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Geachte heer Slootmaker, 

 
Op 18 januari 2022 hebben wij de door de Taskforce vastgestelde versie van het Eindrapport 
(Uitvoeringsplan) Versterking bodemkwaliteitsstelsel ontvangen. Wij waarderen het dat u aan de 
slag bent gegaan met de eerder geconstateerde problemen binnen het stelsel en zich inzet voor het 
verbeteren ervan. Ook zijn wij blij met de sessie die het programma op verzoek van VNG heeft 
georganiseerd over rollen en verantwoordelijkheden binnen de publieke kant van het stelsel. Het is 
wat ons betreft een vorm die in andere trajecten voor herhaling vatbaar is. In deze brief ontvangt u 
onze reactie op het rapport. 
 
Rol van gemeenten in het stelsel beperkt en risico op disbalans publiek/privaat 
Gemeenten hebben dagelijks te maken met het stelsel. Zowel als beheerder van de openbare 
ruimte en gebiedsontwikkeling (privaat) als bevoegd gezag (publiek) bij de toetsing van meldingen 
voor grondverzet, bodemonderzoeken voor bouw/milieu, meldingen gesloten 
bodemenergiesystemen en bodemsaneringen. Zij zijn bij misstanden vaak het eerste 
aanspreekpunt, merken ook de gevolgen ervan maar hebben een zeer beperkte rol bij het toezicht. 
Graag zouden wij in het rapport meer erkenning zien voor deze positie van gemeenten en daarbij 
ook uw visie willen lezen hoe de overheid in haar geledingen als geheel de doelstellingen van het 
stelsel kan bereiken.  
 
Uit de eerdere evaluaties en signalen van de stakeholders blijkt dat versterking van het publieke 
toezicht noodzakelijk is. De balans slaat te ver naar de private kant door. Wat ons betreft wordt 
vooral de oplossing gezocht in een intensievere uitoefening van de kerntaken van de 
toezichthoudende taak van de overheid en dan vooral door de IL&T. Een aantal maatregelen voor 
het verbeteren van toezicht gaat in op het betrekken van decentrale overheden. Wij vinden de 
passages hierover met betrekking tot de inzet van gemeenten/omgevingsdiensten te ver afwijken 
van de praktijk. Gezien de disbalans tussen taak en budget die gemeenten nu en straks hebben, 
zullen gemeenten hun prioriteiten moeten leggen op aan woningbouw en energietransitie 
gerelateerde werkzaamheden.  
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Duidelijke scheiding rollen en verantwoordelijkheden nodig 
Gemeenten hechten een groot belang aan een duidelijke scheiding van rollen en 
verantwoordelijkheden tussen het publieke en private deel van het stelsel. Daarom kiezen 
gemeenten ervoor om afstand tot het stelsel behouden en daarom niet deel te nemen commissies 
over normdocumenten en/of beoordelingsrichtlijnen. 
 
Ongewenste rol omgevingsdiensten met betrekking tot toezicht gemeentelijke grondbanken 

We zijn verrast door uw voorstel de bevoegd gezag taken voor de gemeentelijke grondbanken 

direct te beleggen bij een omgevingsdienst, onafhankelijk van de gemeenten. Een discussie 

daarover zou plaats moeten vinden in de recentelijk opgezette samenwerking rondom de 

verbetering van het VTH stelsel. Ook kan dan de rolinvulling van de provincie vanuit haar 

interbestuurlijk toezichttaak worden meegenomen. Kort gezegd, uw voorstel past niet in andere 

lopende trajecten en bestaande regelingen en is om die reden niet wenselijk en uitvoerbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 
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