Doorontwikkeling meersporenbeleid aanpak
bodemverontreiniging in Limburg

Notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg
Vastgesteld bij vergadering van 21 oktober 2009
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1.

Inleiding

Binnen de provincie Limburg wordt sinds midden jaren negentig het meersporenbeleid gehanteerd bij
de aanpak van bodemverontreiniging. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving zijn aanleiding om dit
beleid te heroverwegen.
In deze notitie heeft de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg (BBL) de informatie bij elkaar gebracht
die relevant is voor de heroverweging. Op basis van de heroverweging komt de BBL tot een nieuwe
invulling van het meersporenbeleid.
De inhoud van de notitie is besproken met vertegenwoordigers van VROM en van alle Limburgse
gemeenten en de Provincie Limburg. Vervolgens heeft de BBL de notitie vastgesteld in haar
vergadering van 21 oktober 2009.
Leeswijzer
In deze notitie wordt eerst de status van deze notitie en de reikwijdte van het meersporenbeleid
aangegeven (par. 2), waarna de basisfilosofie van het bestaande meersporenbeleid wordt toegelicht
(par. 3) en de ervaringen met dit beleid worden beschreven (par. 4).
Vervolgens worden de ontwikkelingen benoemd die aanleiding zijn om tot een heroverweging te
komen (par. 5). Daarna worden overwegingen ten aanzien van de invulling van het meersporenbeleid
beschreven (par. 6) om vervolgens de nieuwe invulling van het meersporenbeleid te schetsen (par. 7).
In de volgende paragraaf wordt aangegeven hoe de nieuwe invulling zich verhoudt tot de positieve en
negatieve ervaringen met de toepassing van het bestaande beleid (par. 8). Daarna wordt kort
ingegaan op de beleidsvisie van VROM (par. 9) en de resultaten van de bespreking van het beleid
met de gemeenten en Provincie (par. 10). De notitie sluit af met een conclusie (par. 11).

2.

Status BBL - notitie en reikwijdte meersporenbeleid

2.1
Status BBL - notitie
In deze notitie is het standpunt van de BBL beschreven. De BBL is een ambtelijke werkgroep.
Daarmee heeft de notitie niet de status van beleidsregel als bedoeld in de Algemene wet
bestuursrecht. Om de nieuwe invulling van het meersporenbeleid wel de status van beleidsregel te
geven, dient dit conform de daarvoor geldende procedure door de bevoegde gezagen te worden
vastgesteld en gepubliceerd. Vervolgens kan het meersporenbeleid als toetsingskader bij de aanpak
van bodemverontreiniging worden gehanteerd.
2.2
Reikwijdte meersporenbeleid
Het meersporenbeleid vormt het toetsingskader voor de aanpak van bodemverontreinigingen die zijn
ontstaan voor 1 januari 1987, de zogenaamde historische verontreinigingen. Op verontreinigingen die
zijn ontstaan vanaf die datum is het zorgplichtbeginsel van toepassing, wat inhoudt dat de
verontreiniging zoveel als mogelijk ongedaan moet worden gemaakt.
Beoordelingen op grond van het meersporenbeleid vinden plaats bij nieuwe ontwikkelingen. Op
bodemverontreinigingen in bestaande situaties is het meersporenbeleid niet van toepassing. Voor
deze situaties is in de Wet bodembescherming bepaald dat sanerende maatregelen moeten worden
genomen indien er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan is vastgesteld
dat een spoedige sanering noodzakelijk is. Dit is een afzonderlijk traject.
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3.

Basisfilosofie van het vigerende meersporenbeleid

De uitvoering van bodembeleid gaat via verschillende regelingen. Die regelingen vinden hun basis in
diverse wettelijke kaders, die kunnen worden ondergebracht in vier sporen:
1. de Wet bodembescherming;
2. de Wet ruimtelijke ordening;
3. de Woningwet;
4. het Besluit bodemkwaliteit.
Daar waar al deze regelingen iets zeggen over de relatie tussen bodemkwaliteit en functie ligt het voor
de hand dat die uitspraak per functie hetzelfde is: onze opvatting over de kwaliteit bodem die we
geschikt vinden voor een bepaald gebruik wordt niet anders doordat er een ander wettelijk
regime geldt. Het maakt immers niet uit of we de vereiste bodemkwaliteit voor een woning met tuin
bereiken via een sanering (omdat er verontreiniging aanwezig is tot boven de Interventiewaarde)(1.),
via een bestemmingsplanherziening (omdat het tot nu toe een bestemming agrarische doeleinden of
bedrijfsdoeleinden had)(2.), bij het verlenen van een bouwvergunning (3.) of via het aanvoeren van
grond (omdat het terrein te laag ligt)(4.).
Deze benadering kent zijn oorsprong in het gedachtegoed van Actief Bodembeheer Limburg (ABL),
dat midden jaren negentig is ontwikkeld.
De te hanteren bodemkwaliteitsdoelstelling is inmiddels getalsmatig ingevuld door de maximale
waarden zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de Circulaire bodemsanering 2009
of de achtergrondgrenswaarde in combinatie met het aanvaardbaar risiconiveau voor gebieden
waarvoor een bodembeheerplan is opgesteld (overgangsrecht Bbk).
Bij de afweging of daadwerkelijk sanerende maatregelen moeten worden genomen wordt een
doelmatigheidsafweging gemaakt.
Deze invulling van het meersporenbeleid betekent dat ook voor niet-ernstige bodemverontreinigingen,
op locaties waar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, sanerende maatregelen nodig kunnen zijn.
Naast de beschreven samenhang in bodembeleid wordt dit tevens ingegeven door de, ook in zijn
algemeenheid gehanteerde ambitie, om bij nieuwe ontwikkelingen een duurzame situatie na te
streven.
In onderstaande figuur is het vigerende meersporenbeleid schematisch weegegeven.

Besluit bodemkwaliteit

Wet bodembescherming

Wet ruimtelijke ordening

Uniforme norm gerelateerd aan de functie:
- Cagr en ARN
- Maximale waarden

Figuur 1: schema vigerend meersporenbeleid
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Woningwet

Wat de getalsmatige invulling van de bodemkwaliteitsdoelstelling betekent voor de aanwezige
bodemkwaliteit wordt in onderstaande figuren schematisch weergegeven. Hierbij is als voorbeeld
uitgegaan van de functie wonen. Voor het gebiedspecifieke kader zijn de
bodemkwaliteitsdoelstellingen van ABL gehanteerd, omdat op dit moment nog niet gewerkt wordt met
lokale maximale waarden op grond van het Bbk.

Sanscrit

Aanwezige concentratie: saneren (altijd doelmatig)
I - waarde

Aanwezige concentratie: saneren mits doelmatig
MWW = actiewaarde
AW 2000

Figuur 2: schema bodemkwaliteitsdoelstelling bij functie wonen, generiek kader

Sanscrit
ARN wonen
Aanwezige concentratie: saneren mits doelmatig
I - waarde

Aanwezige concentratie: saneren mits doelmatig
Cagr = actiewaarde
AW 2000

Figuur 3: schema bodemkwaliteitsdoelstelling bij functie wonen, gebiedsgericht kader ABL
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4.

Ervaringen met de toepassing van het meersporenbeleid

Het werken met het meersporenbeleid heeft verschillende ervaringen opgeleverd.
Als positief wordt ervaren:
- de goede samenhang die het beleid aanbrengt tussen de wettelijke sporen: voor alle sporen
worden dezelfde bodemkwaliteitsdoelstellingen gehanteerd. Dat maakt het beleid eenduidig en
overzichtelijk waardoor het goed toepasbaar is;
- vanwege de logische samenhang is het beleid goed uit te leggen;
- de bodemkwaliteitsdoelstelling staat voor een duurzame bodemgeschiktheid; buiten diffuus
verontreinigde gebieden zijn er bij die bodemkwaliteit geen risico’s, binnen diffuus verontreinigde
gebieden is de bodemkwaliteit optimaal in de context van het gebied en zijn de risico’s uiteraard
altijd aanvaardbaar;
- het hanteren van dezelfde bodemkwaliteitsdoelstelling ongeacht het wettelijk kader dat van
toepassing is levert minder ‘versnippering’ aan bodemkwaliteiten op (geen postzegel-verdeling);
- het meersporenbeleid brengt met zich mee dat niet alleen via het saneringsspoor, maar ook via
het beheerspoor een kwaliteitsverbetering van de bodem wordt behaald en levert daarmee een
bijdrage aan de ambitie die voor een gebied kan worden gesteld.
Als negatief wordt ervaren:
- de Woningwet bemoeilijkt de uitvoering van het meersporenbeleid omdat deze wet bepaalt dat
voor wat betreft de bodemkwaliteit volksgezondheidsrisico’s moeten worden voorkomen. Het
meersporenbeleid gaat uit van het realiseren van een duurzame bodemkwaliteit. Indien gehalten
worden aangetroffen die niet hieraan voldoen, dienen maatregelen te worden getroffen om die
bodemkwaliteit te realiseren. Dat betekent dat op grond van dit beleid ook maatregelen worden
getroffen indien er geen sprake is van (onaanvaardbare) risico’s voor de volksgezondheid.
Formeel kan dat niet worden verlangd op basis van de Woningwet. Voor gemeenten die in het
kader van de Woningwet toetsen op volksgezondheidsrisico’s en niet op grond van het
meersporenbeleid wordt de samenhang van het meersporenbeleid gefrustreerd;
- de doelmatigheidstoets is een instrument dat als arbitrair wordt ervaren;
- een aantal betrokkenen ervaart het motiveren van het saneren van lichte verontreinigingen
(waaraan geen onaanvaardbare risico’s zijn verbonden) als lastig. Is het milieurendement wel
voldoende, mede in relatie tot de kosten?;
- het verschil tussen de actiewaarden van bestaande situaties en nieuwe situaties wordt door een
aantal betrokkenen ervaren als moeilijk uit te leggen. Bij nieuwe ontwikkelingen dienen
maatregelen te worden genomen om lichte verontreinigingen te saneren, terwijl op andere,
bestaande locaties waar soms gehalten in de bodem aanwezig zijn die vele malen hoger zijn,
wordt verkondigd dat er geen sprake is van risico’s en er derhalve geen maatregelen nodig zijn
om de verontreiniging weg te nemen of te verminderen.

In dit verband zijn de volgende opmerkingen ook nog relevant:
- de ervaringen met het meersporenbeleid hangen deels samen met de aanwezige bodemkwaliteit
binnen een gebied. Binnen de diffuus ernstig verontreinigde gebieden speelt een aantal als
negatief ervaren aspecten niet. Bij het saneren van gehalten boven de interventiewaarde spelen
discussies over milieurendement minder en is het verschil tussen bestaande en nieuwe situaties
ook veel kleiner. Tevens kan gemakkelijker op basis van de Woningwet het nemen van sanerende
maatregelen worden verlangd en uitgelegd aan burgers en initiatiefnemers. In gebieden die
relatief schoon zijn spelen deze discussies met name wel;
- over het algemeen ervaren de leden van de BBL dat in het merendeel van de situaties uiteindelijk
geen sanerende maatregelen nodig zijn. Binnen de diffuus verontreinigde gebieden voldoet de
bodemkwaliteit vaak aan de bodemkwaliteitsdoelstelling (de achtergrondgrenswaarde). Indien
deze waarde wordt overschreden en voor overschrijdingen van de algemene
bodemkwaliteitsdoelstellingen buiten diffuus verontreinigde gebieden leidt een afweging met
behulp van de doelmatigheidstoets er in het merendeel van de gevallen toe dat sanerende
maatregelen als niet doelmatig worden beschouwd;
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-

-

de demografische ontwikkelingen beginnen hun effect te hebben op de realisatiekansen van
projecten. De krimp van de bevolking leidt er op dit moment al toe dat er gebieden zijn waar
slechts één woning gebouwd kan worden per twee te slopen woningen. Dat betekent dat de
exploitatieopzet van dergelijke projecten onder druk komt te staan. De verwachting is dat dit effect
zich de komende jaren verder zal uitbreiden;
de aard van het (stedelijke) gebied leidt ook tot andere discussies. Zo blijkt dat marktpartijen er
binnen de ene gemeente meer voor over hebben om een locatie te kunnen ontwikkelen, dan in
een andere gemeente. Dat heeft onder andere te maken met de schaarste aan te ontwikkelen
locaties binnen een gebied.
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5.

Aanleiding heroverweging

De laatste jaren heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van wet- en
regelgeving dat aanleiding is om tot een heroverweging van bodembeleid te komen. Belangrijkste
ontwikkeling en directe aanleiding is de inwerkingtreding van het Bbk. Met dit besluit wordt een nieuw
kader geïntroduceerd voor het toepassen van bouwstoffen, grond en bagger. Het kent een andere
benadering en normering dan de oude kaders.
De inwerkingtreding van het Bbk heeft ertoe geleid dat het beleid Actief Bodembeheer Limburg
gedeeltelijk van rechtswege is vervallen en voor het overige overbodig is geworden; GS hebben het
beleid, voor zover niet van rechtswege vervallen, dan ook ingetrokken voor nieuw op te stellen
bodembeheernota’s.
De inwerkingtreding van het Bbk heeft tevens geleid tot een aanpassing van de Circulaire
bodemsanering 2006 tot (inmiddels) de Circulaire bodemsanering 2009. In de circulaire wordt voor de
saneringsdoelstelling een koppeling gelegd met de normering van het Bbk.
Ten aanzien van de circulaire is verder vermeldenswaardig dat een paragraaf wordt gewijd aan
bodemverontreiniging die geen deel uitmaakt van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
Hierover wordt aangegeven dat het niet zo is, dat bij niet ernstig verontreinigde grond een verplichting
kan worden opgelegd op grond van de bodemregelgeving om de bodem schoner te maken. De
circulaire vervolgt met aan te geven dat er in die gevallen immers geen sprake is van een (potentieel)
risico dat een dergelijke verplichting rechtvaardigt. In de circulaire is niet eerder zo expliciet een
uitspraak gedaan over verontreinigingen die geen deel uitmaken van een geval van ernstige
bodemverontreiniging.
Naast nieuwe wettelijke ontwikkelingen hebben er ook beleidsmatig ontwikkelingen plaatsgevonden.
In dit verband is van belang de brief van de minister van VROM van januari 2008 waarin zij aangeeft
dat er een tekort is aan financiële middelen. Daarom is met de decentrale overheden de afspraak
gemaakt om zoveel mogelijk prioriteit te leggen bij de aanpak van locaties waar sprake is van risico’s
op het gebied van gezondheid, ecologie en verspreiding van ernstige grondwaterverontreiniging.
Binnen deze prioriteit moeten de locaties waar sprake is van gezondheidsrisico’s met voorrang
worden aangepakt. De aanpak kan bestaan uit het nemen van sanerende maatregelen in de zin van
het verminderen of wegnemen van (blootstelling aan of verspreiding van) verontreinigingen of het
beheersen van de risico’s van blootstelling en/of verspreiding.
De overige verontreinigingen moeten worden gesaneerd in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen
(het beheerspoor). Hiervoor zullen met name de marktpartijen de kosten moeten dragen.
De afspraken tussen Rijk en decentrale overheden zijn vastgelegd in het convenant
Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties, dat op 10 juli 2009 is ondertekend.
Landelijk wordt gediscussieerd over de aanpak van het geval van bodemverontreiniging in relatie tot
het enkel wegnemen van de spoed. Oorspronkelijk ging de systematiek van de Wbb uit van de
multifunctionele sanering van het geval van bodemverontreiniging. Vervolgens is de overstap gemaakt
naar het functiegericht saneren en met de wijziging van de Wbb in 2006 en de inwerkingtreding van
het BUS zijn de mogelijkheden voor het uitvoeren van deelsaneringen enorm verruimd.
De systematiek van de huidige Wbb gaat wel nog steeds uit van gevallen van bodemverontreiniging.
Er worden thans voorbereidingen getroffen voor een volgende aanpassing van de Wbb. Ook in dat
kader wordt de discussie gevoerd hoe om te gaan met het deel van een geval van
bodemverontreiniging dat buiten het spoedig te saneren deel ligt (het deel met gehalten lager dan
Sanscrit en hoger dan AW 2000). Volgens de huidige systematiek geldt voor dat deel dat gesaneerd
moet worden indien handelingen worden verricht ten gevolge waarvan de verontreiniging van de
bodem wordt verminderd of verplaatst. Ten tijde van het schrijven van deze notitie is nog niet duidelijk
wat de uitkomst van de discussie zal worden.
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Tot slot, ontwikkelingen op het vlak van samenhang in landelijke wet- en regelgeving. Ten tijde van
het ontstaan van het meersporenbeleid was dit vernieuwend. Inmiddels heeft zich een aantal
ontwikkelingen voorgedaan dat het meersporenbeleid ondersteunt. Genoemd kunnen worden:
- het overstappen van multifunctioneel naar functiegericht saneren, waarmee nadrukkelijk een
verband werd gelegd tussen de sanering van een bodemverontreiniging en de ruimtelijke
ordening;
- de Beleidsbrief bodem van 2003 waarin werd gepleit voor een verdergaande koppeling tussen
ruimtelijke ordening en bodemaspecten om zo duurzaam bodemgebruik te bevorderen. Tevens
werd in de brief aangekondigd dat beleidskaders vereenvoudigd en consistenter zouden worden
gemaakt, waardoor decentrale overheden meer ruimte krijgen voor gebiedsgerichte oplossingen.
Ook daarbij worden bodemkwaliteitsambities geformuleerd op basis van onder andere de
gewenste bodemkwaliteit vanwege het bodemgebruik;
- de afstemming van de normen voor hergebruik op de functie van de desbetreffende locatie door in
het Bbk de toets aan de functie als een van de voorwaarden op te nemen. Daarmee is het
hergebruik in samenhang met de ruimtelijke ordening geregeld;
- de afstemming van de normen voor hergebruik met de normen voor sanering door de opname van
de normen van het Bbk in de Circulaire bodemsanering 2009. Hiermee wordt een optimale
afstemming bewerkstelligd tussen het hergebruikspoor en het saneringsspoor.
Na ruim tien jaar met het meersporenbeleid te hebben gewerkt, zien we dat met name het
hergebruiksspoor en het saneringsspoor goed op elkaar zijn afgestemd. De duurzame
bodemgeschiktheid speelt een centrale rol in beide sporen.
We constateren ook dat die afstemming zich (nog) niet doorzet naar de Wro en WW.
De landelijke ontwikkelingen overziend kunnen er twee hoofdrichtingen worden onderscheiden.
Enerzijds wordt de duurzame bodemgeschiktheid nagestreefd. Dat is met name verankerd in het
hergebruiks- en saneringsspoor.
Anderzijds zorgen de beperkte financiële middelen voor bodemsanering ervoor dat de
saneringsoperatie zich met name richt op situaties met onaanvaardbare risico’s. Dit past bij het
gestelde in de huidige circulaire dat het saneren van lichte verontreinigingen niet kan worden verplicht.
Op basis van deze ontwikkelingen is het realiseren van duurzame bodemkwaliteit enkel mogelijk
indien er sprake is van spoed, respectievelijk een geval van ernstige bodemverontreiniging.
Gelet op de verschillende richtingen waarin de ontwikkelingen wijzen is de toekomstvisie van VROM
een belangrijk element bij de heroverweging. Met name haar ideeën over het afstemmen van de
verschillende wettelijke kaders op elkaar en de invulling van de beleidsvrijheid die deze wetten bieden
is van belang. Hier gaan we in par. 9 op in.
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6.

Overwegingen invulling meersporenbeleid

6.1
Uitgangspunt is en blijft samenhang tussen wettelijke sporen
Gelet op de eenduidigheid en overzichtelijkheid is en blijft het uitgangspunt het streven naar
samenhang tussen de diverse wettelijke sporen waarin een uitspraak moet worden gedaan over de
aanpak van bodemverontreiniging.
6.2
Wat bepalen de verschillende wettelijke sporen?
Als eerste is opnieuw gekeken naar de verschillende wettelijke sporen: welke verplichtingen leggen zij
inmiddels op en welke beleidsvrijheid bestaat er?
- Wet bodembescherming: de wet maakt onderscheid in gevallen van ernstige
bodemverontreiniging en overige gevallen. In de Circulaire bodemsanering 2009 is vastgelegd
wanneer er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De circulaire betreft een
beleidsregel, waar gemotiveerd vanaf geweken kan worden.
In de wet is voor gevallen van ernstige bodemverontreiniging vastgelegd in welke situaties
gesaneerd moet worden. Indien er geen sprake is van een ontwikkeling (statische locaties)
worden enkel maatregelen voorgeschreven indien er sprake is van een spoedig te saneren
verontreiniging. Indien er wel sprake is van een ontwikkeling (dynamische locaties), dient de
saneringsdoelstelling te worden gerealiseerd. Hiervoor kunnen al dan niet sanerende maatregelen
noodzakelijk zijn.
In de wet is meer in algemene zin vastgelegd wat de saneringsdoelstelling is. Deze is verder
uitgewerkt in de circulaire. Hierin wordt een koppeling gelegd met de normen van het Bbk: het
generieke en gebiedsspecifieke toetsingskader.
Tevens geeft de circulaire aan dat geen verplichting tot het nemen van sanerende maatregelen
kan worden opgelegd indien er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- Wet ruimtelijke ordening: deze wet kent beleidsvrijheid waar het gaat om de te hanteren
bodemkwaliteitsdoelstellingen;
- Woningwet: de ten grondslag liggende uitgangspunten van deze wet zijn veiligheid en gezondheid
van mensen1. In de wet is geen getalsmatige invulling gegeven van de bodemkwaliteit waarboven
risico’s voor de gezondheid van mensen optreden, noch van de te hanteren
bodemkwaliteitsdoelstelling bij het nemen van maatregelen. Op dit punt heeft het bevoegde gezag
beleidsvrijheid, met dien verstande dat de uitgangspunten van de wet het kader vormen;
- Besluit bodemkwaliteit: in het Bbk zijn de voorwaarden voor hergebruik vastgelegd. Het generieke
toetsingskader bevat geen beleidsvrijheid, het gebiedsspecifieke toetsingskader bevat op enkele
onderdelen wel beleidsvrijheid.
6.3
Invulling bodemkwaliteitsdoelstelling
In twee wettelijke sporen, Bbk en Wbb, wordt een wetenschappelijk onderbouwde getalsmatige
invulling gegeven voor de bodemkwaliteitsdoelstelling. Deze invulling is bovendien dezelfde: de
generieke of gebiedsspecifieke maximale waarden. Het ligt voor de hand deze
bodemkwaliteitsdoelstelling tevens te hanteren voor de andere wettelijke sporen.
6.4
In welke gevallen zijn sanerende maatregelen verplicht?
De wettelijke sporen zijn verschillend ten aanzien van de voorwaarden waarbij het verplicht is om
maatregelen te nemen. In de Wbb en WW is daarover iets vastgelegd. Voor wat betreft de Wbb moet
het in ieder geval gaan om een geval van ernstige bodemverontreiniging.
De WW bepaalt dat er maatregelen nodig zijn indien er sprake is van risico’s voor de gezondheid van
mensen. De WW geeft geen getalsmatige invulling van de risico’s voor de volksgezondheid. De Wbb
kent hiervoor wel wetenschappelijk onderbouwde normen en rekenmodellen. Het ligt voor de hand om
deze tevens te hanteren voor een beoordeling in het kader van de WW.
Tussenstap: invulling criterium ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’
Ten behoeve van de afweging over de invulling van het criterium dat bepaalt wanneer sanerende
maatregelen in ieder geval verplicht zijn, is het nodig eerst nader in te gaan op het criterium uit de
Wbb: het geval van ernstige bodemverontreiniging. Wat wordt verstaan onder een geval van ernstige
bodemverontreiniging is niet vastgelegd in de wet zelf, maar in de Circulaire bodemsanering 2009.
1
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Memorie van Toelichting, nr. 24 809, nr. 3

Hierin is het volgende aangegeven:
‘Er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de
3
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m bodemvolume in het geval van
3
bodemverontreiniging, of 100 m poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een
grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.
In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden ook sprake zijn van een
geval van ernstige verontreiniging. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige functies:
−
moestuin/volkstuin,
−
plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met hoge
grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem onder bebouwing.
Voor asbest geldt dat zodra er grond aanwezig is met gehalten aan asbest boven de
interventiewaarde, onafhankelijk van het volume, er sprake is van een geval van ernstige
verontreiniging’.
Voor de genoemde gevoelige functies gelden de volumecriteria niet. Dus ook bij een geringere
hoeveelheid verontreinigde bodem kan in die situaties sprake zijn van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. Dit is bevestigd door Bodem+.
Naast de in de circulaire beschreven situaties bestaat er echter nog een situatie waarbij sprake kan
zijn van onaanvaardbare risico’s. Het betreft de situatie waarbij de interventiewaarde wel wordt
overschreden, maar in minder dan 25 m3 bodemvolume. Dat in deze situatie sprake kan zijn van
onaanvaardbare risico’s is het gevolg van de wijze waarop in het kader van de Wbb risico’s worden
beoordeeld. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een generieke modelberekening:
Sanscrit. Deze modelberekening hanteert geen volumecriterium. Enkel de combinatie van (hoge)
gehalten aan verontreinigingen in de bodem met een gevoelige gebruiksvorm van de betreffende
locatie, kan leiden tot de uitkomst dat er sprake is van onaanvaardbare risico’s, ongeacht het volume
aan verontreinigde bodem.
Om enig idee te hebben welke situaties het kan betreffen, kan als voorbeeld worden genoemd de
gebruiksvorm wonen met tuin, waarbij hoge gehalten aan lood (>I-waarde) of cadmium (>35 mg/kg)
voorkomen.
Gelet op de doelstellingen van de Wbb zou het zo moeten zijn, dat ook deze situaties op grond van de
Wbb kunnen worden aangepakt. Of andersom gezegd: het zou niet zo moeten zijn dat er
verontreinigingssituaties zijn die onaanvaardbare risico’s opleveren volgens de
beoordelingssystematiek van de Wbb en die niet op grond van de Wbb gereguleerd zijn.
Om dit te regelen zou de verontreinigingssituatie waarbij de interventiewaarde wordt overschreden en
er sprake is van onaanvaardbare risico’s moeten worden toegevoegd aan de beschrijving van het
geval van ernstige bodemverontreiniging in de circulaire. Tot die tijd kunnen de bevoegde gezagen
Wbb, in aanvulling op het gestelde in de huidige circulaire, in hun bodembeleid vastleggen dat de
beschreven verontreinigingssituatie tevens als geval van ernstige bodemverontreiniging wordt
aangemerkt. Die mogelijkheid bestaat omdat de circulaire een beleidsregel is. Van de ambtelijke zijde
van de Provincie is aangegeven dat aan het college van GS zal worden geadviseerd om dit op te
nemen in het provinciale beleidskader bodem, dat op dit moment wordt geactualiseerd.
Dit punt is besproken met Bodem+. Bodem+ onderschrijft ons standpunt. Het aanvullen van de
beschrijving van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de circulaire is toegevoegd aan de
lijst met voorgestelde aanpassingen van de circulaire.
Overwegingen ten aanzien van het criterium waarbij sanerende maatregelen verplicht zijn
Het voorgaande mede in ogenschouw genomen, kan worden geconstateerd dat er geen sprake is van
risico’s voor de volksgezondheid indien er geen sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. In die situaties zijn derhalve zowel in het kader van de Wbb als in het kader van
de WW geen sanerende maatregelen vereist.
Als er wel sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging kunnen er risico’s voor de
gezondheid van mensen voorkomen, maar dat is niet in alle situaties het geval. Omdat in die gevallen
zowel de Wbb als de WW van toepassing zijn, zullen de maatregelen in het kader van beide sporen
overeenkomen (indien er sprake is van risico’s voor de gezondheid van mensen), of de maatregelen
op grond van de Wbb zullen bepalend zijn (indien er geen sprake is van risico’s voor de gezondheid
van mensen).
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De Wro kent beleidsvrijheid op dit punt, wat betekent dat het mogelijk is dat aangesloten wordt bij de
benadering van de Wbb en WW.
Bij hergebruik van grond is er geen sprake van een situatie waarbij sanerende maatregelen moeten
worden genomen; het gaat enkel om het toepassen van grond. Daarvoor geldt altijd het generieke of
gebiedsspecifieke toetsingskader.
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7.

Nieuwe invulling meersporenbeleid

Uitgangspunt voor de bodemkwaliteitsdoelstelling is en blijft voor alle sporen de duurzame
bodemgeschiktheid, getalsmatig ingevuld door de maximale waarden.
Het realiseren van deze bodemkwaliteit wordt niet in alle gevallen verplicht gesteld. Gelet op de
benadering van de Wbb en de WW wordt ervoor gekozen om deze lijn door te trekken naar de Wro.
Dat betekent dat enkel indien er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging
sanerende maatregelen noodzakelijk zijn. Andersom gezegd, zolang er geen sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging zijn sanerende maatregelen niet noodzakelijk.
Opgemerkt wordt dat met deze invulling de minimaal vereiste aanpak wordt vastgelegd. Dat neemt
niet weg dat ook voor situaties waarbij geen sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging gekozen kan worden voor het realiseren van de duurzame bodemkwaliteit.
Dit zal afhankelijk zijn van de (ruimte voor de) ambitie van de betrokken partijen om een duurzame
bodemkwaliteit te realiseren.
De beschreven invulling van het meersporenbeleid is schematisch in onderstaande figuur
weergegeven.

Besluit bodemkwaliteit

Wet bodembescherming

Wet ruimtelijke ordening

Geval van ernstige bodemverontreiniging
Ja

Uniforme norm gerelateerd aan de functie:
generieke of gebiedspecifieke maximale waarden

Woningwet

Nee

Sanerende
maatregelen
niet
noodzakelijk

Figuur 4: schema alternatieve invulling meersporenbeleid
Bij deze invulling van het meersporenbeleid zit de samenhang in enerzijds de uniforme keuze voor
situaties waarbij sanerende maatregelen worden verlangd (geval van ernstige bodemverontreiniging),
en anderzijds de uniforme norm die wordt gehanteerd indien sanerende maatregelen nodig zijn.
Bij hergebruik van grond is het nemen van sanerende maatregelen niet aan de orde. Bij hergebruik
geldt altijd dat voldaan moet worden aan het Bbk. Dat betekent dat er situaties kunnen zijn waarbij
volgens de Wbb, Wro en WW de aanwezige bodemkwaliteit aanvaardbaar wordt geacht, en
vervolgens bij het toepassen van grond van elders strengere eisen worden gesteld aan de kwaliteit
van die grond.
Argument voor dit verschil kan zijn dat bij hergebruik de grond al ‘op de schop’ is genomen, terwijl het
in de andere kaders gaat om het bepalen wanneer de schop de grond in moet teneinde sanerende
maatregelen te treffen.
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In onderstaande figuren is schematisch weergegeven wat deze invulling betekent voor de aanwezige
bodemkwaliteit. Hierbij wordt voor de overzichtelijkheid een geval van ernstige bodemverontreiniging
even gelijk gesteld met een overschrijding van de I-waarde.

Sanscrit

Aanwezige concentratie: saneren
I – waarde: actiewaarde (geval van ernstige bodemverontreiniging)

Aanwezige concentratie: saneren niet noodzakelijk
MWW
AW 2000

Figuur 5: schema bodemkwaliteitsdoelstelling bij functie wonen, generiek kader

Sanscrit

Aanwezige concentratie: saneren
I – waarde: actie waarde (geval van ernstige bodemverontreiniging)

Aanwezige concentratie: saneren niet noodzakelijk
LMW
AW 2000

Figuur 6: schema bodemkwaliteitsdoelstelling bij functie wonen, gebiedsspecifiek toetsingskader
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8.

Nieuwe invulling in relatie tot bestaande invulling meersporenbeleid

De nieuwe invulling komt tegemoet aan een aantal punten van de bestaande invulling van het
meersporenbeleid dat als negatief werd ervaren. Het betreft de volgende zaken:
−
bij deze invulling is de aanpak via de WW gelijk aan de aanpak op basis van de Wbb en Wro;
−
de als arbitrair ervaren doelmatigheidstoets maakt grotendeels geen deel meer uit van deze
invulling van het meersporenbeleid. Voor de niet diffuus verontreinigde gebieden bestaat deze
toets op dit moment voor de doelmatigheidsafweging bij lichte overschrijdingen van de MWW.
Deze afweging is niet langer aan de orde bij de onderhavige benadering.
Voor de diffuus verontreinigde gebieden die niet ernstig verontreinigd zijn wordt de afweging ook
verlaten. Indien er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dienen
maatregelen te worden getroffen.
De doelmatigheidstoets kan mogelijk wel nog van belang zijn voor situaties binnen de diffuus
ernstige verontreinigde gebieden. Dit dient nader besproken te worden;
−
discussies over het milieurendement van saneringen van lichte verontreinigingen spelen niet
meer;
−
het verschil tussen gehalten waarbij in bestaande en nieuwe situaties sanerende maatregelen
worden verlangd wordt kleiner.
Daar staat tegenover dat een aantal aspecten dat als positief werd ervaren van het meersporenbeleid
met de alternatieve invulling wijzigt. Het betreft de volgende punten:
−
anders dan bij het vigerende meersporenbeleid wordt bij nieuwe situaties niet altijd dezelfde
bodemkwaliteit per functie gerealiseerd.
Voorbeeld
Volgens het vigerende beleid is, volgens de generieke normen, bij een nieuwe woning met tuin een
PAK-gehalte van 6,8 mg/kg de bodemkwaliteitsdoelstelling en tevens de actiewaarde; gehalten hoger
dan 6,8 worden gesaneerd mits dit doelmatig wordt geacht. Dit ongeacht of er sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging. Bekend manco hierbij vormt de beperking van de WW.
Volgens de alternatieve invulling van het meersporenbeleid is tevens, volgens de generieke normen, bij
een nieuwe woning met tuin een PAK-gehalte van 6,8 mg/kg de bodemkwaliteitsdoelstelling. Dit is
echter niet de actiewaarde. De actie’waarde’ is het geval van ernstige bodemverontreiniging, voor het
gemak maar even de interventiewaarde voor PAK van 40 mg/kg. Dat betekent dat bij een nieuwe
woning met tuin gehalten tot 40 mg/kg worden geaccepteerd, en dat, indien er sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging, het PAK-gehalte wordt gesaneerd tot 6,8 mg/kg.

Oorzaak hiervan is gelegen in de beschreven benadering van de Wbb en WW om enkel
sanerende maatregelen te verlangen indien er sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging, respectievelijk indien er sprake is van risico’s voor de volksgezondheid.
De bodemregelgeving en -normering werken zodoende met een bandbreedte; de actiewaarde is
een andere dan de saneringsdoelstelling. Dat heeft tot gevolg dat voor gehalten die liggen tussen
de saneringsdoelstelling en de actiewaarde, zoals in het voorbeeld, geen sanerende maatregelen
kunnen worden verlangd. De aanwezige bodemkwaliteit wordt dan aanvaard.
De benadering van deze twee wettelijke sporen en de samenhang die we steeds voorop stellen,
bepaalt tevens de invulling van het Wro-spoor;
−
verschil met het vigerende meersporenbeleid is dat op grond van dat beleid de duurzame
bodemkwaliteit tevens de actiewaarde is, terwijl bij de onderhavige invulling de actie’waarde’ bij
het geval van ernstige bodemverontreiniging ligt. Dat betekent dat de ambitie van het beleid naar
beneden wordt bijgesteld;
−
volgens de alternatieve invulling wordt een bodemkwaliteitsverbetering via het beheerspoor niet
verplicht gesteld.
Bovenbeschreven punten zijn inherent aan de keuzes die ten grondslag hebben gelegen aan de
inhoud van wet- en regelgeving op dit moment en die daarmee de landelijke systematiek bepalen.
Hier kunnen decentrale overheden geen andere invulling aan geven. Dat verhindert niet dat de nieuwe
invulling van het meersporenbeleid een goed toepasbaar toetsingskader vormt voor de aanpak van
bodemverontreiniging.
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9.

Beleidsvisie VROM

De toekomstvisie van VROM ten aanzien van het afstemmen van de verschillende wettelijke kaders
op elkaar en de invulling van de beleidsvrijheid die deze wetten bieden is een belangrijk element bij de
heroverweging van de invulling van het meersporenbeleid. Hierover heeft op 2 september 2009 een
gesprek plaatsgevonden tussen een aantal leden van de BBL en vertegenwoordigers van Bodem+.
Uit dat overleg is het volgende gebleken.
Bodem+ onderschrijft het belang van het aanbrengen van samenhang tussen de diverse wettelijke
sporen. Tevens is zij het eens met het hanteren van de duurzame bodemgeschiktheid als
uitgangspunt voor de bodemkwaliteitsdoelstelling voor alle sporen.
Ten aanzien van de rol van de duurzame bodemgeschiktheid in het kader van de Wro en WW geeft zij
aan dat er bij het Rijk geen ontwikkelingen zijn waarbij invulling wordt gegeven aan de
bodemkwaliteitsdoelstellingen in het kader van beide wetten. Ook zijn er geen voornemens om de
huidige benadering van de WW op grond van risico’s voor de volksgezondheid aan te passen.
Van de zijde van Bodem+ is aangegeven dat op basis van de huidige inzichten de nieuwe invulling
van het meersporenbeleid past in het Rijksbeleid voor de komende jaren.

10.

Overleg met gemeenten en Provincie Limburg

Tussen 29 september en 14 oktober 2009 heeft de BBL in een vijftal regio-overleggen de
doorontwikkeling van het meersporenbeleid besproken met ambtelijke vertegenwoordigers van alle
Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg. In deze paragraaf wordt het resultaat van die
overleggen beknopt weergegeven.
De vertegenwoordigers van gemeenten en Provincie onderschrijven het belang van samenhang
tussen de diverse wettelijke sporen. Zij herkennen de beschreven positieve en negatieve ervaringen
met het toepassen van het bestaande meersporenbeleid. Vooral de beperking die de WW met zich
meebrengt waar het gaat om het kunnen verlangen van sanerende maatregelen, wordt ervaren als
hinderlijk bij het toepassen van het bestaande meersporenbeleid.
Zij komen, samen met de BBL, tot de conclusie dat de inhoud van wet- en regelgeving op dit moment
leidt tot de beschreven nieuwe invulling van het meersporenbeleid. Voor deze nieuwe invulling bestaat
ambtelijk dan ook breed draagvlak bij de gemeenten en Provincie.
In een aantal overleggen kwam naar voren dat de wens nog steeds bestaat om bij nieuwe
ontwikkelingen de duurzame bodemkwaliteit te realiseren, ook indien er geen sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging. Dit heeft te maken met het gegeven dat bij nieuwe ontwikkelingen
in zijn algemeenheid duurzaamheid wordt nagestreefd, zo ook voor het aspect bodem.
In gebieden waar nauwelijks sprake is van bodemverontreiniging komt die wens bovendien voort uit
de ambitie om de aanwezige ‘grijze vlekken’ in dit ‘witte gebied’ op enig moment te saneren. De
realisatie van een nieuwe ontwikkeling is daar natuurlijk een uitstekend moment voor. Met het nieuwe
beleid kan dit alleen voor locaties waar sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en
voor het overige op basis van vrijwilligheid.
De vertegenwoordigers van de betreffende gemeenten kunnen zich desalniettemin vinden in de
voorgestelde beleidslijn gelet op de ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
Tot slot, ten behoeve van de uitvoeringspraktijk bestaat bij de gemeenten de behoefte om bij
benadering inzicht te krijgen in de situaties waar bij overschrijding van de interventiewaarde in minder
dan 25 m3 grond sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Daartoe zal de BBL een
tabel generen waarin voor het standaardstoffenpakket de gehalten worden opgenomen waarboven op
basis van Sanscrit sprake is van onaanvaardbare risico’s.
Voor het overige is het besprokene in de regio-overleggen op relevante onderdelen meegenomen in
de onderhavige notitie.
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11.

Conclusie

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving leiden tot een nieuwe invulling van het meersporenbeleid.
Met deze nieuwe invulling behoort een aantal als negatief ervaren aspecten van de bestaande
invulling van het meersporenbeleid tot het verleden. De nieuwe invulling leidt echter tevens tot een
wijziging van een aantal aspecten dat bij de bestaande invulling van het meersporenbeleid als positief
werd ervaren. Desalniettemin is de BBL van mening dat de nieuwe invulling van het meersporenbeleid
een goed toepasbaar toetsingskader vormt voor de aanpak van bodemverontreiniging.
Op basis van de huidige inzichten heeft Bodem+ aangegeven dat de nieuwe invulling van het
meersporenbeleid past in het Rijksbeleid voor de komende jaren. Uit de overleggen met de
gemeenten en Provincie Limburg blijkt dat er breed draagvlak bestaat voor de nieuwe invulling.
Daarmee bestaat zowel met het Rijk als met de regio ambtelijke overeenstemming over de invulling
van het meersporenbeleid.
De BBL beveelt de bevoegde gezagen Wbb, Wro, WW en Bbk aan om de nieuwe invulling van het
meersporenbeleid op te nemen in hun bodembeleid.
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