
 

 

 

 

 

 

Geachte heer Kuijpers, 

 

 

U heeft ons in de gelegenheid gesteld om te reageren op het wetsvoorstel voor de 

Aanvullingswet bodem en geluid (verder ‘het wetsvoorstel’) . Graag willen we langs deze weg 

reageren op het onderdeel ‘bodem’ van het wetsvoorstel. 

 

Het wetsvoorstel zien wij als een volgende stap in de decentralisatie van het bodembeleid, 

zoals deze met het (eerste) bodemconvenant 2009-2015 is ingezet. Daarnaast is het nodig 

dat bodembeleid, meer dan nu het geval is, integraal onderdeel is van afwegingen rondom het 

gebruik van onze boven- en ondergrondse ruimte. De Omgevingswet en het wetsvoorstel 

ondersteunen dit. Dat gaat verder dan een beleidsneutrale overgang van de Wet 

bodembescherming naar de Omgevingswet en u zult dat terugzien in onze reactie. We vinden 

dat de vorderingen die worden geboekt binnen het Uitvoeringsprogramma van het 

bodemconvenant, vooral die betrekking hebben op een meer integrale benadering van bodem 

en ondergrond, in lijn zijn met de gedachte van de Omgevingswet en terug zouden moeten 

komen in het wetsvoorstel. Van belang daarbij is dat het resultaat dat na 35 jaar 

bodemsanering bereikt is, behouden blijft. Hoewel de meest risicovolle situaties inmiddels zijn 

aangepakt en de risico’s voor de mens grotendeels zijn weggenomen, is de kwaliteit van de 

Nederlandse bodem door intensief menselijk gebruik aangetast. Na afronding van de 

saneringsoperatie, die voorzien wordt in 2020, is de kwaliteit van de bodem op een voor de 

mens hanteerbaar niveau gebracht. In de praktijk zal de samenleving deze bereikte 

bodemkwaliteit als gegeven moeten gaan accepteren, vanuit het besef dat we de bodem nooit 

meer helemaal schoon krijgen.  
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Zoals ook in het (tweede) bodemconvenant 2016-2020 is voorzien, gaan we de komende 

jaren van een saneringsopgave naar een structurele beheersopgave. Voor deze reactie op het 

wetsvoorstel, hebben we gekeken wat het omgevingsrecht moet bieden voor deze veranderde 

opgave.  

 

Wij komen daarbij tot de volgende punten. 

1. Aandacht voor de nieuwe positie van gemeenten en de financiële gevolgen daarvan: 

Driekwart van de gemeenten krijgt nieuwe taken en een grote hoeveelheid dossiers 

van locaties. Ze hebben tijd en middelen nodig om de impact daarvan te kunnen 

doorgronden. 

2. De bodemkwaliteit mag niet meer verslechteren. Hiervoor is het nodig dat er een 

gelijkwaardig beschermingsniveau terugkomt en toezicht en handhaving op orde blijft. 

3. De financiële en praktische uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel vraagt meer 

aandacht. Hiervoor is het volgende noodzakelijk: 

a. onderzoek conform art. 2 Financiële verhoudingswet;  

b. een bestuurlijke- en informatiekundige uitvoeringstoets;  

c. harmonisatie van aanpalende regelgeving; 

d. voldoende inzet van Rijk, provincies en gemeenten voor de overdracht van 

taken van provincies naar gemeenten. 

4. Wij gaan ervan uit dat dit wetsvoorstel rekening houdt met de complexiteit van 

grondwatersystemen. Grondwater en in het bijzonder regionaal gebiedsgericht 

grondwaterbeheer is weliswaar complex maar evenwichtig geregeld. In de praktijk 

dwingt dit tot zeer goede samenwerking, in de regio en landelijk.  

5. Helderder overgangsrecht is noodzakelijk. Dit omdat er een faseverschil is tussen de 

afronding van de saneringsopgave en de invoering van de Omgevingswet en het niet 

wenselijk is dat er dossiers van verontreinigde locaties en gebieden buiten de boot 

vallen. Daarnaast vraagt ook het moment van overdracht van specifieke gevallen van 

provincie naar gemeenten verduidelijking. 

6. De afspraken in het bodemconvenant 2016-2020 over instrumentarium voor een 

duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en de ondergrond en een 

bijdrage van baathouders van ondergronds ruimtegebruik daaraan (art. 3.1 en art. 3.2 

van het bodemconvenant) moeten spoedig opgepakt worden. Dit is noodzakelijk voor 

de beoogde beleidswijziging. Wij vragen u daarom deze afspraken spoedig op te 

pakken en zo nodig alsnog in te brengen in het wetstraject van de Omgevingswet. 

 

Deze punten worden hieronder verder toegelicht. Daarnaast hebben wij nog een aantal 

suggesties voor de nog te maken uitvoeringsregels. Deze vindt u in de bijlage bij deze brief. 

 

 

1. Aandacht voor de nieuwe positie van gemeenten en de financiële gevolgen 

daarvan 

 

Voor de gemeenten is de overdracht van bodemtaken en dossiers van (mogelijk) 

verontreinigde locaties een aandachtspunt. Voor driekwart van alle Nederlandse gemeenten 

zijn dit nieuwe taken. Met elkaar zullen we hen bewust moeten maken van deze nieuwe taken 

en dossiers, zodat ze zich inhoudelijk kunnen oriënteren op de taken en de dossiers en ze 
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kunnen investeren in ondersteunende instrumenten, informatiebeheer en deskundig 

personeel. Omdat dit  een traject van jaren is en ook zoveel mogelijk vermeden moet worden 

dat er onverwachte extra zaken met financiële gevolgen uitkomen, is het van belang dat  

gemeenten en provincies en wellicht andere partijen er samen in optrekken en daarvoor ook 

een goede overdracht tot stand brengen. 

 

 

Cruciaal is dat we met elkaar beseffen: met de invoering van de Omgevingswet verdwijnen er 

ook wettelijke instrumenten van de Wet bodembescherming die het mogelijk maakten om 

veroorzakers of terreineigenaren financieel aan te spreken op de aanpak van verontreiniging, 

ook buiten de perceelgrenzen. Waar we ons zorgen over maken is dat hierdoor niet langer de 

baathebber van een sanering voor de (volledige) kosten opdraait, maar dat er een 

maatschappelijk spel ontstaat zonder duidelijkheid over wie nu waar juridisch voor 

verantwoordelijk is. Een spel waarvan we voorspellen en vrezen dat de gemeente uiteindelijk 

als een financieel vangnet zullen gaan functioneren of daar in ieder geval op wordt 

aangesproken. Een vangnet zonder dekking, anders dan de eigen financiële middelen. 

 

We vinden het zijn van een financieel vangnet onwenselijk, zeker gezien het feit dat driekwart 

van de gemeenten de afgelopen decennia niet de mogelijkheden had om bodemsaneringen 

tot stand te brengen of af te dwingen. We vinden het nog onwenselijker dat daardoor 

vervuilers onnodig met een vrijbrief worden beloond. We pleiten ervoor om in de uitwerking 

van de Aanvullingswet, in de AMvB’s en de regelingen rekening te houden met a) goede 

verankering van structureel beheer van bodem en ondergrond, b) voorkomen dat nieuwe 

verontreinigingen kunnen ontstaan die een nieuwe saneringsoperatie noodzakelijk maken en 

c) verruiming van de mogelijkheden om bij de zogenaamde toevalsvondsten (locaties met 

risico’s voor mens en ecosysteem, die niet eerder in de bodemsaneringsoperatie zijn 

opgemerkt of onderzocht) te kunnen optreden ten aanzien van vervuilers en eigenaren. 

 

We vragen aandacht voor de dagelijkse praktijk in de stad. Iedere dag wordt er in de stedelijke 

bodem gegraven, bijvoorbeeld voor de aanleg of onderhoud van ondergrondse infrastructuur 

(kabels, leidingen, rioleringen) of gebouwen. In de praktijk blijkt dat deze activiteiten 

regelmatig worden verrast door (achteraf bekende) obstakels of verontreinigingen. De praktijk 

vraagt om een goede beschikbaarheid van ondergrondse informatie, zodat deze tijdig wordt 

geraadpleegd. We verzoeken u om dit in de onderliggende regelgeving uit te werken. 

 

 

2. De bodemkwaliteit mag niet meer verslechteren 

 

Het is van belang dat in de toekomst de bodemkwaliteit niet verslechtert, zodat daarmee 

zowel de resultaten van decennialang saneren als ook de bruikbaarheid en potenties van de 

bodem behouden blijven. Dit is bijvoorbeeld van belang voor de kwaliteit van het grondwater, 

een belangrijke grondstof voor drinkwater en industriële processen. Hiervoor is het essentieel 

dat de zorgplicht zoals deze in de huidige Wet bodembescherming is opgenomen, blijft 

bestaan. De zorgplicht moet nieuwe (ook andere dan chemische) bodemaantasting 

voorkomen, waardoor geen nieuwe risico’s voor mens en ecosysteem ontstaan en waardoor 

economische en ecologische diensten van de bodem in tact blijven en zich verder kunnen 

herstellen. 
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Wij vinden dat de zorgplicht- en herstelplicht bodem niet beperkt moet worden tot de op basis 

van de Omgevingswet gereguleerde activiteiten, maar moet dezelfde ruime reikwijdte houden 

als nu - van toepassing op alle mogelijke bodemverontreinigende situaties - om een 

gelijkwaardig beschermingsniveau te behouden. Voor ons is dit een essentiële pijler van het 

huidige maar ook van het toekomstige bodembeleid. 

 

Het wetsvoorstel richt zich met name op risico’s voor de mens. Dat is een inperking ten 

opzichte van de huidige situatie in de Wet bodembescherming, waarin ook de gezondheid van 

het ecosysteem en het grondwater in beschouwing werden genomen.  

Deze beperking vinden wij voor de bruikbaarheid van de bodem op de langere termijn 

onverstandig. Op termijn kan dit leiden tot nieuwe complicerende omstandigheden bij concrete 

ruimtelijke ontwikkelingen en bodemgebruik
1
.  

 

Handhaving en toezicht op de zorgplicht zijn om dezelfde redenen cruciaal voor het behouden 

van de resultaten van de bodemsaneringsoperatie en de gebruiksmogelijkheden van de 

bodem. 

Ook in andere situaties staat toezicht en handhaving onder druk. Door vermindering van eisen 

aan de voorbereidingskant komt er inhoudelijk meer druk op toezicht en handhaving. De 

verminderde inspanning tijdens de voorbereiding zorgt voor een lager informatieniveau vooraf 

en minder inhoudelijke plannen, Dat zorgt voor een “waterbedeffect” (de verlichting aan de 

ene kant geeft een verzwaring aan de andere kant) en maakt dat de handhaver (= overheid) 

een grotere inspanning moet leveren om zijn taken op een vergelijkbaar niveau uit te kunnen 

voeren. Dit bemoeilijkt het behoud van de bodemkwaliteit. 

 

Onder dit punt vragen we dus ook aandacht voor andere kwaliteiten van de bodem. Het begrip 

‘bodemaantasting’ is ruim gedefinieerd, maar het wetsvoorstel richt zich op de chemische 

bodemkwaliteit. Dit strookt niet met het integrale karakter van de Omgevingswet en het 

gewenste denken vanuit ecosystemen en circulaire economie waarin aandacht is voor 

economische en ecologische diensten van de bodem. We vragen u daarom om Afdeling 19.2a 

van de Aanvullingswet uit te breiden: waar in artikel 19.9a staat "risico's voor de gezondheid" 

vervangen door "risico's voor de gezondheid, ecosysteem en/of verspreiding". 

 

 

3. De financiële en praktische uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel vraagt meer 

aandacht 

 

In het convenant Bodem en ondergrond 2016-2020 zijn er financiële afspraken gemaakt voor 

die periode. Echter ook na 2020 zijn er middelen nodig voor nazorg, structureel bodembeheer, 

handhaving en toezicht en mogelijk ook voor de afronding voor de resterende spoedopgave 

en nieuwe toevalsvondsten. Daarnaast vraagt de verschuiving van taken van provincie naar 

gemeente, ook om een verschuiving van middelen van het provinciefonds naar het 

gemeentefonds en binnen de doeluitkering bodem. Wij vragen u hiervoor, vóór parlementaire 

behandeling van het Wetsvoorstel, een onderzoek te doen conform art. 2 Financiële 

verhoudingswet. 

                                                      
1
 Te denken valt aan verplaatsing van drinkwaterwinningen, het gebruik van grondwater voor de beregening van 

landbouwgebieden en industriële processen, moeizame herontwikkeling van bedrijventerreinen door onduidelijkheid 

over verantwoordelijk- en aansprakelijkheid voor een verslechterde bodemkwaliteit, de winning van grondstoffen.  
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Het vervangen van de apparaatskostenvergoeding door het heffen van leges staat op 

gespannen voet met het meer en meer uitvoeren van werkzaamheden onder een regime van 

meldingen en algemene regels. Voor de beide laatste situaties kunnen geen leges geheven 

worden. Tevens neemt de druk op toezicht en handhaving toe. Door vermindering van eisen 

aan de voorbereidingskant komt er meer druk op toezicht en handhaving eveneens zonder 

mogelijkheid van financiële verrekening. 

 

Ook een bestuurlijke- en informatiekundige uitvoeringstoets is noodzakelijk om de 

consequenties van het wetsvoorstel in beeld te krijgen. In de memorie worden de effecten van 

het wetsvoorstel nu slechts beperkt beschreven. Zo gaat het betreffende hoofdstuk niet in op 

de benodigde capaciteit van de gemeenten die momenteel geen bevoegd gezag Wet 

bodembescherming zijn, circa driekwart van alle Nederlandse gemeenten.  

Bovendien worden verschillende onderdelen van het wetsvoorstel nog uitgewerkt in de 

uitvoeringsregelgeving. Dit maakt het met name voor deze grote groep aan gemeenten 

moeilijk om de nieuwe bodemtaken in beeld te brengen, de financiële en capacitaire impact 

ervan te kunnen overzien en daarop te kunnen reageren.  

 

Harmonisatie  van aanpalende wetgeving (met name arbo-regelgeving) is nodig om de 

doelstellingen van de Omgevingswet te bereiken. Een uitgangspunt van de Omgevingswet is 

het verminderen van onderzoekslasten voor burgers en bedrijven. Dit wordt in de 

Aanvullingswet bodem uitgewerkt door minder beschikkingsmomenten en het vervallen van de 

noodzaak een geval van verontreiniging te onderzoeken. Bodemonderzoek blijft echter wel 

nodig vanuit andere kaders, zoals de arbo-regelgeving op grond waarvan de bodemkwaliteit in 

beeld moet worden gebracht voor werken in verontreinigde grond, zoals bij de aanleg en het 

onderhoud van ondergrondse infrastructuur. Zonder een harmonisatieslag met andere 

regelgeving zoals arbo,-regelgeving zal in de praktijk hooguit zeer beperkt sprake zijn van 

vermindering van onderzoekslasten.  

 

Doordat het huidige onderscheid tussen bevoegd gezag en niet bevoegd gezag gemeenten 

verdwijnt, krijgen veel gemeenten met het wetsvoorstel taken en dossiers overgedragen vanuit 

de provincie. Vanuit Rijk, provincies en gemeenten is de komende jaren veel inzet nodig om 

deze overdracht van taken en vooral de overdracht van lopende en slapende dossiers van 

bodem verontreinigde gebieden (zowel locaties als diffuse verontreinigde gebieden) goed te 

laten verlopen.  

Graag zouden we in het wetsvoorstel willen terugzien, dat dossiers van locaties en gebieden 

pas overgaan van provincie naar gemeenten, als hierover overeenstemming is bereikt tussen 

de beide publieke organen. 

  

 

4. Wij gaan ervan uit dat dit wetsvoorstel rekening houdt met de complexiteit van 

grondwatersystemen 

 

Grondwater en met name gebiedsgericht grondwaterbeheer is complex maar evenwichtig en 

op meerdere schaalniveaus en bodemlagen geregeld. In verschillende regio’s zijn, meestal na 

jarenlange trajecten, uitgebalanceerde afspraken gemaakt over de bescherming van 

kwetsbare objecten (zoals waterwinningen en natuurgebieden) en de aanpak van  

 

 

http://www.vng.nl/


VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl  06 

 

 

 

 

bronlocaties. Deze kunnen alleen tot stand komen in goede regionale samenwerking, tussen 

regionaal actieve publieke en private organisaties. Met de Aanvullingswet veranderen 

bevoegdheidsverdelingen. We verwachten van onze partners en de wetgever dat deze oude 

afspraken ook in de toekomst gehandhaafd kunnen blijven en dat eventuele aanpassingen 

daarin ontstaan als uitkomst van een regionaal traject van overleg en transparante deling van 

ervaring, data en kennis. 

 

Deze samenwerking wordt nu gemonitord door het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant, 

dat plaatsvindt onder de afspraken van het bodemconvenant 2016-2020. Waar nodig worden 

regio’s gefaciliteerd door het Uitvoeringsprogramma. Een dergelijke functie is ook na 2020 

noodzakelijk. Graag zien wij dat u de huidige functie tot monitoring en de mogelijkheden van 

gebied specifiek maatwerk (initiatie, bevoegdheden) voor omgang met grondwater verankert, 

zowel voor de komende periode als de periode na 2020.  

 

In die samenwerking zal duidelijker moeten worden of via de Europese Kaderrichtlijn Water 

veroorzakers of eigenaren een bijdrage moeten leveren aan de aanpak van een 

grondwaterverontreiniging omdat deze niet voldoen aan de eisen van de richtlijn. Voorbeeld is 

een te hanteren kranendicht-beleid in het stedelijke gebied in samenloop met een ontwikkeling 

van een locatie. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan moet het wetsvoorstel voorzien in een 

alternatieve aanpak of de mogelijkheid bieden zo’n aanpak met elkaar te ontwikkelen. 

 

 

5. Helderder overgangsrecht is noodzakelijk 

 

Het is onvoldoende helder wat nu wel of niet onder het overgangsrecht valt. Specifiek geldt 

dat voor locaties waarvoor een beschikking ‘ernstig-niet spoedeisend’ is genomen. Wanneer 

deze verontreinigingen niet onder het overgangsrecht vallen, ontbreekt een mogelijkheid om 

hiervoor een saneringsplichtige (de veroorzaker of de eigenaar die willens en wetens een 

verontreinigde locatie heeft aangekocht) aan te wijzen en komt de aanpak van deze 

verontreinigingen voor rekening van de overheid. We vragen u om duidelijker aan te geven 

wat wel en niet onder het overgangsrecht valt en, voor die situaties die daar niet onder vallen, 

hoe u de financiële impact daarvan gaat onderzoeken. 

 

Na invoering van de Omgevingswet is sprake van verschillende regimes (omgevingswet / 

aanvullingswet en overgangsrecht) elk met eigen bevoegde overheden, procedures, juridisch 

en financieel instrumentarium, en daaruit volgende verplichtingen en financiële vergoedingen. 

Naast de kans op rechtsongelijkheid en verschil van aanpak van fysiek vergelijkbare situaties 

vraagt dit om duidelijkheid van de effecten van deze deling en hoe dit op gemeenten gaat 

doorwerken. 

 

 

6. De afspraken in het bodemconvenant over instrumentarium voor een duurzaam 

en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en de ondergrond en een bijdrage 

van baathouders van ondergronds ruimtegebruik daaraan (art. 3.1 en art. 3.2) 

moeten spoedig opgepakt worden 
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Voor de beoogde beleidswijziging van een saneringsopgave naar een beheersopgave, is het 

belangrijk dat er voldoende juridische en financiële instrumenten zijn voor het gebiedsgericht 

en structurele beheer van de bodem en de ondergrond (inclusief haar economische en 

ecologische diensten). Om in beeld te brengen wat hiervoor nodig is, hebben we in het 

convenant afgesproken dat we onderzoeken in hoeverre het huidige instrumentarium voor het 

beheer en gebruik van de bovengrond geschikt is voor een duurzaam en efficiënt beheer en 

gebruik van bodem en ondergrond in relatie met bovengrondse toedeling van functies, 

inclusief bestaande en nieuwe financiële instrumenten en arrangementen die duurzaam en 

efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond mogelijk maken. Hierbij wordt ook 

bekeken hoe kan worden bewerkstelligd dat van baathouders van ondergronds ruimtegebruik 

een bijdrage kan worden verkregen. 

 

Wij vragen u om deze afspraken samen met ons spoedig op te pakken in het kader van het 

bodemconvenant en zo nodig alsnog in te brengen in het wetstraject van de Omgevingswet. 

 

Ten slotte 

In deze brief hebben we een aantal zorg- en aandachtspunten op een rij gezet ten aanzien 

van het wetsvoorstel. We hechten eraan daarbij aan te geven dat in de praktijk de bodem en 

de ondergrond een gezamenlijke zorg is van alle regionaal aanwezige publieke organisaties, 

in een transparant samenspel met regionale (belangen)organisaties vanuit de samenleving en 

het bedrijfsleven. In deze gezamenlijke zorg is het bieden van een goed functionerend bodem- 

en watersysteem essentieel, om maatschappelijke opgaven ten aanzien van drinkwater, 

voedsel, klimaatadaptatie, hernieuwbare energie te kunnen faciliteren. We vragen u om bij het 

interpreteren van bovenstaande punten, dit uitgangspunt in gedachten te houden. 

 

Mocht het bovenstaande toelichting behoeven, dan zijn wij daar graag toe bereid.  

 

 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

drs. C.J.G.M. de Vet 

Lid directieraad  
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Bijlage 1: Uitvoeringsregelgeving 

 

Er is een aantal zaken, waarvan wij u vragen deze uit te werken in de uitvoeringsregelgeving. 

Namelijk: 

 

Afstemming (andere) regelgeving 

 De relatie en afstemming met de geldende arbo-regelgeving;  

 Ook harmonisatie van de normen in de Wet bodembescherming en het Besluit 

Bodemkwaliteit blijft een aandachtspunt. 

 Het aanpassen van de geldende protocollen;  

 Het belang van goed historisch onderzoek op locatieniveau, de beschikbaarheid van 

(bodem)informatie die hiervoor nodig is en de verantwoordelijkheid hiervoor;  

 Reparatie van onduidelijkheden in de huidige regelgeving, zoals een betere 

afstemming tussen de wijze waarop bodemnormen in het kader van 

saneringsnoodzaak, hergebruik van grond en arbo-regelgeving worden gehanteerd. 

Hierbij zou in het bijzonder aandacht moeten worden besteed aan de uitlegbaarheid 

van het beleid aan de maatschappij en het reduceren van de onderzoeksinspanning; 

 In vaste jurisprudentie op grond van de Wet bodembescherming liggen verschillende 

uitgangspunten voor de uitvoering van de bodemtaken vast, zoals de 

verantwoordelijkheid voor verontreiniging veroorzaakt voor 1975 en de definitie van 

‘bodem’ als er sprake is van minder dan 50 procent bodemvreemd materiaal. Mogelijk 

kunnen dergelijke waardevolle uitspraken worden verwerkt in de 

uitvoeringsregelgeving; 

 Duidelijkheid of en in hoeverre er sprake blijft van een vangnetfunctie van de overheid 

met betrekking tot verontreinigingen die voor 1975 zijn veroorzaakt; 

 De onwenselijkheid van een al te grote verschuiving van vergunningverlening naar 

toezicht door uit te gaan van mededelingen of meldingen met een korte proceduretijd. 

Wij verzoeken u in de uitvoeringsregelgeving een voldoende beoordelingstermijn op te 

nemen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden; 

 De gemeente moet een mogelijkheid hebben om nadere eisen te stellen aan 

onderzoek of aanpak van bijvoorbeeld de tuin behorend bij een bouwplan. Nu is het 

onderzoek alleen gekoppeld aan het bouwplan zelf. Bovendien moet daarbij in geval 

van bijvoorbeeld een “bronlocatie” ook uitgewerkt worden of en tot hoever een 

mobiele verontreiniging kan worden aangepakt. Dit met oog op kranendichtbeleid en 

benutten natuurlijke momenten. 

 

Kabels, leidingen en andere ondergrondse infrastructuur 

 In de gemeentelijke praktijk wordt dagelijks gewerkt aan ondergrondse infrastructuur, 

één van de grote ruimtegebruikers in het openbare deel van de stad. In onderliggende 

regelgeving is het goed om deze praktijk van elke dag graven in de grond mee te 

nemen als aandachtsgebied. Daarbij gaat het om: 

o  Het tijdig inventariseren wat je ondergronds kunt aantreffen (naast 

infrastructuur gaat daarbij ook om archeologie, ondergrondse gebouwen en 

stevige kwelsituaties). 

o Meer ondergronds ordenend werken aan de ondergrondse infrastructuur en 

gebouwen, waarbij ruimtebesparing en goed functioneren van het bodem- en 

grondwatersysteem belangrijke indicatoren zijn. 
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Overdracht taken en dossiers 

 Goede verankering van structureel bodembeheer in de wetgeving, zodat gemeenten 

dat kunnen integreren in hun werkpakket. 

 Instrumenten voor gemeenten om te voorkomen dat nieuwe verontreinigingen 

ontstaan (ook buiten de in de Omgevingswet geregelde activiteiten), zonder dat deze 

door de veroorzaker wordt opgeruimd. 

 Uitwerking van instrumenten in het kader van toevalsvondsten, breder dan alleen die 

situaties die leiden tot risico’s voor de mens. 

 

Asbest 

 De beschrijving van asbest in het normenstelsel;  

 De bestaande zorgplicht ten aanzien van asbestverontreiniging die geldt vanaf 1993;  

 In verschillende gemeenten is de komende jaren nog sprake van een behoorlijke 

inspanning als het gaat om asbest in de bodem. Over de beschikbaarheid van 

financiële middelen hiervoor zijn tot en met 2022 afspraken tussen het rijk en de 

provincie gemaakt. Onduidelijk is hoe de aanpak van deze asbestproblematiek na 

2022 voortgezet wordt, zowel in organisatorische en juridische als financiële zin. 

 Voormalige stortplaatsen. De memorie gaat er aan voorbij dat het voor veel 

voormalige stortplaatsen niet mogelijk is over te gaan tot de vaststelling en aanpak 

van eventuele risico’s, omdat deze stortplaatsen niet vallen onder de reikwijdte van 

zowel de Wet bodembescherming als de Wet milieubeheer; 

 Nazorg van restverontreinigingen bij bodemsaneringen die zijn uitgevoerd met een 

functiegerichte saneringsdoelstelling. U stelt dat een restverontreiniging waarbij 

nazorg noodzakelijk is na instemming met het evaluatieverslag onder het regime van 

de Omgevingswet valt. Wij verzoeken u aan te geven op welke wijze actieve en 

passieve nazorgmaatregelen in de uitvoeringsregelgeving terecht zullen komen; 

 De aanpak bij de vondst van nieuwe stoffen (verontreinigingen die niet eerder bekend 

waren) of bij andere inzichten van bestaande stoffen (bijvoorbeeld omdat deze 

schadelijker of minder schadelijk blijken te zijn). 
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