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Dertig jaar Bodem en vijfendertig 
jaar Wet bodembescherming

Voor het doel van dit artikel doen wij alsof 
wij er al 35 jaar Wet bodembescherming op 
hebben zitten, want anders komen wij niet 
aan het jubileum van 35 jaar. Wij staan stil 
bij het prille begin en bespreken een aantal 
belangrijke wetswijzigingen. We constate-
ren dat het saneren door afgraven is inge-
ruild voor een variatie aan saneringsmaat-
regelen. Nadat we een tussenbeoordeling 
van de Wbb hebben gegeven, pinken we ten 
slotte een traan weg bij de beoogde over-
gang naar de Omgevingswet.

HET PRILLE BEGIN: 1987 EN  

DA ARVOOR 

De Wet bodembescherming was niet de 
eerste wet voor de bescherming en sanering 
van de bodem. Als vervolg op het gifschan-
daal in Lekkerkerk werd ook elders in het 
land onderzocht waar (chemische) afval-
stoffen gestort zouden kunnen zijn. De uit-
komst leidde tot de wens van een snelle 
wettelijke regeling voor onderzoek en sane-
ring van de bodem. Die regeling moest 
vooruitlopen op het ontwerp van de Wet 
bodembescherming dat al in behandeling 
was en dat toen onvoldoende regelde voor 
sanering.

De "Wet houdende tijdelijke regeling inza-
ke sanering in geval van verontreiniging 
van de bodem", korter de Interimwet bo-
demsanering, trad in werking op 1 januari 
1983 en dus voor ons precies één jaar te 
laat om daaraan een jubileum te koppelen.

Aan de wet lag de gedachte ten grondslag 
dat er een overzienbare hoeveelheid veront-
reinigde terreinen bestond, dat ook binnen 

een afzienbare tijd kon worden gesaneerd. 
Omdat er haast bij was, zou de overheid het 
voortouw nemen door onderzoek en sane-
ring op kosten van de overheid te laten 
plaatsvinden, met kostenverhaal achteraf. 
De slogan was daarvoor simpel en aanspre-
kend: ‘de vervuiler betaalt’. Voor dat ver-
haal waren in artikel 21 privaatrechtelijke 
kostenverhaalsmogelijkheden opgenomen. 
Naar de indruk van het bedrijfsleven zette 
de Staat het artikel wel erg hard in om tot 
kostenverhaal op de veroorzaker te komen. 
Daarbij was een groot punt, of er ook ver-
haal mogelijk was van verontreinigingen 
die veroorzaakt waren in een tijd dat bo-
demverontreiniging niemands aandacht 
had en men er geen rekening mee hoefde te 
houden dat de Staat zich het belang van de 
bodem zou gaan aantrekken en in dat ver-
band kosten zou gaan maken. De Staat ver-
loor die slag uiteindelijk. De Hoge Raad 
aanvaardde kostenverhaal via de onrecht-
matige daadsactie niet, wanneer de veront-
reiniging vóór 1 januari 1975 was veroor-
zaakt en er – kort gezegd – geen sprake was 
van bijzondere omstandigheden.1 

GEVALLEN NA 1 JANUARI 1987:  

DE ZORGPLICHT

De Wbb is in werking getreden op 1 januari 
1987, een belangrijke datum voor het onder-
scheid tussen oude en nieuwe gevallen. Met 
de inwerkingtreding van de Wbb is de zorg-
plicht – welke betrekking heeft op nieuwe 
gevallen – geïntroduceerd. De zorgplicht nu-
anceert niet naar ernst en spoedeisendheid, 
maar brengt eenvoudigweg met zich dat ie-
dere veroorzaakte verontreiniging zoveel mo-
gelijk ongedaan gemaakt moet worden. 

Het tijdschrift Bodem bestaat dertig jaar. Het eerste nummer verscheen in 1990. Nederland had toen al drie jaar de Wet bodembescherming. 
Deze trad op 1 januari 1987 in werking. Dertig jaar verdient aandacht met een jubileumnummer. Voor de Wet bodembescherming zien wij een ju-
bileum van 35 jaar, maar (helaas) ook geen verdere meer. Onderdelen van de Wet bodembescherming zullen opgaan in de Omgevingswet. Deze 
zal naar huidige verwachting op 1 januari 2022 in werking treden en dat is dus 35 jaar na de inwerkingtreding van de Wet bodembescherming. 

Daarna zal de Wet bodembescherming alleen nog relevantie hebben op grond van overgangsrecht.
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De zorgplicht is opgenomen in artikel 
13 Wbb. Het gaat hierbij om een dubbele 
zorgplicht. De eerste plicht laat zich als 
volgt kort samenvatten: iedereen die op of 
in de bodem handelingen verricht als be-
doeld in artikel 6 tot en met 11 Wbb en die 
weet of zou moeten weten dat daardoor de 
bodem kan worden verontreinigd, is ver-
plicht alle maatregelen te nemen die rede-
lijkerwijs van hem kunnen worden gevergd 
ter voorkoming daarvan. De tweede plicht 
komt er kort gezegd op neer dat wanneer 
zich toch verontreiniging voordoet, de 
plicht geldt om gevolgen van de verontrei-
niging te beperken en/of ongedaan te ma-
ken. De zorgplicht van artikel 13 Wbb kan 
worden gehandhaafd door het bevoegd ge-
zag door toepassing van bestuursdwang of 
de oplegging van een last onder dwangsom. 
Wanneer een nieuw geval van verontreini-
ging wordt ontdekt, dient daarvan zo spoe-
dig mogelijk melding gemaakt te worden bij 
het bevoegd gezag (zie artikel 27 Wbb). 
Daarbij moet ook gemeld worden welke 
maatregelen tegen de verontreiniging zijn 
of worden getroffen. Het bevoegd gezag kan 
aanwijzingen over de maatregelen geven.

Artikel 13 Wbb bevat een speciale regeling 
die voorrang heeft boven de regelingen uit 
de Wbb die zien op oude gevallen. Daarom 
is bij de (hierna aan de orde komende) 
wetswijziging in 2006 het begrip saneren in 
artikel 13 van de Wbb vervangen door het 
begrip “zoveel mogelijk ongedaan maken”. 
De voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State over-
woog in 2005, overigens voor de laatstbe-
doelde wijziging van de Wbb: “Het feit dat 
de bodemverontreiniging na 1987 zou zijn 
ontstaan, sluit de toepasselijkheid van de 
art. 28, 29 en 39 niet uit.”2

Als de voorrangsregeling van artikel 13 
Wbb niet kan worden toegepast omdat de 
overtreder niet kan worden aangesproken, 
zou dat kunnen betekenen dat de sane-
ringsregels van de Wbb “weer” kunnen 
worden toegepast. Zo zou een eigenaar die 
niet als overtreder kan worden aangemerkt 
een saneringsplan kunnen indienen en 
kunnen volstaan met een functiegerichte 
sanering. Een verontreiniging van nieuwe 
geval wordt dan dus niet ongedaan ge-
maakt, maar gesaneerd volgens de regels 
van de Wbb die gelden voor oude gevallen. 

Aangezien het meestal wel duidelijk is of 
een geval oud of nieuw is, werkt de regeling 
van de zorgplicht naar onze mening naar 
behoren. Wij merken voorts nog op dat een 
toename van de omvang van een oud geval 
volgens de rechtspraak in principe geen 
nieuw geval oplevert.3

Voor een overtreding van artikel 13 Wbb is 
overigens niet vereist dat zich daadwerkelijk 
verontreiniging van de bodem moet hebben 
voorgedaan. Zulks is naar onze mening in 
overeenstemming met de strekking van de 
preventieve zorgplicht (het eerste onderdeel 
van de “dubbele zorgplicht”). Deze zorg-
plicht betekent immers dat iedereen die 
weet of zou moeten weten dat door bepaal-
de handelingen de bodem kan worden ver-
ontreinigd, verplicht is alle maatregelen te 
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen 
worden gevergd ter voorkoming daarvan. 
De zorgplicht heeft dus een behoorlijk bre-
de reikwijdte. Zij komt niet alleen in beeld 
bij de meer gangbare situatie, dat bodem al 
verontreinigd is. Zij heeft ook een preven-
tieve kant, doordat zij kan worden ingeroe-
pen wanneer nog niet met zekerheid sprake 
is van verontreiniging, maar wanneer ver-
ontreiniging dreigt. Dit is een belangrijk 
thema voor de praktijk gebleken, waarover 
wij eerder in twee verschillende bijdragen 
voor dit tijdschrift schreven.4  

SANERINGSPARAGRA AF:  

1994 EN 1995

In 1994 en 1995 is het kostenverhaal uit de 
Interimwet naar de Wet bodembescher-
ming overgeheveld en zijn nadere bepalin-
gen voor de aanpak van historische veront-
reinigingen opgenomen.5 Het bleef niet bij 
deze invoeging van de zogeheten sane-
ringsparagraaf. Ook de verdeling van (sa-
nerings)taken verschoof. De gedachte ver-
schoof van sanering door de overheid naar 
sanering door bedrijven en particulieren. 
Zij dienden vrijwillig hun mogelijk veront-
reinigde bodem te onderzoeken en te sane-
ren. Als stok achter de deur werden onder-
zoeks- en saneringsbevelen opgenomen, 
met pas als sluitstuk onderzoek en/of sane-
ring door de overheid. De overheid kon de 
kosten voor onderzoek en sanering verha-
len, waarbij het privaatrechtelijk kostenver-
haal na veel principiële discussies wat ge-
modificeerd werd om verhaal te 
vergemakkelijken. Ook die modificatie 
heeft weinig zoden aan de dijk gezet.6

WET BELEIDSVERNIEUWING MET EEN 

SANERINGSPLICHT: 2006

Een belangrijk jaar voor de Wet bodembe-
scherming is 2006. De zogeheten Wet be-
leidsvernieuwing uit dat jaar bevat onder 
andere aanpassingen van de saneringsdoel-
stelling en de saneringsprocedure. 
Daarnaast voert de wet een verregaande sa-
neringsplicht in voor eigenaren of erfpach-
ters van bedrijfsterreinen. Het legt hun een 
wettelijke saneringsplicht op, wat een op-
merkelijke aansprakelijkheid voor eigenaren 
en erfpachters van bedrijfsterreinen bete-
kent. Er zijn verder diverse procedurele aan-

passingen opgenomen, onder meer om de 
handhaving te bevorderen. Een aantal tus-
sentijdse beschikkingen moet het bevoegd 
gezag meer controle geven over de uitvoe-
ring van bodemsaneringen en de bevoegd-
heid bieden om de goede voortgang van sa-
neringen ook tussentijds af te dwingen. 
Bovendien kent de wet nieuwe verplichtin-
gen in verband met nazorgplannen en het 
stellen van financiële zekerheid.7

In de praktijk is de mogelijkheid van opleg-
ging van een saneringsplicht voor de eige-
naar of erfpachter van een bedrijfsterrein 
zeer relevant gebleken. De plicht geldt, 
wanneer naast ernst ook sprake is van 
spoedeisendheid van een geval van veront-
reiniging. De saneringsplicht richt zich tot 
de direct belanghebbende van de grond, 
zijnde de eigenaar of de erfpachter. De sa-
neringsplicht geldt in beginsel voor elke ei-
genaar/erfpachter van een bedrijfsterrein 
met een geval van ‘oude’ ernstige verontrei-
niging. Het moment waarop de eigenaar 
zo’n terrein heeft verworven is zelden rele-
vant. Dat wordt in de praktijk soms als on-
rechtvaardig gezien, maar de rechtspraak 
heeft daaraan geen mouw gepast.

SANEREN IS MEER (OF MINDER) DAN 

ALLEEN AFGRAVEN

Onder de Interimwet bodemsanering was 
het uitgangspunt dat de Staat saneert en dat 
die sanering complete afgraving van de ver-
ontreiniging behelst. Dat uitgangspunt is 
alleen houdbaar bij een beperkt aantal te sa-
neren gevallen. De veronderstelling van een 
beperkt aantal gevallen is niet juist gebleken. 
Daarmee ontstond een noodzaak om gevari-
eerder met verontreiniging om te gaan.

Zo was het tot de wetswijziging van 2006 
niet goed mogelijk om een deelsanering uit 
te voeren. Een deelsanering heeft betrek-
king op een gedeelte van een geval van ver-
ontreiniging, zonder dat verder aandacht 
besteed hoeft te worden aan de rest van het 
geval. Wanneer de initiatiefnemer voor een 
sanering niet de veroorzaker van de veront-
reiniging en evenmin de eigenaar van het 
‘bronperceel’ is, zou het belemmerend kun-
nen zijn wanneer de beoogde saneerder in 
dat geval toch verplicht zou worden om het 
gehele geval te saneren. Wel geldt ook dan 
dat deelsaneringen slechts zijn toegestaan 
indien het belang van de bodem zich daar-
tegen niet verzet.

Sinds 2006 bestaat er verder veel ruimte 
voor functiegerichte saneringen. Het was nu 
eenmaal aannemelijk dat vaak niet alle ver-
ontreiniging verwijderd wordt. Als er ver-
ontreiniging achterblijft, moet echter aan-
dacht besteed worden aan de resterende 
verontreiniging. Daarom is ook een regeling 
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bestaande wettelijk instrumentarium. Wij 
kunnen lastig inschatten hoe lang er aan de 
oude regeling behoefte zou blijven, maar 
wij vinden het zonde als een mooie regeling 
zonder meer wordt afgedankt. Dat is overi-
gens niet zo voor overgangsrechtelijke ge-
vallen, maar daarvoor verwijzen wij naar 
een eerdere bijdrage van ons in dit tijd-
schrift.9  

Regelt de Omgevingswet dan niets? Dat kan 
niet gezegd worden. Zo kent de 
Omgevingswet een regeling voor de zogehe-
ten toevalsvondst.

Afdeling 19.2a van de Aanvullingswet bevat 
een aantal artikelen over de toevalsvondst. 
Artikel 19.9a lid 1 verklaart de afdeling van 
toepassing als naar het oordeel van het be-
voegd gezag ten minste een redelijk vermoe-
den bestaat van een toevalsvondst van ver-
ontreiniging op of in de bodem, en 
onmiddellijk tijdelijke beschermingsmaatre-
gelen, met inbegrip van onderzoek naar de 
aard en omvang van de risico’s voor de ge-
zondheid, noodzakelijk zijn om onaanvaard-
bare risico’s voor de gezondheid als gevolg 
van directe of indirecte blootstelling aan ver-
ontreiniging op of in de bodem te voorko-
men of te beperken. Volgens lid 2 is in ieder 
geval sprake van onaanvaardbare risico’s 
voor de gezondheid bij directe blootstelling 
aan concentraties van stoffen die de op 
grond van artikel 2.24 vastgestelde, ten 
hoogste toelaatbare concentraties overschrij-
den. Lid 3 ziet op indirecte blootstelling, 
waarvan in ieder geval sprake is bij aanzien-
lijke bedreiging van de kwaliteit van drink-
watervoorraden wanneer aangetroffen ver-
ontreiniging het grondwater kan bereiken.

Uit de hiervoor geschetste, nieuwe regeling 
volgt dat bij onaanvaardbare risico’s voor 
de gezondheid acuut maatregelen genomen 
moeten worden. Dat is duidelijk. Het gaat 
daarbij om saneren, maar niet verder dan 
nodig om de genoemde risico’s voor de ge-
zondheid te verhelpen. Hoe zit het dan met 
de nét wat minder acute gevaren? Daarvoor 
geeft de wet geen regeling en dus ook geen 
saneringsplichten. Het lijkt er dus op dat er 
niets hoeft te gebeuren bij de “toevalsvond-
sten” met nadelige gevolgen voor de mens 
(niet zijnde onaanvaardbare risico’s), het 
milieu en of de verspreiding die onder de 
huidige Wbb wel degelijk tot sanering no-
pen. In de literatuur is – in onze ogen te-
recht – naar voren gebracht dat het ondui-
delijk is waarom de regeling voor 
toevalsvondsten uitsluitend geldt bij onaan-
vaardbare gezondheidsrisico’s. Ook minder 
acute gevaren zouden best reden kunnen 
zijn voor onmiddellijke bodemsanering.10  
Dit alles betekent ook dat het “aantrekke-

lijk” kan zijn voor eigenaren om verontrei-
nigingen, waar onder de huidige regeling 
wél iets meer zou moeten gebeuren, de ko-
mende jaren nog niet onder de aandacht 
van het gezag te brengen.11 

AFRONDING

Wij stonden in dit artikel stil bij dertig jaar 
tijdschrift Bodem en (bijna) vijfendertig 
Wet bodembescherming. In het bijzonder 
schonken wij aandacht aan de ontwikke-
ling door de jaren heen van de regeling 
voor sanering van oude gevallen alsmede 
aan de zorgplicht voor nieuwe gevallen (da-
terend van ná 1 januari 1987, de datum 
van inwerkingtreding van de Wbb). Waar 
wij positief zijn over deze (huidige) rege-
ling, zijn wij minder enthousiast over de 
aanstaande regeling onder de 
Omgevingswet, die draait om de zogeheten 
toevalsvondsten. De reikwijdte van die re-
geling is namelijk behoorlijk beperkt, zo 
hebben wij in deze bijdrage geschetst. De 
“toevalsvondsten” met nadelige gevolgen 
voor de mens – niet zijnde onaanvaardbare 
risico’s –, het milieu en/of de verspreiding 
die onder de huidige Wbb wel degelijk tot 
sanering nopen, dreigen onder de 
Omgevingswet tussen wal en schip te val-
len. Dit is een ontwikkeling die vanuit bo-
demzorg in de gaten gehouden moet wor-
den. Het belang van het voor u liggende 
jubilerende tijdschrift wordt er – dus – in 
elk geval niet minder om. Wij ronden dan 
ook af met de woorden: nog vele jaren! 
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van nazorg opgenomen. Zo moet de saneer-
der een nazorgplan opstellen. Daarin moet 
opgenomen worden welke beperkingen in 
het gebruik van het terrein noodzakelijk zijn 
en welke maatregelen in het kader van de 
nazorg moeten worden genomen. Indien er 
na een sanering nog gebruiksbeperkingen 
voor de eigenaren of gebruikers van de 
grond gelden, moeten die beperkingen aan 
de betrokkenen kenbaar zijn.

TUSSENEVALUATIE WET BODEMBE-

SCHERMING

Wij kijken positief naar de Wet bodembe-
scherming en in het bijzonder naar de rege-
ling voor sanering van oude gevallen. Die 
kent diverse bestuurlijke besluiten waarmee 
stappen op weg naar sanering gemarkeerd 
worden en zo nodig ook stappen nadien 
kunnen worden gezet, wederom met be-
stuurlijke besluiten. De wet kent voor de 
oude gevallen een intussen in de jurispru-
dentie goed uitgekristalliseerde regeling 
voor onderzoek naar, onderkenning van en 
zo nodig sanering van gevallen van veront-
reiniging. Vormt een geval van verontreini-
ging van bodem en/of grondwater – kort 
samengevat – een ernstig en spoedeisend 
geval, dan staat sanering voorop. Soms kan 
een deel van de sanering achterblijven en/
of kan gefaseerd gesaneerd worden, bijvoor-
beeld in samenspel met een gebiedsontwik-
keling. In dat kader valt te wijzen op de hier 
boven genoemde mogelijkheid van deelsa-
neringen, of bijvoorbeeld van gefaseerde sa-
neringen. Functiegericht saneren is moge-
lijk en er kan gewerkt worden met nazorg 
of gebruiksbeperkingen. Daarbij staat één 
ding voorop en dat is dat een ernstig en 
spoedeisend geval moet worden gesaneerd. 
Daaraan wordt niet getornd.

OP NA AR DE OMGEVINGSWET

Het bodemsaneringsrecht moet in lijn ko-
men met de systematiek en het juridisch 
instrumentarium van de komende 
Omgevingswet. Volgens de memorie van 
toelichting moet er bovendien op een nieu-
we manier naar de bodem worden gekeken, 
omdat de bodem toch nooit volledig 
schoon is. Bovendien wordt de bodem 
steeds intensiever gebruikt. Er moet dus 
uitgegaan worden van de bodemkwaliteit 
zoals die is en dat het mogelijk maakt om 
binnen deze randvoorwaarde de juiste com-
binaties te zoeken van functie en kwaliteit. 
Daarom is er minder behoefte aan een wet-
telijk instrumentarium gericht op geïsoleer-
de interventie, zoals de Wet bodembescher-
ming op dit moment biedt.

Wij kijken enigszins somber naar deze ont-
wikkeling.8 Wij constateren dat de beoogde 
nieuwe regeling vrij rigide breekt met het 


