zes Europese regio’s samen voor een duurzaam 
beheer van Europese stortplaatsen. Naast Rijkswaterstaat 
(Nederland), OVAM (België) en Landesamt für Umwelt 
Brandenburg (Duitsland) zijn er partners uit Spanje, Malta en 
Cyprus.

Voor meer informatie: www.interregeurope.eu/cocoon 

NOTEN:

1.  Landfill Directive 1999/31/EC van 26 April 1999; implementatie door de lid-

staten voor 16 juli 2001.

2.  COCOON: Europese kansen voor stortplaatsen: Van afvalstof naar grondstof. 

bodem nummer 2 | april 2018.

3.  http://www.nazorgstortplaatsen.nl/VM/docs/Advies%20Nazorg%20

Voormalige%20Stortplaatsen%20(NAVOS),%20april%202005.pdf.

4.  https://rwsenvironment.eu/publish/pages/126540/landfill_management_in_

the_netherlands_cocoon_20180503.pdf.

5.  http://duurzaamstortbeheer.nl.

6.  Nazorg nader bekeken: Adviesnotitie afbouw nazorgopgave; een onderleg-

ger voor art. 9 convenant bodem en ondergrond. Witteveen en Bos 28 mei 

2018.

FIGUUR 3: TWEE VOORMALIGE STORTPLAATSEN MET 461.000 M3 AFVAL, VOLLEDIG AFGEGRAVEN OM HET VATHORST-GEBIED IN AMERSFOORT TE ONTWIKKELEN. 

BRON SWECO.

Het heroverwegen van de  
risicogerichte benadering



Voor u als jurist staat de wereld geen seconde stil. Elke dag brengt nieuwe 
ontwikkelingen met zich mee op het gebied van wetgeving, jurisprudentie 
en wetenschap. 

Hoe blijft u bij in deze dynamische werkelijkheid? Het Nederlands Juristenblad 
geldt sinds jaar en dag als dé toonaangevende weekuitgave voor juristen. Als 
abonnee ontvangt u elke week de laatste editie; fysiek óf online in Navigator 
met o.a.:

• Het laatste juridische nieuws voor u geselecteerd en verklaard
• Nieuwe wetgeving, parlementaire informatie en jurisprudentie
•  Wetenschappelijke én praktijkgerichte artikelen over het gehele 

juridisch spectrum

Voor juristen die meer willen
De hoogstaande kwaliteit van het NJB wordt gewaarborgd door een deskundige 
redactie en een sterk team van vaste medewerkers. Een publicatie voor de 
nieuwsgierige jurist – van startende professionals tot doorgewinterde experts.

Ook elke week bijblijven in uw vakgebied? Ga naar www.wolterskluwer.nl/njb

Het complete 
overzicht 
voor de 
nieuwsgierige 
jurist
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Hoe gaan we in de toekomst om met onze bodem?

SuRF-NL, brug naar de 
Omgevingswet

SURF-NL

SuRF-NL is in 2010 opgericht en zet zich in om het duurzaam-
heidsdenken binnen bodemsaneren te bevorderen. Duurzaam in 
de zin van volhoudbaar, voor de huidige generatie maar zeker ook 
voor de komende generaties. Volhoudbaar richting belangheb-
benden, maar ook richting andere milieucompartimenten. Het 
bleek niet moeilijk om quick-wins te realiseren in de vorm van 
groen saneren. Het berekenen van de carbon footprint (CO2-
emissie) van saneringen, het gebruik van energie uit duurzame 
bronnen en het optimaliseren van hergebruik werd al snel onder-
deel van afwegingen en uitvoeringen binnen bodemsaneringspro-
jecten. De voorbeelden van saneringen met groene technieken 
zijn inmiddels legio (fi guur 1).

Een mooi resultaat, met meetbare resultaten, maar duurzaam sa-
neren is breder. Het kijkt ook naar de maatschappelijke context, 
en naar aspecten als ongevalsrisico of impact op de omgeving. 
Ook van deze afwegingen zijn voorbeelden beschikbaar, zoals de 
vetgasfabriek in Amersfoort. Nu de Omgevingswet er aankomt 
wordt de toepassing alleen maar groter. De Omgevingswet bete-
kent een groter krachtenveld met een langere termijn horizon, 

maatwerk leveren en de taal van de belanghebbenden spreken. 
De vergroening van technieken alleen leidt namelijk niet direct 
tot een betere afweging van de maatregel in haar ruimtelijke en 
maatschappelijke context. Dit laatste - het afwegen binnen een 
ruimtelijke en maatschappelijke context - wordt juist bij afwegin-

De Wet bodembescherming heeft bijna haar missie volbracht. 
Spoedlocaties zijn bijna gesaneerd en de Omgevingswet staat klaar om 
het stokje over te nemen. Hoe wordt binnen de Omgevingswet ge-
borgd dat de bodem duurzaam wordt benut? De Omgevingswet biedt 
ruimte om milieu-aspecten van ontwikkelingen onderling af te wegen. 
SuRF-NL biedt handvatten om deze afweging vorm te geven.

Door: Laurent Bakker, Tessa Verschoor, Hans Slenders, Bart Manders en Erwin van de Pol

De werkgroep SURF-NL bestaat uit:
Laurent Bakker, Tessa Verschoor: TAUW
Hans Slenders: Arcadis
Bart Manders: LeanWell
Erwin van de Pol: Witteveen+Bos,   erwin.van.de.pol@witteveenbos.com

Wat is duurzaam en 
 toekomstbestendig?

BODEMSANERING BILTHOVEN, GEBRUIK 

VAN ZON EN WIND VOOR SANERING.

NATUURLIJKE AFDEKLAAG (VEEN CREATIE) VOLGERMEERPOLDER.

HYBRID MACHINERY OM CO2 IMPACT TIJDENS SANERING TE 

BEPERKEN.

AFWEGING VAN SANERINGSVARIANTEN MET BEHULP VAN DE 

CARBON FOOTPRINT.

FIGUUR 1: VOORBEELDEN SANERINGEN MET GROENE TECHNIEKEN.
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Over SuRF-NL

Sinds 2017 opereert SuRF-NL als themagroep ‘Duurzaam gebruik en saneren’ 

onder het BodemBreed Forum (BBF).2  Als themagroep onder het BBF hebben 

we de taak om ons thema verder te ontwikkelen en een aantal maal per jaar 

een bijeenkomst of workshop te organiseren. Deze bijeenkomsten zijn open 

voor alle geïnteresseerden.

Vaststellen doelstellingen en prioriteiten
• Op basis van conceptueel model en aspecten
   duurzaamheid
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Aspecten en indicatoren van duurzaamheid
• Kiezen, concretiseren en prioriteren van aspecten
• Concretiseren van varianten

Kiezen van de meest duurzame aanpak
• Wegen van baten en lasten
• Uitwerkingsniveau voor de afweging
• Proces tot keuze voorkeursvariant

Variant uitwerken
• Onderdeel van saneringsplan

INVLOED OP DUURZAAMHEID

DOELSTELLINGEN
NIVEAU

UITVOERINGSNIVEAU

BELEID

BESTEMMING

PROJECT

TECHNIEK

gen binnen de Omgevingswet essentieel. Dit maakt de methodo-
logie van Duurzaam saneren alleen maar meer relevant.

“DUURZA AM SANEREN EN BEHEREN DOE JE ZO”

In 2015 hebben de leden van SuRF-NL het Cahier “Duurzaam 
Saneren en Beheren doe je zo” opgesteld.1 Dit cahier is in 
Nederland nog steeds een goede leidraad om te komen tot duur-
zame saneringsoplossingen. In het cahier is een stappenplan (fi-
guur 2) beschreven om te komen tot een duurzame sanering en 
duurzaam bodemgebruik. De inzet van “groene indicatoren” is 
daarbij slechts één onderdeel.

Een belangrijke keus in het afwegingsproces voor duurzaam sane-
ren is het vaststellen van de belanghebbenden met wie besluiten 
genomen worden en welke indicatoren doorslaggevend zijn bij het 
nemen van besluiten. In de beginfase is het speelveld van oplossin-
gen groot en daarom is hier de grootste winst in duurzaamheid te 
halen (figuur 3). Vragen die in deze fase bijvoorbeeld spelen zijn:
•  Kan de sanering onderdeel worden van een grotere ontwikke-

ling, zodat de inzet van materieel, materiaal en het hergebruik 
van (secondaire) grondstoffen kan worden geoptimaliseerd?

•  Heeft de uitvoering van de sanering zelf geen onevenredig 
grote impact op het milieu of veiligheid?

Participatie van de juiste belanghebbenden is daarmee van groot 
belang om tot een duurzame sanering te komen.

 ISO 18504 SUSTAINABLE REMEDIATION

Om op een gelijk speelveld voor duurzaam saneren te creëren is 
de ISO 18504:2017 ‘Soil quality - Guidance on sustainable 
 remediation’ opgesteld. Deze norm is in juli 2017 verschenen en 
kan vrijwillig worden gebruikt als handvat voor de uitvoering van 
duurzaam saneren. SURF-NL heeft input geleverd aan deze norm 

en ondersteunt de opgenomen systematiek, die nauw aansluit bij 
de systematiek in het cahier “Duurzaam saneren doe je zo”. Na 
het verschijnen van de ISO norm is het de bedoeling om de in-
ternationale standaard na acceptatie in de Europese Unie om te 
zetten naar een NEN-EN-ISO (een Nederlandse NEN norm). De 
actuele status hiervan is niet bekend. Hoe dan ook, het cahier en 
de ISO 18504 vormen nu duidelijke kaders om duurzaam sane-
ren in te vullen.

MA ATSCHAPPELI JKE KOSTEN EN BATEN

De uitwerking van herontwikkelingen met bodemingrepen of sa-
neringen op basis van het cahier of de ISO 18504 levert uiteinde-
lijk een zorgvuldige afweging op. Door in de afweging duidelijke 
motiveringsregels op te nemen is het voor alle belanghebbenden 
duidelijk wat de kosten en baten zijn en welke functies of activi-
teiten in, op en/of met de bodem (tijdelijk) niet mogelijk zijn of 
juist mogelijk gemaakt worden. 

DE BRUG NA AR DE OMGEVINGSWET

In de nieuwe Omgevingswet wordt bodemsanering in de 
Omgevingswet gezien als een milieubelastende activiteit. Klinkt 
dit onlogisch? Op het eerste oog wellicht wel. Maar als vertrek-
punt raakt dit natuurlijk wel de kern. Saneren is pas logisch op 
het moment dat de kosten opwegen tegen de baten. En hiervoor 
beschikt de bodemsector over twee goede handvatten om verant-
woord en duurzaam met de bodem om te kunnen gaan: 
1. het cahier “Duurzaam saneren en beheren doe je zo”;
2. de ISO 18504. 

Bij het doorlopen van het stappenplan komt dan vanzelf de in-
teractie met de voorziene activiteiten en andere milieubelangen 
naar voren. Via beschikbare indicatoren kan daarbij het bodem-
belang binnen ruimtelijke ontwikkelingen goed worden ingevuld. 
SURF-NL vormt daarbij graag de brug om duurzaam saneren en 
beheren van de bodem in het kader van de Omgevingswet in te 
blijven vullen. 

Echter vanuit de Omgevingswet en de besluiten met een bo-
demaspect kijkend is het duidelijk dat voor bodem (grond en 
grondwater) regels op verschillende plaatsen terechtkomen. Regels 
zullen met name worden gesteld door provincie, gemeente en wa-
terschap. Er is echter nog maar weinig bekend wat de provincies in 
de regionale programma’s en omgevingsverordeningen gaan opne-
men (plannen klaar voor 2021), wat gaan de gemeentes vastleg-
gen in hun omgevingsplan ten aanzien van bodemkwaliteit in re-
latie tot bodemfuncties en wat komt er in de waterbeheer- 
programma’s van de waterschappen ten aanzien van kwaliteit. 

De verwachting is dat door het ontbreken van landelijke duidelij-
ke verplichtingen vanuit de wet op het gebied van bodemkwali-
teit leidt tot een aantal zaken, onduidelijkheden en/of risico’s. Te 
denken valt aan:

FIGUUR 2: STAPPENPLAN DUURZAAM SANEREN.

FIGUUR 3: INVLOED OP DUURZAAMHEID.
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•  Vergrijzing van het grondwater, omdat er geen noodzaak 
meer is vanuit de wetgeving om te saneren. De enige drijf-
veer om te saneren komt voort uit de verplichtingen uit de 
Kaderrichtlijn water en de grondwaterrichtlijn. Hiervoor zul-
len in eerste instantie de provincies aan de lat staan, maar 
welke taken zijn delegeren naar het waterschap is nog on-
duidelijk. Echter vooralsnog is het zo dat wanneer de decen-
trale overheden te strakke regels stellen zij zelf moeten op-
draaien voor de kosten om uiteindelijk te voldoen aan de 
gestelde eisen als dat niet op een andere manier is gelukt.  

•  Het treffen van civiele maatregelen in plaats van eindige 
maatregelen als een locatie niet geschikt is voor de functie 
doordat de bodemkwaliteit niet geschikt is. Verspreiding en 
ecologie vormen vanuit het rijk geen aanleiding meer om 
iets te doen aan de bodemkwaliteit. De rijksregels ten aan-
zien van bouwen op verontreinigde grond vervallen immers. 
Er wordt iets opgenomen in de bruidsschat maar dit is nog 
niet vastomlijnd.

•  Er worden geen verplichting meer gesteld voor het vastleg-
gen van nulsituatie bodemkwaliteit bij de start/ revisie van 

activiteiten (vanuit het BAL), maar wel een eindsituatie. 
Hoe gaan decentrale overheden hier mee om in hun plan-
nen waarbij te denken valt aan het referentieniveau 

•  Er is een risico dat er geen / minder ruimte of tijd is voor een 
duurzame afweging. Een duurzame / integrale afweging moet 
in de gemeentelijk omgevingsplannen vorm gegeven worden.

•  Afkoop van verontreinigingen is in het kader van de GGB 
na 2025 niet meer mogelijk. De gemeentes worden verant-
woordelijk voor het beheer van de spoedlocaties en zouden 
hier een afgewogen beslissing over moeten nemen omdat dit 
vormgegeven moet zijn voor 2021.  

•  In de omgevingsplannen moet een paragraaf/ hoofdstuk op-
genomen over bodem. Onduidelijk is hoe en wie hier invul-
ling aan gaat geven met kennis over de bodem. 

Bodem blijft een belangrijke positie innemen. We werken, leven 
en recreëren immers in en op de bodem. Bij iedere ontwikkeling 
die we dan ook in de toekomst willen vormgeven onder de 
Omgevingswet, zullen we beslissingen over de bodem nemen als 
drager (kunstwerken, infrastructuur, opstallen) of leverancier 
(grondstof, voedsel of energie). En als het uiteindelijk neerkomt 
op saneren, dan kunnen we met veel meer aspecten rekening 
houden door de integrale wetgeving dan de huidige sectorale wet-
geving. In theorie betekent dat een grotere milieuwinst (duur-
zaam). De vraag is of we hier in de praktijk ook daadwerkelijk de 
tijd voor gaan krijgen.

NOTEN

1.    http://www.bodembreedforum.nl/wp-content/uploads/2017/03/CAHIER_

DuurzaamSaneren_Beheren.pdf.

2.    http:// www.bodembreedforum.nl/themagroep-surf-nl-sustainable-remedi-

ation-forum/.

Bodem(saneren) wordt  
integraal onderdeel van  
gebiedsontwikkelingen

FIGUUR 4: VOLGERMEER, 
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B O D E M  E N  O N D E R G R O N D

Instrumenten in het 
(Bodem)vizier

Door: Thom Maas en Jan Frank Mars (RWS/Bodem+)

Om besluitvormingsprocessen transparan-
ter en gegronder te maken, wordt er vaak 
gebruik gemaakt van instrumenten. Je zet 
instrumenten in om je te verdiepen (lezen), 
om vraagstukken uit te werken, uit te reke-
nen etc. Er zijn veel instrumenten en er is 
veel documentatie op internet beschikbaar, 
maar moeilijk te vinden. Hierdoor kan het 
gebeuren dat een organisatie dubbel werk 
doet, door bijvoorbeeld een handleiding te 
schrijven die al bestaat. Door 
Rijkswaterstaat/Bodem+ is de zoekmachine 
Bodemvizier in het leven geroepen. Hierin 
is niet alleen een breed scala aan instru-
menten verzameld, maar ook gegroepeerd 
op basis van bijvoorbeeld een Opgave (als 
Bodemkwaliteitszorg), of een Thema (als 
Diffuse bodembelasting). 

DOEL

BodemVizier heeft als doel om de meest re-
levante instrumenten en informatie voor 
professionals op het gebied van (water)
bodem(beheer), ondergrond en gebieds- of 
stedelijke (her)ontwikkeling te ontsluiten. 

INSTRUMENTEN

Bodemvizier onderscheidt instrumenten om 
te: Lezen (Beleidsdocument, Handreiking, 

handleiding, handboek, Kennissite, 
Praktijkvoorbeeld, Rapport), Rekenen 
(Afweging(smodel), Beslissing ondersteu-
nend systeem, Validatieservice), Tonen 
(Data en informatie, Game, GIS), of die 
aangeven hoe je iets moet Uitvoeren 
(Leidraad/richtlijn, Methode, Norm-
document, Processchema, Quick Scan).

PROJECTCYCLUS

Elk project/planproces vraagt om een eigen 
invulling, vanwege de verschillen in com-
plexiteit, schaal, inhoudelijke opgave, be-
stuurlijke context, betrokken spelers, etc. 
Ondanks die diversiteit zijn er veel overeen-
komsten, met name waar het gaat om de 
verschillende fasen in het planproces en de 
aanpak daarvan. Rijkswaterstaat heeft sa-
men met Deltares een stroomschema ge-
maakt met voor iedereen herkenbare stap-
pen in de projectcyclus. Door instrumenten 
te koppelen aan die stappen, helpt het ge-
bruikers op een snelle manier te identifi ce-
ren waar en wanneer er een bepaald type 
instrument nodig is. De geïdentifi ceerde 
stappen helpen gebruikers ook om de opga-
ve in een bredere context te plaatsen. Het 
stroomschema dient dus een 2-ledig doel. 
Aan de ene kant zorgt het ervoor dat in-
strumenten goed vindbaar zijn en aan de 
andere kant kan je afhankelijk waar je zit in 
het proces het juiste instrument vinden. Zo 
ontstaan er als het ware ‘treintjes’ van in-
strumenten. Het stroomschema is inmid-
dels ingebouwd in Bodemvizier: de nieuwe 
ingang ‘Projectcyclus’.

ZOEKINGANGEN

Binnen Bodemvizier kun je nu op 4 ver-
schillende manieren zoeken. De maat-
schappelijke opgaven vormen daarbij de 
hoofdingang: 
1.  Routeplanner (een vaste/visuele route 

via: Opgave, Handeling, Type instru-
ment).

2.  Projectcyclus (een schematische weer-
gave: Opgave, Projectfase, Handeling, 
verder verfi jnen).

3.  Zoeken door fi lters aan/uit te zetten 
(faceted search).

4.  Vrij zoeken door een zoekterm in te 
voeren

GEBRUIKERS A AN HET WOORD

Veel van de instrumenten zijn door allerlei 
betrokken partijen op verschillende mo-
menten gebruikt, met veelal positieve resul-
taten. Maandelijks besteed de nieuwsbrief 
Tussen Bodem en kort aandacht aan het 
gebruik van instrumenten. In het Dossier 
bodemdaling komen gebruikers aan het 
woord om hun ervaring met een bepaald 
instrument te delen. 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ont-
wikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor 
nieuwe nieuwsbrief Tussen bodem en onder-
grond via: 
https://www.expertisebodemenondergrond.
nl/aanmelden-nieuwsbrief 

Instrumenten, pilots, praktijkvoorbeelden, processchema’s, onderzoek en technieken: alles wat bo-
demprofessionals nodig hebben in hun dagelijkse praktijk van duurzaam bodemgebruik. Het 

Expertisenetwerk  Bodem en Ondergrond maakt u graag wegwijs in het ruime aanbod aan kennis 
over bodem en ondergrond. Dit doen we onder andere met de zoekmachine Bodemvizier. 

Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond is 

een samenwerkingsverband van de organisaties 

RWS/Bodem+, SIKB, RIVM, TNO en Deltares en wil 

bijdragen aan meer samenhang en samenwerking 

in het overbrengen van kennis over bodem en on-

dergrond. 

Bodemvizier: zoeken naar 
instrumenten en informatie 

voor duurzaam gebruik van de 
ondergrond, bodem(beheer), 

klimaatontwikkeling, 
waterbeheer en 

gebiedsontwikkeling
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Mr. W.B. Kroon

Advocaat bij Kroon en 

de Keijzer Advocatuur 

te Breda (wkroon@

kroondekeijzer.nl)  

Tel. 076-5310375

Kosten opruimen drugsafval
Niet altijd voor rekening van de eigenaar

KOSTENVERHA AL

Als er drugsafval wordt aangetroffen moet 
er vaak snel worden gehandeld om erger te 
voorkomen en maakt doorgaans de over-
heid de kosten voor het opruimen daarvan. 
Omdat de dader veelal niet te vinden is of 
geen verhaal biedt, probeert het bevoegd ge-
zag de kosten van het opruimen van het 
drugsafval te verhalen op de eigenaar van 
het perceel waar de dumping heeft plaats-
gevonden. Dit gebeurt ook als deze niets te 
maken heeft gehad met de dumping en er 
redelijkerwijs ook niets aan heeft kunnen 
doen om de dumping te voorkomen.3

In situaties waar er geen noodzaak is om 
onmiddellijk te handelen wordt een eige-
naar van een terrein, met wisselend succes, 
aangeschreven door middel van een last 
onder dwangsom om drugsafval te verwij-
deren. 

STEVENSBEEK

In Stevensbeek was drugsafval in een mest-
kelder aangetroffen. De eigenaar werd door 
het College van B&W van de gemeente Sint 
Anthonis met een last onder dwangsom 
aangeschreven om het drugsafval in de 
mestkelder te verwijderen en de grondwa-
terverontreiniging te saneren.4 

Het college legde daaraan een overtreding 
van artikel 10.1 van de Wet milieubeheer 
en artikel 13 van de Wet bodembescher-
ming ten grondslag, omdat het grondwater 
verontreinigd was. Volgens de voorzienin-
genrechter was het college daarom bevoegd 
te handhaven. 
De voorzieningenrechter zag geen grond 
voor het oordeel dat de aan de eigenaar 

aangeboden begunstigingstermijn te kort 
was om tijdig het drugsafval te verwijderen 
en ook had de eigenaar niet aannemelijk 
gemaakt dat hij om financiële redenen niet 
in staat was om tijdig aan de lasten van to-
taal € 57.000,00 te voldoen. 

De rechter ging overigens niet inhoudelijk 
in op het verweer van de eigenaar dat het 
college bij de belangenafweging over het 
verlengen van de begunstigingstermijn, ten 
onrechte rekening had gehouden met de 
strafrechtelijke veroordeling van de eige-
naar ter zake van drugsactiviteiten in het 
verleden. 

VOERENDA AL

In de gemeente Voerendaal werd op een 
perceel asbestverdacht materiaal en drugs-
afval aangetroffen.5 De eigenaar werd gelast 
om een bodemonderzoek te laten uitvoeren 
naar de aard en omvang van de verontrei-
niging. Tevens werd hem gelast een bodem-
sanering te laten uitvoeren indien uit on-
derzoeksresultaten zou blijken dat de 
verontreiniging de “maximale waarde” zou 
overschrijden. 

De eigenaar heeft daarop een verkennend 
bodem- en asbestonderzoek laten uitvoe-
ren. Daarin werd geconcludeerd dat de in-
terventiewaarde wat asbest betreft niet wa-
ren overschreden en dat er in de bodem 
alleen een marginaal verhoogd gehalte aan 
aceton was aangetroffen. Volgens het on-
derzoeksbureau kon uit de analyseresulta-
ten niet worden afgeleid dat de vermoede-
lijke dump van drugsafval en asbest op de 
onderzoekslocatie negatieve gevolgen had 

Regelmatig vinden er dumpingen van drugsafval in Nederland plaats. Dit is een gevolg van het toenemen van de productie van synthetische 
drugs en het feit dat het voor een drugcrimineel nou eenmaal lastig is het afval bij een erkend verwerker aan te bieden. De drugs worden ge-

dumpt in het riool en in de natuur, waardoor niet alleen de bodem wordt verontreinigd, maar restanten van drugs kunnen ook via het grondwater 
in de voedselketen terechtkomen. Het probleem heeft de aandacht van het Rijk. Zo heeft minister Ollongren van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Wonen in november 2018 de Tweede Kamer geïnformeerd over de financiering van opruimkosten van drugsdumpingen en de onderbe-

steding in vorige jaren.1 Ook minister Grapperhaus besteedt aan dit lastig oplosbare probleem regelmatig aandacht.2

Wilbert Kroon

Trefwoorden: 
• Drugsafval
• Kostenverhaal
• Last onder dwangsom
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gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse.
Desalniettemin was het college van mening 
dat de verontreiniging moest worden gesa-
neerd. Zij heeft vervolgens de eigenaar ge-
last binnen acht weken na het besluit een 
sanering uit te voeren. 

Dat vond de voorzitter van de Afdeling toch 
te ver gaan, omdat in de lasten niet was ge-
definieerd wat onder de overschrijding van 
de “maximale waarde” moest worden ver-
staan. Daaruit kon naar het oordeel van de 
voorzieningenrechter niet worden afgeleid 
dat in dit geval iedere vorm van verontrei-
niging ongedaan moest worden gemaakt. 
De Voorzieningenrechter ging, bij gebrek 
aan een duidelijk omschrijving in de last, er 
van uit dat met “maximale waarde” de in-
terventiewaarden werden bedoeld. Nu deze 
niet werden overschreden, bestond er op 
grond van de opgelegde lasten ook geen 
verplichting om tot sanering over te gaan.
Op grond van de zorgplicht zoals verwoord 
in artikel 13 van de Wet bodembescher-
ming dienen de gevolgen van verontreini-
ging te worden beperkt en zoveel mogelijk 
ongedaan gemaakt.  Het was in dit geval 
wellicht wel mogelijk geweest om met een 
zorgvuldiger formulering van de last onge-
daanmaking van de verontreiniging te ge-
lasten. 

NUENEN

Op 28 september 2016 werd in een weiland 
aan het Achterbos in Nuenen een brandend 
voortuig aangetroffen waarin zich drugsaf-
val bevond.6 Het college van B&W van de 
gemeente Nuenen, Gerven en Nederwetten 
heeft het voertuig en het drugsafval op 
28 en 29 september 2016 verwijderd, met 
toepassing van spoedeisende bestuurs-
dwang.
Op 8 augustus 2017 constateerden ge-
meentelijke toezichthouders dat op het wei-
land opnieuw drugsafval was achtergelaten 
en in brand was gestoken. Het college heeft 
diezelfde dag ook dit afval verwijderd, we-
derom met toepassing van spoedeisende be-
stuursdwang.

Het weiland waar dit drugsafval was achter-
gelaten bevond zich in het buitengebied van 
Nuenen. Het weiland bevond zich in een 
nalatenschap waarvan de erven de erfenis 
hadden aanvaard maar nog niet hadden 
verdeeld. 

Het college heeft twee besluiten genomen 
waarin zij de erven aanmerkte als overtre-
der ten laste van wie in beide gevallen de 
kosten van bestuursdwang zouden worden 
gebracht. 
Het college had, onder meer, artikel 1a van 
de Woningwet ten grondslag gelegd aan 

haar besluiten. Artikel 1a, eerste lid van de 
Woningwet verplicht een eigenaar van een 
terrein er zorg voor te dragen dat als gevolg 
van de staat van dat terrein geen gevaar 
voor de gezondheid of de veiligheid ont-
staat. De erven hadden volgens college deze 
bepaling overtreden, omdat er een uitge-
brand voertuig met drugsafval aanwezig 
was op een terrein waarvan zij de eigenaars 
zijn.

De Afdeling overweegt echter dat er in dit 
geval geen sprake was van een terrein zoals 
bedoeld in het op artikel 1a van de 
Woningwet gebaseerde Bouwbesluit 2012.  
In artikel 1.1, eerste lid van het Bouwbesluit 
2012 is de term “terrein” omschreven als: 
“bij een bouwwerk behorend onderbouwd 
perceel, of een gedeelte daarvan, niet zijnde 
een erf”.
Om het weiland stond een bouwwerk, na-
melijk een omheining. Naar de opvatting 
van de Afdeling moet er een relatie zijn tus-
sen het bouwwerk en het perceel, waarbij 
het perceel ten dienste van het bouwwerk 
staat. Naar de opvatting van de Afdeling 
valt niet in te zien dat het weiland ten 
dienste staat van een omheining van een 
weiland. 

De Afdeling komt dan ook tot de conclusie 
dat artikel 1a, eerste lid van de Woningwet 
in dit geval door de erven dus niet was 
overtreden. 

De Afdeling overweegt voorts dat niet in 
geschil is dat de erven niets te maken heb-
ben gehad met het achterlaten van afval-
stoffen in het weiland. De vraag is dan ook 
of zij op enig moment het weiland in strijd 
met het bestemmingsplan hebben gebruikt 
door het drugsafval daar te laten liggen tus-
sen het moment van de dumping en het 
moment dat het college het afval met spoed 
heeft laten opruimen. 
Van een dergelijke overtreding van artikel 
2.1 onder c van de Wabo kan slechts sprake 
zijn als de erven wisten of redelijkerwijs 
konden weten van het strijdige gebruik. De 
Afdeling is van oordeel dat het college niet 
aannemelijk heeft gemaakt dat dat het ge-
val was. Een gespreksverslag van de toe-
zichthouder van een telefoongesprek daar-
over was onvoldoende om te kunnen 
concluderen dat de erven op de hoogte wa-
ren van de situatie of dat redelijkerwijs zou-
den kunnen zijn. 
De gemeente mocht de kosten van het op-
ruimen van drugsafval in dit geval dus niet 
verhalen op de eigenaren. 

AFSLUITING

Als er geen sprake is van een (zeer) spoed-
eisende situatie heeft het bevoegde gezag 

vaak voldoende tijd om een eigenaar te ge-
lasten onderzoek te doen, drugsafval op te 
ruimen en een bodemverontreiniging onge-
daan te maken. Daarbij is het wel van be-
lang de last onder dwangsom zorgvuldig te 
formuleren.
Uit de uitspraak in Nuenen blijkt dat als 
een overheid zelf de opruiming ter hand 
neemt, het lastiger is geworden om de kos-
ten daarvan op (onschuldige) eigenaren te 
verhalen. 

Om met succes te kunnen betogen dat een 
eigenaar heeft gehandeld in strijd met het 
bestemmingsplan, zal die overheid moeten 
kunnen aantonen dat een eigenaar wist of 
redelijkerwijs kon weten van de aanwezig-
heid van drugsafval. Zelfs als dat lukt, blijft 
er nog een kans dat de eigenaar toch de 
dans ontsnapt. De Afdeling heeft namelijk 
nog de vraag opengelaten of het kortston-
dig aanwezig zijn van afvalstoffen op een 
terrein kan worden aangemerkt als gebruik 
als opslagplaats en of er daarom wel kan 
worden betoogd dat er gebruik in strijd met 
het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden.  
Het antwoord daarop zal wellicht in een 
volgende procedure worden beantwoord.

NOTEN

1.  Kamerbrief, kenmerk 2018-0000897028 
financiering van de opruimkosten van 
drugsdumpingen, 19 november 2018.

2.  Minister Grapperhaus informeert zich 
over dumpen van drugsafval in de na-
tuur, nieuwsbrief Rijksoverheid, 3 decem-
ber 2018, www.rijksoverheid.nl.

3.    Er zijn provinciale subsidieregelingen 
die, onder voorwaarden en tot het bud-
get op is, maximaal de helft van de kos-
ten dekken.

4.    ABRvS, 30-05-2018, nr. 201803420/1/
A2 en 201803420/2/A1.

5.  ABRvS, 12-07-2018, nr. 201805388/1/
A1.

6.    ABRvS, 27 februari 2019, nr. 
201800854/1/A1.
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