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VNG inbreng AO leefomgeving: bodem
Geachte woordvoerders milieu,
U heeft uw AO leefomgeving op 15 oktober.
De VNG wil graag uw aandacht vragen voor het probleem dat gemeenten hebben met een vervuilde
bodem. Wij zien namelijk een stagnatie in de bouw-, bagger- en infrastructuurwerkzaamheden door
PFAS en een slecht naleefgedrag van protocollen en andere regels voor bedrijven die met grond
werken.
Problemen nog niet opgelost
De problemen rondom PFAS en granuliet laten zien dat we nog niet van de problemen af zijn rondom
zeer zorgwekkende stoffen en bodemvervuiling in het algemeen zoals we eerder hoopten en dachten.
En dat baart gemeenten zorgen, zij worden vanaf 2022 bevoegd gezag voor de bodemkwaliteit en
daarvoor zijn geen middelen opgenomen om deze nieuwe taken uit te voeren.
Dát alle gemeenten deze taken krijgen in plaats van de provincies en twintig grootste gemeenten is
vanuit efficiency en integraliteit van de ruimtelijke ordening terecht. Alleen moeten gemeenten qua
capaciteit wel in staat zijn om dat te doen. Alleen dan kunnen we als overheid vanaf 2022 ook op
goede wijze onze bodembeheertaken uitvoeren, zijn mens en milieu voldoende beschermd en blijft
grondverzet (en daarmee bouwprojecten) mogelijk.
Door de welbekende financiële problematiek van gemeenten op dit moment hebben zij zelfs de
middelen niet om te starten met de voorbereiding van de implementatie van de bodemtaken
Omgevingswet. Dit gaven onze leden ook aan de tijdens de Algemene Ledenvergadering VNG met
een aangenomen motie over bodemtaken en middelen.
Voorkom economische schade door robuuste afspraken
Het is bekend dat de economische schade bij een onvoldoende functionerend bodemsysteem groot is.
Als er belemmeringen zijn in toepassing van regelgeving bij werkzaamheden in de bodem dan heeft
dat direct vertragende gevolgen voor uitvoering van graaf en grondverzetwerkzaamheden. Als gevolg
daarvan zal in de praktijk vertraging in in woningbouw, infrastructuur en uitvoering van maatregelen in
het kader van de warmte en energie transitie ontstaan. Want vanuit de casus PFAS weten we dat als
er moeilijk of niet gegraven kan worden dit soort projecten stil komen te liggen.

Deze kostbare les die we hebben geleerd met de invoering van het tijdelijk handelingskader PFAS
moeten we echt zien te voorkomen als een andere, nu nog onbekende, zeer zorgwekkende stof in het
milieu wordt aangetroffen. En dat er een nieuwe zzs zal worden aangetroffen is gezien de duizenden
nieuwe chemicaliën die op de markt zijn verschenen meer een kwestie van ‘wanneer’ dan ‘of’. Daarom
is het een absolute voorwaarde dat de financiën en de governance (wie is waar precies
verantwoordelijke voor) goed gereld is voordat de Omgevingswet in werking treedt per 2022. Anders is
de stelselwijziging naar onze mening een te groot risico.
Momenteel spreken gemeenten met provincies, waterschappen en het Rijk over nieuwe afspraken
rondom bodembeleid. Deze afspraken moeten robuust en toekomst gericht zijn.
We willen uw Kamer verzoeken erop te letten dat het stelsel alleen dan wordt aangepast als de
financiën en governance goed geregeld zijn. Daarmee wordt het stelsel beter en voorkomen we
problemen in de toekomst.

