
De Bodem
Gemeenten vinden er wat van!
De bodem. Lange tijd hebben gemeenten de bodem geassocieerd met vervuilingen. En 
in gebieden met slappe bodems met het probleem van verzakte gebouwen en rioleringen. 
Daarnaast worden gemeenten geconfronteerd met een spaghetti aan kabels, leidingen en 
rioleringen. Daarmee was de betrokkenheid van de gemeente bij de bodem vooral gericht 
op de bovenste bodemlaag, direct onder het maaiveld. De diepere bodemlagen en het 
grondwater, daar waren andere overheden verantwoordelijk voor.

De laatste jaren zien gemeenten dat activiteiten in de diepe ondergrond gevolgen hebben 
voor de bovenliggende bodemlagen, het grondwater, de infrastructuur (netwerken) en de 
bovengrondse inrichting. Voor de gemeenten is dat een nieuw inzicht dat mede is gevoed 
door aardbevingen in Loppersum als gevolg van gaswinning, de bodemdaling in Franeker 
door de zoutwinningen, de gebeurtenissen rondom de CO2-opslag in Barendrecht, het rumoer 
rondom de winning van schaliegas in Boxtel, de brief van Greenpeace aan gemeenten met 
een juiste kleilaag voor de ondergrondse opslag van radioactief materiaal en de voorgenomen 
ondergrondse opslag van Russisch aardgas in de gemeente Bergen.
Daarnaast zijn er kansen in de ondergrond. Aardwarmte (geothermie) en de ondergrondse 
opslag van energie (WKO) zijn daar voorbeelden van. Het nadrukkelijker leggen van de 
relatie tussen bovengrondse ontwikkelingen en de kenmerken van de ondergrond is ook zo’n 
voorbeeld. Doe je dat goed, dan kun je kosten vermijden en baten genereren.

De gemeenten vinden wat van de bodem. We hebben ze als volgt samengevat:
• Duurzaam gebruik van de bodem. Duurzaam gebruik staat voor een optimale balans 

tussen enerzijds het gebruik en anderzijds het beheer van de bodem. Daarvoor is lokale 
kennis nodig van hoe het bodem- en watersysteem werkt.

• Gestadige verbetering bodemkwaliteit. Gemeenten blijven een voortdurende of 
gestadige verbetering van de bodemkwaliteit nastreven.

• Geld volgt opgave. Gemeenten hechten belang aan het principe van ‘Geld volgt 
opgave’. 

• Duidelijke nationale kaders en begrippen. Gemeenten willen duidelijke nationale 
kaders en begrippen. Kaders die fl exibel zijn, zodat ze ruimte bieden voor regionale en 
lokale keuzes.

• Eenvoudigere en handhaafbare regelgeving en communiceerbare termen. 
Gemeenten hechten groot belang aan eenvoudigere en handhaafbare regelgeving en 
communiceerbare termen. Ze doen daar graag voorstellen voor.

• Samenwerking, nationaal en in gebieden. Gemeenten willen met andere overheden 
en met private partijen samenwerken. Zowel op nationaal niveau, bijvoorbeeld in de vorm 
van een vervolg op het convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’, 
als in de eigen uitvoeringspraktijk. 

Bovenstaande punten zijn hieronder uitgewerkt in 16 gemeentelijke standpunten ten aanzien 
van bodem. De ruim 180 leden van de Ambtelijke Werkgroep Bodem (WEB) op ROMNetwerk, 
allen medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten, hebben meegewerkt aan de 
totstandkoming van de standpunten.
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Duidelijke nationale kaders en begrippen
10. We zijn van mening dat de zorgplicht voor het minimaal behouden van de bodemkwaliteit, 

zoals die nu in de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer zijn opgenomen, door 
de Omgevingswet moet worden overgenomen.

11. Lokale ruimtelijke ontwikkeling en stimulatie van bodemenergie vragen om maatwerk. 
We ondersteunen de intentie van het Rijk om fl exibele toepassing van normen voor 
bodemkwaliteit mogelijk te maken (een landelijke norm, met de mogelijkheid om dit lokaal 
aan te passen aan de lokale situatie).

12. Wij staan voor een vergaande vereenvoudiging van de huidige bodemregelgeving, mits deze 
bijdraagt aan de mogelijkheden om effectief te kunnen handhaven. Daarmee maken we de 
regelgeving effectiever en mogelijk kunnen we tevens de apparaatskosten terugdringen. 

Eenvoudigere en handhaafbare regelgeving en communiceerbare termen
13. Gemeenten staan dicht bij de burger. Te vaak merken we dat de terminologie in de wetgeving 

ten aanzien van bodemverontreiniging misleidend en (in veel situaties onnodig) alarmerend 
werkt. Denk aan ‘spoed’, ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’, ‘interventiewaarde’  
en ‘humane risico’s’ We pleiten voor een stevige aanpassing van de bodemterminologie, 
maar wel eentje die leidt tot nationaal gebuikte termen. En bij voorkeur termen die een 
handelingsperspectief bieden. De gemeenten willen daarin voorstellen doen.

14. We zijn van mening dat informatiebeheer voor de ondergrond een belangrijke meerwaarde 
kan hebben. Daarbij willen we de hand hebben in het bepalen van de hoeveelheid werk die is 
gerelateerd aan informatiebeheer (denk bijvoorbeeld aan de invoering van de basisregistratie 
ondergrond), om de omvang van de gemeentelijke taak beheersbaar en betaalbaar te houden.

Samenwerking, nationaal en in gebieden
15. Wij vinden dat een gebiedsgerichte aanpak de toekomst heeft. Met name geldt dat voor 

het grondwater. In een gebied hebben vele partijen belangen bij voldoende en/of goed 
schoon water. In deze gebieden zitten ook partijen die in het verleden verstoringen hebben 
aangebracht in het grondwater, bijvoorbeeld in de vorm van verontreiniging, en daar nog 
steeds aanspreekbaar op zijn. Deze verontreiniging van het grondwater komt uiteindelijk 
ook in het oppervlaktewater terecht. De waterschappen, als beheerder van het integrale 
watersysteem en de mede-beheerders van de bodem (provincies en gemeenten), hebben 
de rol om deze partijen bijeen te brengen om tot een oplossing te komen. Daarbij kan gebruik 
worden gemaakt van bestaande constructies, uiteenlopen van eenvoudige afspraken tot 
ingewikkelde contractconstructies om met elkaar de verantwoordelijkheden en bijdragen 
vast te leggen.

16. We vinden dat de afspraken zoals die in het convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en 
aanpak spoedlocaties’ (juli 2009) zijn vastgelegd, moeten worden gecontinueerd in een 
nader af te spreken vorm. Dankzij deze afspraken zijn in de afgelopen jaren stappen 
gemaakt ten aanzien van de bodemsaneringsoperatie en de transitie van het bodembeleid. 
Op de ingeslagen weg kunnen we doorgaan, gesteund door de ontwikkelingen rondom de 
Omgevingswet.
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Duurzaam gebruik van de bodem
1. We zijn voorstander van duurzaam en bewust gebruik van de bodem. De bodem met 

haar oersterke processen en kringlopen, is onze bondgenoot in maatschappelijke 
opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie en omgevingskwaliteit. De 
bodem levert ons water, energie, voedsel en bouwstoffen. Kennis van de natuurlijke 
processen en daar bewust mee omgaan, zijn nodig om de kosten voor verzilting van het 
grondwater, vernatting en verdroging, bodemdaling, schade aan houten funderingen van 
gebouwen te beteugelen. Het Rijk zou daar het voortouw in moeten nemen, maar in de 
operationalisatie daarvan gebruik moeten maken van aanwezige lokale kennis.

2. Gemeenten moeten altijd worden betrokken bij ontwikkelingen binnen haar grondgebied. 
Ook als deze zich op grote diepte onder het maaiveld afspelen. Deze initiatieven 
hebben altijd effect op bovenliggende bodemlagen, het grondwater en de bovengrondse 
ruimte-indeling. De mate van betrokkenheid en hoe deze moet worden verankerd in 
wet- en regelgeving, hangen samen met een aantal criteria. De belangrijkste daarvan 
zijn de schaal waarop een ontwikkeling plaats vindt en de potentiële maatschappelijke 
weerstand tegen een voorgenomen ontwikkelingen.

3. Ten aanzien van systemen voor ondergrondse opslag van energie, zijn we van mening 
dat open systemen de voorkeur verdienen boven gesloten systemen. We hebben vooral 
moeite met gesloten systemen waarin gebruik wordt gemaakt van bodemvreemde 
stoffen, zoals  glycol, omdat daarmee een activiteit wordt geïntroduceerd die tot op grote 
diepte chemische stoffen in de bodem brengt. Bij lekkages van deze systemen is de 
kans groot dat gemeenten (of een andere overheid) voor de kosten moet opdraaien. 
Ten aanzien van de open systemen vraagt de onderlinge interferentie van systemen de 
nodige ordeningsaandacht. Het zou eenvoudig moeten zijn om daar door middel van 
masterplannen sturing op te kunnen geven, zowel op de situering van (toekomstige) 
individuele systemen als op de promotie van collectieve systemen. De wetgeving zou 
deze voorkeursvolgorde dan ook beter moeten ondersteunen.

Gestadige verbetering bodemkwaliteit
4. We zijn van mening dat de bodemsaneringsoperatie een nieuwe fase in gaat. 

De operatie betreft het saneren of beheersen van spoedlocaties die voortkomen 
uit een puntverontreiniging en het beheer over voormalige stortplaatsen en 
grondwaterverontreinigingen. Dat wil niet zeggen dat Nederland van bodemverontreiniging 
af is. In de komende decennia zullen we hinder blijven ondervinden van verontreinigingen 
in grond en grondwater. Daarbij gaat het om nog niet eerder ontdekte ernstige 
verontreinigingen, maar ook om diffuse verontreinigingen in grond en grondwater. 
Aandacht vragen we ook voor diffuse grondwaterverontreinigingen die door een grote 
groep deskundigen, overheden en instanties pas recent als een probleem zijn erkend, 
zoals antibiotica, nanodeeltjes, MTBE en meststoffen.

5. We zijn het met het Rijk eens dat de kwaliteit van de bodem (grond maar vooral 
ook grondwater) op de lange termijn steeds beter moet worden. Zo stellen we onze 
drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig en laten we de bodem een nuttige 
functie vervullen voor mens, voedselvoorziening en natuur. We noemen dit gestadige 
verbetering. Wij zien deze doelstelling als een landelijke doelstelling die dus met 
structurele rijksfi nanciering uitgevoerd moet worden. Wij blijven graag uitvoerder van 
het Rijksbeleid voor zover daar ook Rijksfi nanciering tegenover zijn (geld volgt opgave).

Het ROC in Twente

6. We zijn van mening dat de aanpak van bodemverontreiniging moet worden meegenomen 
in de eerste tranche van de Omgevingswet. Daarbij wijzigt de aanpak van een 
gevalsaanpak zoals die nu in de Wet bodembescherming centraal staat (een aanpak die 
is gerelateerd aan een verontreinigingsbron) naar een gebiedsaanpak (de aanpak van 
alle verontreinigingen in een gebied binnen één plan). Het is aanpak die goed past bij 
de Omgevingswet. Deze overgang heeft echter veel gevolgen voor de manier waarop 
gemeenten de aanpak van bodemverontreiniging inhoudelijk kan beoordelen. Welke 
instrumenten we nodig hebben om de inhoudelijke toetsing van bodemverontreiniging 
binnen een gebiedsaanpak goed en verantwoord te kunnen doen, vraagt nog enige studie.

Geld volgt opgave
7. We vinden dat er een structurele fi nanciële rijksregeling moet komen voor (actieve) 

nazorglocaties, langlopende saneringen en spoedsaneringen die na 2015 zullen worden 
aangepakt. Het zijn situaties die onder de bodemsaneringsoperatie worden geschaard. 
Het zijn veelal situaties waarvan in het verleden is besloten dat deze niet volledig 
hoeven of kunnen worden gesaneerd en waarbij een veilige situatie is gecreëerd. De 
gemeente controleert regelmatig of de veilige situatie in tact blijft en als dat niet zo is, 
zal ze maatregelen moeten nemen. De hoogte van de structurele rijksfi nanciering is 
gerelateerd aan de opgave die de wet aan gemeenten oplegt.

8. We zijn van mening dat een vereenvoudiging van de regelgeving en planprocedures 
leidt tot een hogere aanslag op de vangnetfunctie van gemeentes. Het gaat om situaties 
waarbij particulieren of bedrijven niet in staat zijn om een bodemsanering te betalen 
ondanks hun wettelijke aansprakelijkheid. Bij de ontwikkeling van deze gebieden zal 
in veel situaties de gemeente de kosten van bodemsanering moeten fi nancieren. 
Hiervoor zouden gemeenten de mogelijkheid moeten hebben om een lokaal of regionaal 
werkend fi nancieel instrument te hanteren (verankerd in de wetgeving). Hierin is niet de 
aanwezigheid van een verontreiniging leidend, maar het gebruik van de ondergrond. 
Met de gegenereerde baten fi nanciert de gemeente haar beheerinspanningen en haar 
vangnetfunctie. Zonder deze regionale fi nanciële instrumenten is een Rijksbudget nodig.

9. Gemeentes erkennen het belang van schoon drinkwater. Wij zien echter ook de continue 
druk (ook richting politiek) vanuit de waterwinbedrijven om de waterwingebieden verder 
schoon te maken dan nu voorzien. En we zien Europese regelgeving, in het bijzonder 
de Kaderrichtlijn Water die de verplichting tot het opstellen van gebiedsdossiers met zich 
meebrengt. We zijn van mening dat deze ontwikkelingen er toe moeten leiden dat alle 
belanghebbenden in een gebied met elkaar om tafel gaan zitten en met elkaar bepalen 
welke maatregelen echt nodig zijn om het grondwater in het gebied optimaal te benutten 
en te beheren. Vanuit die gedachte is het logisch dat ook wordt verkend of baathebbers 
mee kunnen betalen aan noodzakelijke maatregelen.

Aandacht vragen we ook voor diffuse grondwaterverontreinigingen die door een grote 
groep deskundigen, overheden en instanties pas recent als een probleem zijn erkend, 
zoals antibiotica, nanodeeltjes, MTBE en meststoffen.
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en te beheren. Vanuit die gedachte is het logisch dat ook wordt verkend of baathebbers 
mee kunnen betalen aan noodzakelijke maatregelen.


