








































Historisch en Oriënterend Onderzoek

Als eerste stap in de bodemsaneringsoperatie worden 

van ernstige bodemverontreiniging verdachte locaties 

historisch onderzocht. Deze verdachte locaties zijn geïn-

ventariseerd in het kader van het Landsdekkend Beeld. De 

verdenking is meestal gebaseerd op een vermelding in de 

Hinderwet en milieuarchieven van gemeenten en provin-

cies. Het belangrijkste onderdeel van een Historisch On-

derzoek is het door middel van een (aanvullende) archief-

studie vaststellen of verdachte activiteiten daadwerkelijk 

hebben plaatsgevonden op een locatie en welke even-

tuele andere verdachte activiteiten er nog meer hebben 

plaatsgevonden. Wanneer op de locatie door middel van 

archiefstudie bevestigd wordt dat bodembedreigende ac-

tiviteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden dan wordt 

in een volgende stap (Oriënterend Onderzoek) door middel 

van veldonderzoek gekeken of bodemverontreiniging op 

de locatie aanwezig is. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

4500

3500

4000

3000

2500

2000

500

1000

1500

0

aantal projecten

OO - markt

HO

OO - overheid

OO - totaal



Nieuwe onderzoeksmethoden

Naast het uitvoeren van de traditionele onderzoeken (HO 

en OO) worden ook steeds meer grootschalige onder-

zoeken en inventarisaties gedaan om op een gerichte en 

kostenefficiënte manier de werkvoorraad te verkleinen 

zonder alle locaties door middel van historisch- en/of ori-

enterend onderzoek afzonderlijk te onderzoeken. Door de 

werkgroep lucht en massa van het Landelijk Informatie-

beheer Bodem (LIB) zijn methodes ontwikkeld om met een 

efficiënte onderzoeksinspanning de werkvoorraadlijst aan-

zienlijk te verkleinen. Verder is door de provinciale overhe-

den besloten om samen te gaan werken bij de identificatie 

van spoedlocaties. Om inhoud te geven aan deze samen-

werking is een project gestart dat wordt gefinancierd uit 

het provinciale PRISMA (Programma IPO Strategische Mi-

lieu Agenda) subsidieprogramma.

Nader Onderzoek

Wanneer uit een oriënterend onderzoek blijkt dat er moge-

lijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontrei-

niging, wordt in een volgende stap (een Nader Onderzoek) 

de omvang van de verontreiniging vastgesteld. Daarnaast 

worden in deze stap ook de risico’s voor mens en milieu 

vastgesteld en beoordeeld. Op basis van de omvang stelt 

het bevoegde gezag Wbb in een beschikking vast of sa-

nering noodzakelijk is. Wanneer saneringsmaatregelen 

noodzakelijk zijn wordt op basis van een beoordeling van 

de aanwezigheid en mate van risico’s voor mens en milieu 

vastgesteld of er sprake is van een locaties met spoed. 

Wanneer er sprake is van een locaties met spoed dan die-

nen onmiddellijk maatregelen te worden genomen om de 

risico’s weg te nemen. 
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BUS-saneringen in 2006

De algemene verwachting is dat het aandeel saneringen 

in het kader van BUS een substantieel deel van het to-

taal zal gaan beslaan. Op basis van de monitoringscijfers 

over 2006 blijkt dat het aantal afgeronde BUS-saneringen 

slechts 64 bedraagt. Dit geringe aantal afgeronde BUS-

saneringen wordt vooral veroorzaakt doordat BUS slechts 

tien maanden operationeel was en de sanerende partijen 

(markt en overheid) nog bekend moesten worden met deze 

nieuwe regeling. In het afgelopen jaar zijn wel veel BUS-

meldingen (in totaal circa 900 voorgenomen saneringen in 

tien maanden tijd) binnengekomen bij de bevoegde over-

heden Wbb. Het aantal meldingen komt goed overeen met 

de verwachtingen ten aanzien van het aantal BUS sanerin-

gen. Verwacht wordt dan ook dat het aantal BUS-sanerin-

gen (en daarmee het totaal aantal afgeronde saneringen) 

in 2007 flink zal stijgen ten opzichte van 2006. 
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Sanering van het grondwater in het centrum van Uden

“Een succesvolle innovatieve aanpak”

Het grondwater in het centrum van Uden was sterk verontrei-

nigd met vluchtige chloorkoolwaterstoffen. De verontreiniging 

is veroorzaakt door twee voormalige chemische wasserijen 

en heeft zich in de jaren verspreid over een oppervlakte van 

circa19 ha en is op sommige plaatsen doorgedrongen tot een 

diepte van 15 à 20 meter beneden maaiveld. Omdat initiatieven 

vanuit de markt niet worden verwacht en omdat er sprake is 

van actuele verspreidingsrisico’s vanwege de goed doorla-

tende bodem en hoge grondwaterstromingssnelheid, heeft de 

provincie Noord-Brabant in samenspraak met de gemeente 

Uden besloten de grondwatersanering zelf op te pakken. 

De meest gangbare techniek voor een grondwatersanering 

“verticaal grondwater onttrekken en bovengronds zuiveren” 

was op deze locatie echter geen optie vanwege de grote kans 

op verdroging en de grote technische en financiële conse-

quenties van de maatregelen die nodig zijn om deze verdro-

ging tegen te gaan. Daarnaast is er in het centrum van Uden 

zeer beperkte ruimte voor alle benodigde apparatuur en zou 

er grote overlast voor bewoners en winkeliers ontstaan. 

Daarom is voor deze locatie gekozen voor een innovatieve sa-

neringstechniek. In dit geval in-situ biodegradatie met behulp 

van een drainagesysteem, een techniek waarbij de verontrei-

niging wordt afgebroken door bacteriën die van nature in de 

bodem aanwezig zijn. 

“Door de keuze voor deze saneringstechniek hebben de werk-

zaamheden weinig hinder en daarmee weinig onvrede en on-

rust bij bewoners en terreineigenaren teweeggebracht” geeft 

projectleider Maarten Broos van de provincie Noord-Brabant 

aan. ”Vanwege de omvang van het project is ervoor gekozen 

belanghebbenden regelmatig te informeren over de voortgang 

van de werkzaamheden. Zo is er bijvoorbeeld een website 

(www.bioper-uden.nl) ingericht waar belanghebbenden te-

recht kunnen voor informatie over de saneringwerkzaamhe-

den/technieken en de voortgang daarvan”. 

Volgens Maarten Broos en André Nijland van PROMECO heeft 

het project een hoog innovatief karakter. De toegepaste sa-

neringstechniek is op zichzelf niet nieuw en heeft zijn nut al 

op meerdere locaties in Nederland bewezen. Het bijzondere 

aan het project is echter dat op een diepte van 6 en 12 me-

ter beneden maaiveld  drains (zo’n 250 meter lang) voor het 

drainagesysteem zijn aangebracht door middel van horizon-

taal gestuurde boringen onder de stadskern. Met behulp van 

deze drains worden “voedingsstoffen” aan de bodem toege-

voegd waardoor de biologische afbraak gestimuleerd wordt. 

Het innovatieve karakter van het project wordt onderstreept 

door de nominatie van de projectmanager en ontwerper van 

het systeem voor een innovatieprijs van een technologietijd-

schrift en de presentatie van het project op een internationaal 

milieucongres in de Verenigde Staten. Daarnaast bestaan er 

plannen bij drinkwaterbedrijf Oasen uit Gouda voor een an-

dere toepassing van de techniek. Zij willen met behulp van 

horizontaal gestuurde boringen horizontale onttrekkingsfilters 

aanbrengen waarmee drinkwater gewonnen kan worden.

Ondanks enkele aanloopproblemen en onzekerheden lopen 

de saneringswerkzaamheden nu volledig volgens planning en 

blijven de kosten binnen het van te voren vastgestelde budget. 

Op dit moment (eind 2006) is al zo’n 80 % van de verontreini-

ging verwijderd en daarmee is een substantiële winst behaald 

voor de grondwaterkwaliteit in een gebied dat bijzonder is 

vanwege de ligging nabij de peelrandbreuk waardoor sprake 

is van een kwelrijke situatie. Naar verwachting zullen de sa-

neringswerkzaamheden eind 2008 afgerond zijn.

Met medewerking van: Maarten Broos 

(provincie Noord-Brabant) en André Nijland (PROMECO)



Herontwikkeling Groeneboord in de gemeente Simpelveld

“Van de financiële nood een deugd gemaakt”

Het gebied Groeneboord in Bocholtz was tot voor kort in ge-

bruik als sportcomplex. De gemeente Simpelveld wil dit ge-

bied, na het verdwijnen van deze functies, herontwikkelen, 

deels voor woningbouw en deels voor natuurontwikkeling. In 

de regio is de afspraak gemaakt niet meer te “bouwen in de 

wei”, nieuwe woonruimte zal door in- of aanbreiding gereali-

seerd moeten worden. De herontwikkeling van het voormalige 

sportcomplex biedt hiervoor een goede mogelijkheid.

Het plan is echter niet zonder problemen. Centraal in het ge-

bied ligt een voormalige stortplaats waardoor de kosten voor 

herontwikkeling hoog uitvallen. De gemeente Simpelveld is 

daarnaast een zogeheten “artikel 12”-gemeente en heeft 

daardoor zeer beperkt financiële middelen beschikbaar. “We 

moesten verder kijken dan onze neus lang was en van de fi-

nanciële nood een deugd maken” aldus Ryan Palmen, wet-

houder van de gemeente Simpelveld. “Door te investeren in 

bodemsanering kan een hoogwaardiger woonmilieu worden 

gerealiseerd. Hierdoor worden de opbrengsten van het plan 

verhoogd. Door in het plan niet alleen de bodemsanering en 

de woningbouw te betrekken maar ook natuurontwikkeling en 

de nieuwbouw van een gymzaal, wordt het plan interessant 

voor meerdere partijen. Door de gezamenlijke baten te zoe-

ken en allemaal een beetje water bij de wijn te doen, hebben 

meerdere partners elkaar ook daadwerkelijk gevonden. Vorig 

jaar heeft de gemeente gesteund door het Rijk, samen met de 

provincie en een ontwikkelaar een akkoord bereikt over de 

herontwikkeling en financiering van Groeneboord”.

Bij de buurtbewoners is aan de ene kant sprake van opluch-

ting. Een aantal jaren geleden is bij een onderzoek van de GGD 

gekeken naar mogelijke negatieve effecten van de stortplaats 

op de gezondheid. Ondanks dat daarin geen verband kon wor-

den gelegd met de stortplaats, blijft het in de hoofden van de 

mensen meespelen. Aan de andere kant is men kritisch over 

het plan, door de herontwikkeling verdwijnt het vrije uitzicht 

dat men had over de sportvelden.

Met medewerking van: Ryan Palmen 

(wethouder gemeente Simpelveld) 



Gebiedsgerichte aanpak EMK-terrein 

Krimpen aan den IJssel

De provincie Zuid-Holland past een gebiedsgerichte aanpak 

toe in haar werkprogrammagebieden, zoals bijvoorbeeld de 

Zuidplaspolder, de as Leiden-Katwijk, De Hoeksche Waard, De 

Venen en bij voormalige stortplaatsen, zoals de Tespellaan, en 

voormalige bedrijventerreinen, zoals het EMK-terein. 

Ten behoeve van de herontwikkeling van de gehele Stormpol-

der in de gemeente Krimpen aan den IJssel is een masterplan 

opgesteld. In dit Masterplan, dat inmiddels door de gemeen-

teraad is vastgesteld, is voor de locatie van voorheen de Ex-

ploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) een doelstelling voor 

herinrichting met wonen en werken opgenomen. Het terrein 

van de EMK omvat circa 5,3 ha en ligt thans braak. Een her-

ontwikkeling van dit terrein dient te geschieden in combinatie 

met de (her) sanering van de bodem ter plaatse. Die bodem is 

een van de meest vervuilde plaatsen in Nederland. 

Door in de beginfase bij het project deze herontwikkeling te 

combineren met een aanpak van de bodemproblematiek zijn 

er meer partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de uit-

voering van de bodemsanering. De provincie heeft hierbij zo-

wel een rol op het gebied van economische en ruimtelijke ont-

wikkeling als een rol als bevoegd gezag bodemsanering. De 

herontwikkeling van het EMK terrein wordt gezien als startlo-

catie voor de herontwikkeling van de gehele Stormpolder. Op 

deze manier wordt de schaarse ruimte in de Randstad opti-

maal benut door braakliggend verontreinigd gebied integraal 

in de gebiedsontwikkeling in te passen. 

Het ministerie van VROM ondersteunt het initiatief voor een 

gecombineerde aanpak van saneren en herontwikkelen van 

deze locatie. Dit is tot uitdrukking gebracht in hun begroting 

waarin onder andere voor dit terrein een aanzienlijke financi-

ele bijdrage is gereserveerd.

Ten behoeve van een bestuurlijk draagvlak en afstemming is 

een stuurgroep geïnstalleerd waarin de betrokken bestuurlijke 

organen worden vertegenwoordigd. 

Naast een inventarisatie van de milieuproblematiek bij de ont-

wikkeling van deze locatie wordt nadrukkelijk aandacht ge-

schonken aan de processen en procedures die bij de heront-

wikkeling een rol spelen. Na een inventarisatie van eisen en 

randvoorwaarden van betrokkenen zal worden beslist welke 

organisatievorm hiervoor zal worden gekozen, bijvoorbeeld 

een projectorganisatie.

Deze organisatie zal dan zorg gaan dragen voor het verder 

afstemmen en uitwerken van de gegevens, opstellen van con-

tractstukken etc. op een manier zodanig dat dit in de markt 

kan worden gezet.

De wijze hoe dit in de markt zal worden gezet is nog niet uitge-

werkt. Een gecombineerde opdracht van saneren en bouwen 

is slechts één van de mogelijkheden.

Samengevat biedt deze locatie, gecombineerd met de voorge-

nomen herontwikkeling, een goede mogelijkheid om een com-

plex bodemprobleem aan te pakken en gelijktijdig een hoog-

waardige bestemming te geven aan het betreffend gebied. Te 

realiseren baten betreffen met name het realiseren van hoog-

waardige woningbouw en bedrijvigheid en het op regionaal 

niveau optimaliseren van de infrastructuur. 

Met medewerking van: Lex Hartholt en Nathalie Harder 

(provincie Zuid-Holland)

In paragraaf 4.2.2 is een beschrijving van de gebiedgerichte 

werkwijze van de provincie Zuid-Holland opgenomen. 
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Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) over de 

bodemsaneringsoperatie

Voortgang van de bodemsaneringsoperatie

In het kader van de Milieubalans heeft het MNP aangegeven 

dat het tempo van circa 1500 saneringen per jaar, te laag is om 

aan de doelstelling voor 2030 uit het Nationaal Milieubeleids-

plan te voldoen. Om een versnelling te bereiken is aanvullend 

beleid en/of aanvullend budget nodig. Ook plaatst het MNP 

kanttekeningen bij het tijdig in beeld brengen van de locaties 

met spoed. De genoemde aantallen “locaties met spoed” zijn 

gebaseerd op een stevige extrapolatie vanuit naar schatting 

400.000 locaties uit de werkvoorraad. Over deze locaties is 

heel weinig bekend qua aard en mate van bodemvervuiling. 

Voor het tijdig herkennen en identificeren van de locaties met 

spoed zal de komende periode veel tijd en geld beschikbaar 

gemaakt moeten worden.

Aanpak bodemproblematiek in verhouding tot andere 

beleidsvelden

De aanpak van de bodemproblematiek onderscheidt zich 

met de programmatische aanpak niet zozeer van de overige 

milieubeleidsvelden, want in feite gaat het om een duidelijke 

beleidsagenda. Het grootste onderscheid zit in de manier van 

aanpak. Het bodembeleid richt zich naast een generiek bron-

beleid ook heel gericht op de aanpak van oude “hot spots” en 

op specifieke sectoren binnen de problematiek. Daarnaast 

wordt bij de aanpak van de bodemproblematiek de rekening 

niet, zoals bij veel andere beleidsvelden, enkel bij de veroorza-

ker neergelegd. Het fenomeen van de multiplier (“iedere euro 

bodemsaneringsgeld van de overheid leidt tot enkele euro’s 

van het bedrijfsleven voor bodemsanering”) zie je niet zo vaak 

in andere beleidsterreinen.

Monitoring van de bodemsanering

Het is binnen Nederland goed gebruik dat beleidsprestaties 

worden gemonitord en dat de voortgang jaarlijks wordt ge-

rapporteerd. Ook hierin neemt de aanpak van de bodempro-

blematiek geen bijzondere positie in. Echter binnen Europa is 

wel sprake van een bijzondere positie; geen enkel land binnen 

de EU beschikt over een dergelijk hoog niveau van informatie 

over de bodemproblematiek.

Met medewerking van: Reinier van den Berg 

(Milieu- en Natuurplanbureau (MNP))



Locaties met spoed

Het nieuwe saneringscriterium dat met de aanpassing 

van de Wet bodembescherming in 2006 is geïntroduceerd, 

dient er toe om vast te stellen of de sanering van een ge-

val van ernstige verontreiniging met spoed moet worden 

aangepakt. Dit criterium komt in de plaats van de urgentie-

systematiek, op grond waarvan tot die tijd het sanerings-

tijdstip werd vastgesteld. Zowel de toets op spoed als op 

urgentie is gebaseerd op het afwegen van de risico’s voor 

volksgezondheid, ecologie en verspreiding. Tot zover ko-

men beide benaderingen overeen. Het verschil is echter 

gelegen in de timing van de vervolgacties. Indien wordt 

vastgesteld dat sprake is van een locaties met spoed dan 

moeten direct maatregelen worden genomen om de risi-

co’s te beheersen of weg te nemen. Aan de urgentiebepa-

ling werd een termijn gekoppeld waarbinnen de sanering 

van de locaties moest zijn gestart. 

Op basis van de opgedane praktijkervaringen wordt het 

saneringscriterium medio 2007 geëvalueerd en aangepast 

waarbij aansluiting wordt gezocht met het integrale nor-

menstelsel dat medio 2007 met het Besluit Bodemkwaliteit 

zal worden geïntroduceerd. De verwachting is dat de im-

pact van deze aanpassingen van het saneringscriterium 

op het aantal locaties met spoed beperkt zal zijn





“De bodemsanering loopt vertraging op”

Dat voorspelt de Algemene Rekenkamer in een op 29 maart 

2007 verschenen terugblik op hun eerdere rapport van april 

2005.

Het ministerie van VROM wil de meest spoedeisende locaties 

voor 2015 saneren, maar de Rekenkamer denkt dat dit alleen 

kan lukken als er op grote schaal tijdelijke maatregelen wor-

den genomen. 

Het gaat daarbij onder meer om toegangsverboden en fysieke 

afzettingen. De Rekenkamer plaatst vraagtekens bij de maat-

schappelijke haalbaarheid daarvan. Bovendien brengen die 

tijdelijke maatregelen extra kosten met zich mee.

Provincie Groningen en Groninger gemeenten werken 

intensief samen aan doelstelling 2015

De provincie Groningen heeft begin 2006 zelfstandig een 

werkwijze ontwikkeld voor de identificatie van spoedlocaties 

uit de werkvoorraad. Na toepassing van het scheiden van de 

“Lucht en massa” worden clustergewijs alle potentiële spoed-

locaties in handen van particulieren historisch onderzocht. 

De provincie besteedt de onderzoeken in grote clusters aan 

waarbij alle communicatie met de terreineigenaren verloopt 

via de gemeente. De onderzoeken worden gefinancierd via de 

zogenaamde een derde-regeling (1/3 uit rijksbudget, 1/3 pro-

vinciaal budget en 1/3 gemeentelijk budget). De provincie ver-

wacht dat alle potentiële spoedlocaties op particulier terrein 

in 2008 historisch en oriënterend onderzocht zijn. 

“De terreineigenaren werken goed mee aan de onderzoeken” 

aldus Alfred Huinder van de provincie Groningen. Na een ori-

enterend onderzoek van verontreinigde locaties die nog ver-

der moeten worden onderzocht, krijgen krijgen de eigenaren 

ervan een brief en worden ze gestimuleerd om het vervolg-

traject zelf op te pakken. De praktijk leert dat deze mensen in 

eerste instantie vaak niet bekend zijn met bodemverontreini-

ging en schrikken van met name de financiële consequenties. 

Bij het aanschrijven wordt vooralsnog geen gebruikgemaakt 

van het juridisch instrumentarium van de Wet bodembescher-

ming. Een uitzondering hierop vormen verontreinigde locaties 

in grondwaterbeschermingsgebieden daar wordt wel gebruik-

gemaakt van een gedoogbevel. 

Tot op heden vallen de resultaten van de onderzoeken erg 

mee, er zijn op particuliere locaties nog geen daadwerkelijke 

spoedlocaties aangetroffen. In veel gevallen waar de bodem 

is verontreinigd gaat het om diffuse bodemverontreiniging die 

vaak niet direct te relateren is aan voormalige bedrijfsacti-

viteiten. Op de vraag of de doelstelling van 2015 haalbaar is 

antwoordt Huinder: “Wanneer het gehele traject (nader on-

derzoek, sanering, tijdelijke beheersmaatregelen) voor 2015 

volledig afgerond moet zijn dan dient meer rijksbudget be-

schikbaar te worden gesteld. Met alleen aanpak vanuit de 

ruimtelijke dynamiek wordt de doelstelling niet gehaald, zeker 

niet in een vrij statische provincie als de onze. Verder ver-

wacht ik dat het grootste probleem ligt bij de bedrijfsterreinen. 

Bedrijven zullen middels de bedrijvenregeling en het nog op 

te richten Bodemcentrum actief gestimuleerd moeten worden 

om zelf aan de slag te gaan”. 

Met medewerking van: Alfred Huinder (provincie Groningen)



Noord-Brabant legt de nadruk op de aanpak van de 

werkvoorraad door vergroting van bewustwording binnen de 

ruimtelijke planvorming

De provincie Noord-Brabant heeft, net als veel andere be-

voegde overheden, voor de identificatie van spoedlocaties 

gebruikgemaakt van de dataset uit het Landsdekkend Beeld 

2005 en de door de werkgroep “Lucht en Massa” van het LIB 

ontwikkelde methode. Daarnaast acht Marten Biet van de 

provincie Noord-Brabant het van groot belang dat er door het 

gezamenlijke PRISMA-project (initiatief van alle provincies) 

snel helderheid en duidelijkheid komt over de vervolgaanpak. 

De provincie Noord-Brabant is volgens Biet met haar 2.500 

potentiële spoedlocaties één van de grotere probleemhebbers 

in Nederland en heeft volgens hem veel baat bij een uniforme 

werkwijze.

Vooruitlopend op de resultaten van het PRISMA-project is in 

samenwerking met extern adviseur Herman Veldman inmid-

dels een aanpak opgesteld voor het uitvoeren van grootscha-

lig historisch onderzoek en het verzamelen van aanvullende 

informatie waarmee de lijst met potentiele spoedlocaties kan 

worden “uitgedund”. Binnen de organisatie wordt hieraan 

grote prioriteit gegeven door bijvoorbeeld het aanstellen van 

een projectleider en een projectteam. Het uitvoeren van histo-

risch onderzoek en het verzamelen van aanvullende informa-

tie zal in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten 

plaats gaan vinden legt Biet uit. Om de communicatie met be-

trokken gemeenten te faciliteren wordt de lijst met spoedloca-

ties middels een webapplicatie beschikbaar gesteld aan deze 

gemeenten. Met het verzamelen van aanvullende informatie 

wordt het inzicht in de situatie ter plaatse van een potentiële 

spoedlocatie vergroot. Na het stadium van het op grote schaal 

verzamelen van informatie (kwantiteit) in de vorige periode 

dient nu de stap te worden gemaakt naar kwaliteit, volgens 

Herman Veldman. In plaats van de grote getallen dient er nu 

meer aandacht gevestigd te worden op het “vastpakken” van 

de individuele locaties en alle daarmee samenhangende lo-

catiespecifieke factoren. De provincie dient volgens Biet en 

Veldman goed op de hoogte te zijn van alle ruimtelijke ontwik-

kelingen en als actieve gesprekspartner bij de planvorming 

betrokken te zijn. Hiermee kan de regierol van de bevoegde 

overheden Wbb optimaal worden uitgevoerd. Dit vereist ove-

rigens nog wel een grotere bewustwording van de bodem-

kwaliteit bij ruimtelijke planmakers en initiators van ruimtelijke 

ontwikkelingen. Op dit moment merken Biet en Veldman  wel 

heel duidelijk dat bodemsanering/beheer een steeds grotere 

rol krijgt in ruimtelijke planprocessen en dat betrokken par-

tijen zich steeds meer bewust zijn van de voordelen van deze 

aanpak.

De provincie heeft zich tot doel gesteld om voor 2010 een be-

trouwbaar en compleet overzicht te hebben van onderzochte 

spoedlocaties. In de periode van 2010 tot 2015 wordt dan veel 

aandacht geschonken aan het wegnemen van risico’s bij het 

huidige of het gewenste gebruik door het laten uitvoeren van 

saneringen of het nemen van beheermaatregelen. Door mid-

del van onder andere de beschikbare ISV- en ILG-budgetten 

probeert zij daarbij marktpartijen te stimuleren om werkvoor-

raadlocaties en in het bijzonder spoedlocaties aan te pakken. 

Voor spoedlocaties die vanuit de markt ondanks de inspan-

ningen van de provincie niet worden aangepakt, zal door de 

provincie apart worden bekeken welke instrumenten ter be-

schikking staan om alsnog tot de gewenste aanpak te kunnen 

komen. Daarnaast moet de integratie van bodemsanering in 

ruimtelijke planprocessen bij het behalen van de doelstellin-

gen voor 2015 en 2030 een belangrijke rol gaan spelen. Een 

mooi concreet voorbeeld hiervan is volgens Biet en Veldman 

dat in het nieuwe Provinciaal Bestuursakkoord nadrukke-

lijk een verbinding is gemaakt tussen de aanleg van nieuwe 

bedrijventerreinen en het revitaliseren van bestaande be-

drijfsterreinen. “Geen plannen voor nieuwe bedrijfsterreinen 

zonder dat er een plan is voor het revitaliseren van de oude 

terreinen”. Bij dit laatste speelt het aanpakken van aanwezige 

bodemverontreiniging ook een belangrijke rol.

Met name voor de langeretermijndoelstelling, dat in 2030 de 

bodemkwaliteit overal geschikt moet zijn voor het gewenste 

gebruik en dat daartoe alle ernstige gevallen van bodemver-

ontreiniging zullen zijn gesaneerd dan wel beheerd, speelt de 

ruimtelijke dynamiek een steeds belangrijkere rol en is eerder 

sprake van een maatschappelijke doelstelling dan puur een 

milieudoelstelling.

Met medewerking van: Marten Biet (provincie Noord-Brabant) 

en Herman Veldman (ReGister Historisch onderzoeksbureau 

BV).



Provincie Zuid-Holland: van sectoraal naar integraal en van 

locatiegerichte naar gebiedsgerichte aanpak van de werk-

voorraad

De afdeling Bodemsanering van de provincie Zuid-Holland 

heeft een nieuwe weg ingeslagen. De afdeling verlegt de 

focus van inhoud naar proces, van sectoraal opereren naar 

integraal opereren en van een locatiegerichte naar gebieds-

gerichte aanpak. Dit betekent dat bodem een grotere rol moet 

gaan spelen in de ruimtelijke ordening. Er moet worden inge-

speeld op de huidige marktdynamiek en ruimtelijke ontwik-

kelingen door een gebiedsgerichte aanpak na te streven. De 

provincie pakt hiermee haar regierol (vanuit de Wbb) op. Om 

deze veranderingen door te voeren is een gebiedsgerichte 

aanpak van de werkvoorraad en spoedlocaties uitgewerkt. In 

onderstaand schema is deze aanpak weergegeven.
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De bouwstenen van de gebiedsgerichte aanpak zijn de werk-

voorraad, de uitgewerkte bodemvisie en ruimtelijke ordening 

(gebiedsontwikkelingen, huidig en toekomstig gebruik). De 

werkvoorraad in de provincie Zuid-Holland bedraagt circa 

60.000 locaties waar de bodem potentieel verontreinigd is. 

De provincie heeft eind 2005 een bodemvisie opgesteld. In 

deze bodemvisie geeft de provincie haar ambities weer voor 

bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer, in relatie tot ruim-

telijke ontwikkelingen. Uitgangspunt voor de ambities is een 

aantal chemische, fysische en biologische eigenschappen van 

de bodem. Deze eigenschappen hebben een duidelijke relatie 

met (toekomstige) ruimtelijke functies. Doel van de bodemvisie 

is onder andere het faciliteren van ruimtelijke besluitvorming 

en inrichting van gebieden.

In de praktijk blijkt nu volgens Lex Hartholt van de provincie 

Zuid-Holland dat er een duidelijke relatie is tussen de opge-

stelde bodemvisie, gebiedsontwikkeling en werkvoorraad. Een 

voorbeeld hiervan is de aanpak van de met afval gedempte 

sloten in veenweidegebieden en in de Krimpenerwaard. Deze 

verontreinigingen zitten in de werkvoorraad maar bevinden 

zich in de beheersfase zolang er geen gebruikswijziging/ge-

biedsontwikkeling plaatsvindt. Door de fysische eigenschap-

pen van de bodem zijn er immers geen zodanige risico’s aan-

wezig waardoor sprake is van een locaties met spoed. Nu er 

echter sprake is van gebiedsontwikkeling door landinrichting 

is ervoor gekozen de sanering te koppelen aan de landinrich-

ting. De locaties worden in samenloop met de uitvoering van 

de landinrichtingswerkzaamheden gesaneerd. Deze keuze is 

gemaakt vanwege de besparing op kosten in het grondverzet. 

Deze besparing wordt bereikt omdat de grond, die bij de na-

tuurontwikkeling en de aanpassingen van de waterstaatkun-

dige infrastructuur vrijkomt, niet behoeft te worden afgevoerd, 

maar binnen het gebied kan worden hergebruikt als afdek-

grond op de gedempte sloten. Het saneren en het beheren van 

de dempingen is door de provincie gefaciliteerd door bijvoor-

beeld het opstellen van een gebiedsgerichte beleidsregel.

De aanpak van de werkvoorraad door de provincie bestaat 

voor de niet potentiële spoedlocaties uit het faciliteren door 

middel van het opstellen van gebiedsgericht beleid, het ver-

strekken van subsidies (trigger money) aan ontwikkelaars en 

het in een vroeg stadium van ruimtelijke planvorming integre-

ren van aanwezige bodemverontreinigingen. Hiermee is de 

marktdynamiek en het gewenste toekomstige bodemgebruik 

(in de vorm van gebiedsontwikkelingen) leidend voor de prio-

ritering en daarmee de planning van de aanpak van de werk-

voorraad.

Potentiële spoedlocaties, geïdentificeerd aan de hand van 

SUBI’s en de fysische bodemeigenschappen (bodemopbouw) 

worden op de “traditionele” wijze onderzocht. Hiermee wor-

den de daadwerkelijke spoedlocaties vastgesteld. Door mid-

del van subsidies (trigger money) wordt zoveel mogelijk gepro-

beerd om de sanering van deze locaties aan te laten sluiten bij 

gebiedsontwikkelingen. Wanneer dit niet lukt dan worden, in 

afwachting van aanpak vanuit gebiedsontwikkelingen, voor 

2015 tijdelijke beheersmaatregelen genomen. 

Met deze methodiek is de aanpak van de werkvoorraad meer 

gebiedsgericht, procesgestuurd (door ruimtelijke ontwikkelin-

gen) en integraal geworden. Dit in nauwe samenwerking met 

waterschappen, gemeenten en milieudiensten. Bovendien 

wordt de aanpak van de werkvoorraad meer geïnitieerd en 

gefinancierd door de markt.

Met medewerking van: Lex Hartholt en Nathalie Harder 

(provincie Zuid-Holland)



De identificatie en aanpak van spoedlocaties is een 

speerpunt in de gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft er net als veel overige bevoegde 

overheden Wbb voor gekozen om de identificatie van spoed-

locaties als eerste prioriteit bij de aanpak van de werkvoor-

raad te beschouwen.

Voor de identificatie van potentiële spoedlocaties worden de 

huidige bodemgegevens (verzameld voor het Landsdekkend 

Beeld) en de recent ontwikkelde LIB-methoden (uit de werk-

groep “Lucht en Massa”) toegepast. “Ook in Tilburg is ervoor 

gekozen om de potentiële spoedlocaties als eerste aan te 

pakken. De landelijke doelstelling om in 2015 de spoedlocaties 

gesaneerd of beheerst te hebben wordt daarbij dus gevolgd. 

Door de locaties te combineren met ontwikkelingen in de stad 

zoeken wij de dynamiek op. Zo wordt in Tilburg bekeken of 

er meerdere combinaties met deze locaties gemaakt kunnen 

worden, denk aan wegreconstructiewerkzaamheden, bedrij-

venregeling en kwetsbare gebieden om hiermee de kosten te 

drukken” legt Rodney Frederiks van de gemeente Tilburg uit.

“De eerste fase om potentiële spoedlocaties te identificeren 

is inmiddels afgerond. Hiervoor is een analyse op de reeds be-

schikbare dataset uitgevoerd. In Tilburg hebben we het geluk 

dat de combinatie van een technisch applicatiebeheerder met 

een inhoudelijk betrokken persoon goed loopt. We kunnen 

hiermee op een goede en snelle manier de dataset bevragen. 

Wat dat betreft hebben wij het goed geregeld, landelijk hoor ik 

vaak dat men niet weet hoe de dataset te bevragen. Hiervoor 

heb je dus echt een automatiseerder nodig” legt Frederiks uit.

In Tilburg zijn op basis van de analyse circa 1.000 potentiële 

spoedlocaties geïdentificeerd. Op dit moment zijn er daarvan 

500 locaties geheel of gedeeltelijk onderzocht (minimaal één 

fase of meer). De overige 500 locaties worden dit jaar on-

derzocht zodat zal blijken of er daadwerkelijk sprake is van 

spoedlocaties.

Of op een potentiële spoedlocatie daadwerkelijk sprake is van 

risico’s wordt door het uitvoeren van slim onderzoek vastge-

steld. Door het strategisch plaatsen van peilbuizen en borin-

gen kan snel een indicatie worden gekregen van aanwezige 

risico’s.

Uit de resultaten van de tot nog toe uitgevoerde onderzoeken 

blijkt volgens Frederiks vooral: Meten is Weten! “Er zijn loca-

ties bij waar we eigenlijk op voorhand behoorlijke verontrei-

nigingen verwachten en niets vinden, maar het omgekeerde 

komt ook voor. Er zijn theoretische modellen ontwikkeld waar-

bij op basis van de (voormalige) bedrijfsactiviteiten  een in-

schatting van de verontreinigingsgraad  gemaakt kan worden 

en dat is natuurlijk heel zinnig omdat je daarmee met behap-

bare aantallen kan beginnen (het trechtermodel) maar op een 

bepaalde moment moet je de stap naar de praktijk gaan ma-

ken: bodemonderzoek uitvoeren!”

De taak van de bevoegde overheden Wbb bestaat volgens 

Frederiks vooral uit het zo snel mogelijk bevestigen/ontkrach-

ten (uitvoeren eerste onderzoek) van het vermoeden van een 

spoedlocatie. Wanneer blijkt dat er acute risico’s zijn dan is 

het nodig deze zo snel mogelijk weg te nemen. Daarna moet 

bekeken worden waar de kosten worden verhaald, dit kan 

dus zowel vooraf als achteraf al naar gelang wat wenselijk en 

passend is.

Vervolgens is het de taak van de overheid om een zorgvuldige 

afweging te maken over de te treffen saneringsmaatregelen. 

Dit blijft maatwerk per locatie en verontreinigingsgeval. Voor 

het wegnemen van de risico’s op spoedlocaties moet de markt 

zoveel mogelijk gestimuleerd worden deze locaties aan te 

pakken. Wanneer marktdynamiek op korte termijn niet leidt 

tot aanpak van risico’s is het een belangrijke taak van de ge-

meente om ten minste tijdelijke beheersmaatregelen te treffen 

om de risico’s weg te nemen. De feitelijke sanering kan dan 

volgens Frederiks later op een “natuurlijk moment” door de 

markt worden opgepakt. Er zijn daarbij genoeg adviesbureaus 

in Nederland die met de modernste technieken passende en 

kosteneffectieve beheersmaatregelen kunnen treffen waar-

door het volgens hem mogelijk moet zijn om de doelstelling 

voor 2015 te realiseren.

Met medewerking van : Rodney Frederiks (gemeente Tilburg)





Zandgemeenten zetten gezamenlijk schouders onder 

grondwaterproblematiek

Veel gemeenten kampen met het probleem dat ze grootscha-

lige grondwaterverontreinigingen in het binnenstedelijke ge-

bied hebben. Door de vaak zandige bodems zijn deze veront-

reinigingen in het brongebied regelmatig tot op grote diepte 

in de bodem doorgedrongen (dieptes tot 50 meter beneden 

maaiveld zijn in het brongebied geen uitzondering). Daar-

naast zijn deze verontreinigingen vaak ook horizontaal sterk 

verspreid (pluimgebied). Om deze verontreinigingen allemaal 

separaat aan te pakken kost niet alleen handenvol geld, dat er 

volgens Peter Ramakers van de gemeente Tilburg simpelweg 

niet is. Een effectieve gevalsgerichte aanpak blijkt ook tech-

nisch vaak onmogelijk.

Om kennis over de aanpak van deze grootschalige verontrei-

nigingen uit te wisselen, ervaringen te delen en gezamenlijke 

oplossingen voor de problemen te ontwikkelen is naar aan-

leiding van het symposium grondwater in stedelijke gebied 

in Zwolle eind 2005, op initiatief van The Three Engineers 

(TTE) en met onder andere de gemeenten: Breda, Utrecht, 

Nijmegen, Arnhem, Den haag, Apeldoorn, Zwolle, Hengelo, 

Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Bodem+, SKB en VROM het 

zogenaamde “Zandgemeentenoverleg”opgericht. Het overleg 

is nog steeds groeiende, er sluiten zich nog regelmatig pro-

bleemhebbende gemeentes aan. 

De gemeente Breda heeft zich aangesloten bij het overleg 

vanuit het oogpunt van de doelstelling van de bodemprogram-

mering: aanpak van spoedeisende verontreinigingen voor 2015 

en overige ernstige verontreinigingen voor 2030. “Voor wat 

betreft de grondvervuiling en de kleinere grondwatervervuilin-

gen lijken de doelstellingen wel haalbaar met de huidige aan-

pak. Zeker op de locaties waar ontwikkelingen plaatsvinden. 

Probleem is echter de grotere en diepere grondwaterveront-

reinigingen. Deze zitten daar omdat ze jaren de kans hebben 

gehad om zich te verspreiden. Ondanks de gelukkig al ruimere 

financiële subsidiemogelijkheden voor eigenaren van bedrijfs-

terreinen worden deze nog onvoldoende opgepakt. Aanpak 

van de bron op eigen terrein en een stuk van de pluim van ver-

ontreinigd grondwater op direct aangrenzende buurpercelen 

is nog aanvaardbaar voor een deel van de probleemhebbers. 

Echter de noodzakelijk geachte aanpak van het verderop ge-

legen deel van de pluimen, op gronden van derden of erger 

nog op openbare (overheid)gronden stuit vanuit het oogpunt 

van kosten en gevoel voor onrechtvaardigheid op begrijpelijke 

onwil (zeker bij niet veroorzakers) volgens René Smolders van 

de gemeente Breda.

De combinatie van onderstaande factoren maakt de noodzaak 

van een meer strategische en slimmere aanpak steeds groter 

volgens Smolders en Ramakers:

• er zijn relatief grote aantallen omvangrijke grondwaterver-

ontreinigingen (volgt onder andere uit het Landsdekkend 

beeld 2005) 

• er is sprake van complexe verontreinigingen en er bestaat 

vaak overlap van pluimen van verschillende bronnen/eige-

naren

• het gebruik van de ondergrond neemt toe (her)ontwikkeling 

en revitaliseringen (bemalingen en ondergrondse bestem-

mingen)

• het gebruik van grondwater neemt daarnaast ook toe 

(energiewinning, bijvoorbeeld koude-warmte opslag, wa-

terwinningen, peilbeheer etc.)

Daarnaast is er volgens Smolders sprake van versnippering 

van regelgeving voor het (diepere) grondwater vanwege het 

grote aantal belanghebbenden, betrokken thema’s en overhe-

den (bijvoorbeeld provincies, bevoegde overheden Wbb, ge-

meenten, waterleidingmaatschappijen, waterschappen etc.). 

Hoe zorgen we dat het gebruik van de ondergrond (bijvoor-

beeld KWO claims) niet alleen op basis van technische maar 

juist ook op strategische afwegingen plaatsvindt? 

Uit landelijke discussies blijkt volgens Smolders en Ramakers 

duidelijk dat bij de huidige gevalsgerichte en sectorale aanpak 

van bodemverontreiniging naast het al genoemde onbegrip en 

de onvoldoende voortgang kansen onbenut blijven. Er moet 

volgens hen dan ook worden gezocht naar slimmere con-

structies waardoor de kosten mogelijk omlaag kunnen en de 

onzekerheden (bijvoorbeeld tijdsduur en uiteindelijke kosten) 

bij saneringen worden verminderd. 

Breda en Tilburg gaan in samenspraak met de andere “Zand-

gemeenten” na op welke wijze hierin via gebiedsgericht 

grondwaterbeleid verbeteringen/versnellingen zijn aan te 

brengen. Beiden zouden hierbij graag zien dat de samenwer-

king en de combinatie met andere (landelijke) initiatieven op 

termijn leidt tot een landelijk beleid voor gebiedsgericht be-

heer van verontreinigd grondwater. 



De gemeenten Breda en Tilburg achten samenwerkingsver-

banden als het zandgemeentenoverleg in deze verkennings-

tocht van groot belang. “Naast uiteraard de uitwisseling van 

positieve en juist ook minder positieve ervaringen en keuzes, 

is vooral het onderlinge enthousiasme stimulerend om soms 

nieuwe wegen in te slaan, gebruikmakend van de ervaringen 

van anderen”. Er vindt een krachtenbundeling plaats volgens 

Smolders. Deze krachtenbundeling in combinatie met ge-

biedsgerichte invulling van de aanpak van bodemvervuiling 

moet volgens Smolders en Ramakers in vergelijking met de 

huidige gevalsgerichte aanpak kunnen leiden tot meer (finan-

cieel) wisselgeld voor sanerende partijen. Bovendien zal de 

betere uitwisseling en zoektocht naar kostenreductie volgens 

hem leiden tot een betere communicatie van de bodembood-

schap naar probleemeigenaren en op minder onbegrip voor 

de bodemdoelstelling stuiten. 

Met medewerking van: René Smolders (gemeente Breda) en 

Peter Ramakers (gemeente Tilburg)
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Controle op afgeronde saneringen uit de jaren 80

“onderzoek naar oude nieuwe gevallen”

Gemeten naar de huidige inzichten en kennis, zijn locaties in 

het verleden niet altijd voldoende gesaneerd. De oorzaak kan 

zijn dat inzichten over de onderzoeksstrategie en de versprei-

ding van stoffen zijn veranderd, maar ook dat in het verleden 

de sanering niet altijd zorgvuldig genoeg is uitgevoerd. De 

gemeente ’s-Hertogenbosch is de afgelopen jaren geconfron-

teerd met een aantal van dergelijke gevallen. Dat heeft ertoe 

geleid dat rondom een oud gasfabrieksterrein 75 tuinen extra 

zijn gesaneerd. Bij een ander geval bleek sprake te zijn van 

een niet gesaneerde grondwaterverontreiniging met vluchtige 

chloorhoudende koolwaterstoffen. 

De gemeente ’s-Hertogenbosch is afgelopen jaar gestart met 

een systematisch onderzoek naar dergelijke oude nieuwe ge-

vallen. “In het onderzoek wordt gekeken naar alle 73 sanerin-

gen die in de jaren 80 (en deels begin 90) zijn uitgevoerd” al-

dus Harke Tuinhof van de gemeente. Uit een eerste screening 

door medewerkers van de gemeente bleek dat er bij ongeveer 

de helft (32 stuks) van de gevallen twijfels waren over de kwa-

liteit van de uitgevoerde sanering. Alle bekende saneringen uit 

de jaren  80 worden daarom nu eerst aan een dossieronder-

zoek onderworpen. De resultaten zijn nog niet bekend maar 

de verwachting is dat er meerdere locaties uit naar voren 

zullen komen waar hetzij aanvullende saneringsmaatregelen 

nodig zijn, hetzij nazorgmaatregelen genomen zullen moeten 

worden.

De problematiek van de oude nieuwe gevallen is zeker niet 

uniek voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Er zijn elders uit 

het land vele geluiden bekend van vergelijkbare gevallen. De 

gemeente is echter de enige die de problematiek systematisch 

aanpakt. “De werkvoorraad vanuit het landsdekkend beeld 

bodemkwaliteit van de gemeente ‘s-Hertogenbosch bedraagt 

circa 800 locaties. Indicatief kan de controle van oude geval-

len leiden tot een toename van de werkvoorraad met 4%.” 

Met medewerking van: Harke Tuinhof 

(gemeente ’s Hertogenbosch)





Nieuw beleidskader De Venen

In het landinrichtingsgebied De Venen stagneert de landin-

richting onder meer vanwege onzekerheden over de risico’s 

van de verontreinigingen in de toemaakgronden. Voor de aan-

pak is in samenwerking met de provincie Utrecht een beleids-

kader voor toemaakdekgronden opgesteld. In dit beleidskader 

is aangegeven hoe op een praktische en milieuhygiënisch 

verantwoorde wijze het gebied kan worden ingericht. Het 

document is in 2006 in concept gereed gekomen. De betrok-

ken gemeenten hebben alle ambtelijk aangegeven met de uit-

gangspunten van het beleidskader in te kunnen stemmen. 

Ter ondersteuning van het beleidskader zijn onderzoeken ver-

richt naar de ecologische en landbouwkundige risico’s van de 

toemaakgronden in het landelijke gebied. Gebleken is dat de 

verontreinigingen geen nadelige invloed hebben op het eco-

logisch functioneren van de bodem. Voor zover er effecten 

zijn, zijn deze gering en zijn deze niet belemmerend voor het 

ontwikkelen van de beoogde natuur en voor het behouden van 

productiemogelijkheden voor de veehouderij. Uit veldonder-

zoek in 2006 is bijvoorbeeld gebleken dat het gras op weiland-

percelen in de agrarische en natuurgebieden voldoet aan de 

veevoedernorm. Daarmee is gras vrij verhandelbaar en is het 

verantwoord om vee in te scharen voor beweiding in natuur-

gebieden. Het ontbreken van risico’s ook bij overschrijdingen 

van de interventiewaarden is verklaard uit het feit dat het me-

rendeel van het lood nog in primaire bronnen (onder andere 

potscherfjes) aanwezig is. We hopen met dit beleidskader de 

stagnatie in de landinrichting vanwege onzekerheden over de 

risico’s van de verontreinigingen te hebben weggenomen.

In het kader van BIELLS (BodemInformatie Essentieel voor 

Landelijke en Lokale Sturing) is een startproject naar de moge-

lijkheden voor duurzame natuurbeheer/inrichting uitgevoerd. 

Met dit onderzoek is een zeer positief resultaat geboekt. Met 

de gegevens uit het startproject kunnen bepaalde keuzes voor 

natuurontwikkeling beter worden onderbouwd en kan natuur-

ontwikkeling duurzamer (meer haalbaar) plaatsvinden.

Met medewerking van: René Joustra en Nathalie Harder 

(provincie Zuid-Holland)
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Bodeminformatie op gebruiksvriendelijke wijze ontsloten 

voor makelaars/taxateurs

Onder het motto “Weet wat u koopt. Weet wat u verkoopt.”, is 

sinds 2006 een aantal nieuwe producten op de Nederlandse 

markt beschikbaar waarmee voor makelaars en taxateurs op 

eenvoudige wijze informatie over woningen en hun omgeving 

te verkrijgen is. De productrange bestaat uit een groot aan-

tal verschillende en objectieve rapporten over de kenmerken 

van een vastgoedobject en de directe omgeving. Voorbeelden 

zijn algemene gegevens van een onroerende zaak, voorzie-

ningen in de omgeving, beleids- en bestemmingsplannen van 

overheden en milieu-informatie over onder andere bodem en 

verkeerslawaai. Ook zijn de waarde en de courantheid van de 

roerende zaak opgenomen. Alle informatie kan via de Land-

mark-website met één druk op de knop worden besteld. De 

producten vloeien volgens Wouter van Wijk van Landmark 

Nederland voort uit een grote maatschappelijke behoefte 

aan objectieve en duidelijke informatie. Het is de missie van 

Landmark om vastgoedgerelateerde informatie toegankelijk 

en waardevol te maken voor iedereen die betrokken is bij het 

beoordelen, kopen en verkopen van vastgoed. In 1995 is Land-

mark in Groot-Brittannië begonnen met het actief aanbieden 

van informatie over de kwaliteit van een woning en de directe 

omgeving. Ook het verschaffen van plan- en milieu-informatie, 

digitale informatiekaarten en geografische oplossingen be-

hoort tot het werkgebied van Landmark. Inmiddels is dit con-

cept in Groot-Brittannië een begrip en worden per jaar circa 

1.000.000 rapporten opgevraagd. In 2006 heeft het Engelse 

bedrijf zijn aandacht gericht op het Europese vasteland, om te 

beginnen in Nederland.

Landmark Nederland verzamelt en rangschikt informatie uit 

een groot aantal bronnen, waaronder het Kadaster, com-

merciële partijen en overheden. Het afgelopen anderhalf jaar 

zijn alle Nederlandse gemeenten, provincies en VROM in het 

kader van het Verdrag van Aarhus en de Wet openbaarheid 

van bestuur (WOB) aangeschreven om gegevens te leveren. 

Het bedrijf heeft er bewust voor gekozen om alle beschikbare 

informatie over bijvoorbeeld bodemonderzoeken te verza-

melen. Het gaat hierbij ook om informatie die aanwezig is bij 

gemeenten die niet bevoegd zijn in het kader van de Wet bo-

dembescherming. Toenmalig staatssecretaris Van Geel heeft 

Landmark de data van het Landsdekkend Beeld Bodemveront-

reiniging verstrekt. De kring van provinciesecretarissen heeft 

alle openheid en medewerking rond provinciale data toege-

zegd. De gemeenten hebben het verzoek gekregen een lijst 

met uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemkwaliteitskaart 

en het bodembeheerplan te leveren. 

 Aanvankelijk liep het bedrijf aan tegen wat het zelf “koudwa-

tervrees bij overheden” noemt. Overheden waren soms wat 

terughoudend in het verstrekken van informatie omdat ze niet 

precies wisten wat daarmee ging gebeuren en wat zij hiervoor 

in rekening konden brengen. Inmiddels is deze vrees groten-

deels overwonnen. Ook is duidelijk dat de verstrekkingskosten 

in rekening gebracht kunnen worden en heeft circa 85% van 

alle gemeenten bodeminformatie aangeleverd. Volgens Wou-

ter van Wijk is het informatieniveau over bodem over het alge-

meen zeer hoog maar bestaan grote verschillen in registratie 

en databeheer tussen de gemeenten.

Alle geleverde gegevens zijn geconverteerd en uniform ge-

maakt, in één database samengebracht en ontsloten. Het 

ministerie van VROM is vooraf van het initiatief op de hoogte 

gesteld en heeft zijn goedkeuring en medewerking verleend. 

Wouter van Wijk ziet in de toekomst de bodeminformatietaak 

van de overheid steeds meer verschuiven van het registreren/

beheren en ontsluiten van bodeminformatie naar het puur re-

gistreren/beheren van bodeminformatie. Het ontsluiten van de 

informatie zal meer en meer via gespecialiseerde marktpar-

tijen gaan verlopen. Initiatieven vanuit de overheden als het 

landelijk Bodemloket op internet juicht hij evenwel toe, indien 

dit ertoe leidt dat bodeminformatie landelijk op een gestan-

daardiseerde wijze verzameld wordt. Dit komt volgens hem de 

kwaliteit en volledigheid van de informatie ten goede.

Als gevolg van de nieuwe wijze waarop bodeminformatie 

wordt ontsloten, treedt volgens Wouter van Wijk een steeds 

grotere bewustwording bij makelaars, burgers en bedrijven op 

van de aanwezigheid van bodemverontreinigingen en de Ne-

derlandse bodemkwaliteit in het algemeen. Dit past volgens 

hem goed bij de veranderde, steeds meer marktgestuurde, 

aanpak van bodemverontreinigingen.

Met medewerking van: Wouter van Wijk 

(Landmark Nederland)
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Intentieverklaring

In 1999 is door VROM, EZ, de provincies en de gemeente Am-

sterdam een intentieverklaring ondertekend voor een succes-

volle aanpak van de gasfabrieken. Rotterdam heeft de inten-

tieverklaring niet ondertekend, maar wel de programmatische 

aanpak onderschreven en zich bij het project aangesloten. De 

belangrijkste ingrediënten van de intentieverklaring zijn als 

volgt:

• herontwikkeling van de gasfabriekterreinen in een pro-

grammatische aanpak;

• sanering (functionele en kosteneffectieve benadering) van 

de bij het overgrote gedeelte van de locaties aanwezige 

aanzienlijke bodemverontreiniging, vóór 2015;

• financiering van deze aanpak van de bodemverontreiniging 

regelen door partijen die belang hebben bij de sanering en 

ontwikkeling van een specifieke locatie, of clusters van lo-

caties, voor het grootste deel te laten bijdragen;

• rijksbijdrage (Wbb budget) op basis van het gehele pro-

gramma (dus inclusief de niet-urgente gevallen van ern-

stige bodemverontreiniging).

De “Intentieverklaring bodemverontreiniging voormalige gas-

fabriekterreinen” omvat inmiddels 147 gasfabrieklocaties. Met 

de sanering van de gasfabriekterreinen is tot 2015 circa 585 

miljoen euro gemoeid, waarvan circa 279 miljoen euro aan 

rijksbijdrage (bedragen inclusief BTW).
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