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Van megaprobleem tot focus op spoedlocaties

25 jaar Wbb en de inventarisa-
ties van bodemverontreiniging

Schrik Van een generatie

Het aantal potentieel ernstig verontreinigde locaties in 
Nederland is reusachtig vergeleken met de aantallen die andere 
landen rapporteren. Terwijl Duitsland toch veel groter en meer 
geïndustrialiseerd is, bleek in 2009 dat de opgave van het aan-
tal potentieel verontreinigde locaties in Duitsland net zo groot 
was als in Nederland op dat moment. 2,3 De Nederlandse in-
ventarisatie was dan ook uitgebreider. Dat lag aan de voorge-
schiedenis.
Na de schok van Lekkerkerk maakte de commissie Ginjaar in 
1980 de eerste inventarisatie, die uitkwam op 4.200 te onder-
zoeken locaties waarvan naar schatting 350 te saneren tegen de 
verwachte kosten van 0,45 miljard euro.4 Dit was gebaseerd op 
een landelijke inventarisatie van soortgelijke half-illegale stort-
plaatsen als bij Lekkerkerk. De toezegging was om het probleem 
van de historische bodemverontreiniging in één generatie op te 
lossen. 

Ontwikkeling Van inzicht 

In 1983 trad de Interimwet Bodemsanering in werking, per 1995 
opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb) uit 1987. 
Onderzoeksprotocollen werden ontwikkeld en de ontwikkeling 
van technieken door marktpartijen werd gestimuleerd door sub-
sidieregelingen. De technieken werden op hun waarde geschat 
door het Service Centrum Grondreiniging en de ervaring werd 
vastgelegd in het Handboek Bodemsaneringstechnieken.5 
Na een paar jaar van onderzoek en sanering werd duidelijk dat er 

veel meer vervuilde locaties waren dan alleen de half-illegale 
stortplaatsen: bijvoorbeeld oude en in gebruik zijnde bedrijfster-
reinen, gemeentelijke stortplaatsen, defensieterreinen, diffuse 
bodemverontreinigingen, waterbodem- en grondwaterverontrei-
niging.
Het Tienjarenscenario van 1989 legde de nieuwe inventarisatie 
vast: 505.000 verdachte locaties waarvan ca. 10.000 te saneren 
met kosten van ca. 23 miljard euro. Een onmogelijke opgave voor 
10 jaar. In 1997 maakte het Interdepartementaal beleidsonder-
zoek verkennend de balans op: ondanks alle inspanning nog 
350.000 locaties, waarvan de helft ernstig en urgent verontrei-
nigd en nog zo’n 12 miljard euro te besteden. Daar bovenop naar 
schatting 6 miljard euro voor diffuse bodemverontreiniging en 
verontreinigde waterbodems.4 Ook nog: vele witte vlekken in het 
overzicht. In Figuur 1 zijn de diverse inventarisaties vanaf 1980 
weergegeven.

het OVerzicht hOuden

De Tweede Kamer besloot dat een definitief en compleet over-
zicht, het Landsdekkend Beeld Bodemverontreiniging (LDB), ge-
maakt moest worden dat aan alle onzekerheid een eind moest 
maken. Deze aanpak is in 1998 vastgelegd in het Nationaal 
Milieubeleidsplan 3 (NMP-3). Ook moest er een beter toezicht 
op onderzoek en sanering komen en jaarlijks een monitoringrap-
portage over de voortgang van de bodemsaneringsoperatie.3Het 
opstellen van het LDB heeft jaren gekost maar veel informatie 
opgeleverd. De eerder opgedane ervaring met bodemverontreini-
ging was essentieel. Het leverde kennis op over de activiteiten die 
vaak verontreiniging van bodem en grondwater hadden veroor-
zaakt. Een vroege verkenning in die trant was het proefschrift 
van Jurgen Nieuwkoop uit 1993,6 inclusief de beschrijving van 
historische bedrijfsvoering en de daarbij gebruikte stoffen. Hier 
sprong de primaire zinkindustrie van de Kempen er al uit.
Bij de LDB-inventarisatie speelde de UBI-selectie van (bedrijfs)
activiteiten, zoals opgesteld door het bureau Register,7 een be-

in 2004 is het landsdekkend Beeld bodemverontreiniging (ldB) opgele-
verd met daarin 615.000 locaties waarop in het verleden mogelijk ver-
ontreinigende activiteiten zijn uitgevoerd. hieruit is een werkvoorraad 
van circa 425.000 mogelijk ernstig verontreinigde locaties gedestilleerd 
die moesten worden onderzocht en eventueel gesaneerd. inmiddels is 
ongeveer 40% van de werkvoorraad afgehandeld. Vanaf 2009 ligt de 
nadruk op het aanpakken van de spoedlocaties.1 
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langrijke rol. Dit was een overzicht van huidige maar ook van nu 
niet meer gangbare vormen van activiteiten waarbij de kans groot 
is dat ze bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. De locaties 
waar deze activiteiten plaatsvonden werden opgezocht via de re-
gisters van Kamers van Koophandel en andere historische infor-
matie of herkend via luchtfoto’s. Deze inventarisatie leverde in 
eerste instantie 1,7 miljoen verdachte locaties op (niet opgeno-
men in Figuur 1).
Een stevige schifting vond plaats door het weglaten van activitei-
ten met lage kans op bodemverontreiniging en door het verwijde-
ren van dubbeltellingen. Deze inventarisatie resulteerde in 2004 
in 615.000 potentieel verontreinigde locaties (nulmeting LDB) 
en na verdere opschoning dat jaar in een (nulmeting) 
Werkvoorraad van 425.000 te onderzoeken potentieel ernstig ver-
ontreinigde locaties. 

Naast het LDB waren er ook andere inventarisatietrajecten zoals 
de BSB-operatie (bodemverontreiniging op in gebruik zijnde be-
drijfsterreinen) en de NAVOS (nazorg van voormalige stortplaat-
sen) die deels in de Werkvoorraad zijn opgenomen. In 2005 wer-
den de kosten voor de aanpak van voormalige stortplaatsen 
geschat op 100 miljoen tot 1 miljard euro.8 
Het LDB was voornamelijk gericht op historische gevallen van 
bodemverontreiniging (ontstaan vóór 1987). Naast de regels 
voor preventie van bodemverontreiniging geldt voor nieuwe ge-
vallen, ontstaan na 1987, een zorgplicht: onmiddellijk herstel 
van de bodemkwaliteit nadat de vervuiling is opgetreden.
De te saneren locaties zijn niet allemaal groot en problematisch. 
In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om kleine, routine-
matige saneringen. Hiervoor is in 2006 het BUS (Besluit 
Uniforme Saneringen) in het leven geroepen. Dankzij dit Besluit 
hoeven bodemsaneerders voor de kleine, routinematige sanerin-
gen geen formele goedkeuring meer aan het bevoegd gezag te vra-
gen, maar volstaat een melding bij het opstarten van de sanering 
en een goedkeuring van de saneringsevaluatie bij de afronding. 

De verantwoordelijkheid voor het bodembeheer ligt bij de 4 grote 
steden en 25 andere grote gemeenten en voor het overige gebied 
bij de 12 provincies. Deze overheden zijn het bevoegde gezag in 
het kader van de Wbb.

FOcuS Op de werkVOOrra ad

In de Werkvoorraad kunnen groepen locaties worden onder-
scheiden waarbij, door opgedane ervaring in het verleden, goed 
voorspeld kan worden of zij ernstig, of juist niet ernstig verontrei-
nigd zullen zijn. Oude gasfabrieken bijvoorbeeld hebben bijna al-
lemaal tot bodemverontreiniging geleid, maar bij slootdempingen 
is er maar een laag percentage met problemen van ernstige bo-
demverontreiniging (met uitzonderingen zoals in de 

Krimpenerwaard). Op basis van deze kennis zijn in 2007 via een 
steekproefonderzoek 130.000 locaties uit de Werkvoorraad ge-
schrapt. Deze zullen alleen onderzocht worden als daar een dui-
delijke aanleiding voor is.
Niet alleen dit soort acties, maar uiteraard ook onderzoek en sa-
nering van de bodem op locatieniveau heeft geleid tot een ver-
mindering van de Werkvoorraad. Een overzicht van de voortgang 
van de aanpak van de Werkvoorraad in de periode 2004 - 2009 is 
te zien in Figuur 2. In beide cirkels zijn alle 425.000 locaties van 
de Werkvoorraad weergegeven.

In 2004 moesten de meeste locaties nog worden onderzocht, in 
2009 waren er al veel afgehandeld. In de periode 2004-2009 zijn 
ongeveer 170.000 locaties (40% van de nulmeting) afgehandeld. 
Duidelijk is dat vanaf 2004 slechts een beperkt deel (2%) van de 
Werkvoorraad daadwerkelijk hoefde te worden gesaneerd en dat 
het grootste aantal verdachte locaties (38%) afviel na onderzoek 
(sanering niet nodig).

decentraliSatie en SpOed – de echte riSicO’S eerSt 

a anpakken

In juli 2009 is het convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aan-
pak spoedlocaties’ ondertekend. Het hoofddoel van het conve-
nant is het maken van een transitie naar een bodemontwikke-
lingsbeleid, waardoor het sectorale bodembeleid plaatsmaakt 
voor een integraal ruimtelijk ordeningsbeleid, waarin o.a. bo-
dembeleid, waterbeleid en energiebeleid een rol spelen. In het 
convenant is afgesproken dat de regie wordt gevoerd door de ge-
meenten, provincies en waterschappen. Dit geldt voor de aanpak 
van verontreinigde locaties en grootschalige grondwaterveront-
reinigingen en voor de ruimtelijke ontwikkeling van de onder-
grond. Het Rijk is en blijft verantwoordelijk voor het scheppen 
van de juiste voorwaarden op financieel en juridisch gebied. 

Om de handen meer vrij te maken voor aanpak van bodemver-
ontreiniging in samenhang met ruimtelijke ordening is het van 
belang om eerst de resterende locaties met mogelijke risico’s in 
de huidige situatie, de spoedlocaties, onder controle te hebben. 
Deze locaties hebben hun eigen dynamiek. Daarna kunnen op 
een geschikt moment de makkelijker te plannen locaties worden 
aangepakt waarbij de risico’s pas zullen ontstaan bij wijzigend 
bodemgebruik. Voor het ‘bodemconvenant’ is de focus daarom 
gelegd op de spoedlocaties. Een van de afspraken is dat de voort-
gang van de bodemsaneringsoperatie na 2009 niet meer via de 

Figuur 2: Stand Van zaken aanpak werkVOOrraad (425.000 lOcatieS) eind 

2004 (nulmeting) en eind 2009.

Figuur 1: inVentariSatieS Van aantallen geVallen Van BOdemVerOntreini-

ging SindS 1980.
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tot dan toe gebruikelijke jaarverslagen wordt gerapporteerd, maar 
dat de rapportages zich zullen concentreren op de spoedlocaties. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in humane spoedlocaties die 
bij het huidige gebruik een mogelijk onaanvaardbaar risico vor-
men voor de mens, spoedlocaties met verspreidingsrisico (door 
transport van de verontreiniging via het grondwater) en ecologi-
sche spoedlocaties (aantasting van ecosystemen/een waardevol 
ecosysteem).

Bij de midterm review (MTR) van het bodemconvenant in 2011 is 
de inventarisatie van de humane spoedlocaties gepresenteerd.9 
Veel humane spoedlocaties zijn al aangepakt in de periode 1980-
2010. Intensieve schifting van de locaties in de Werkvoorraad en 
prioritering van onderzoek leverde op dat in 2011 nog in totaal 
400 spoedlocaties met humane risico’s bekend waren. Medio 
2012 waren hiervan al 95 gevallen afgehandeld. Maar het blijft 
een dynamisch proces, afhankelijk van voldoende onderzoek en 
fysieke randvoorwaarden zoals het meewerken van eigenaren, de 
beschikbare financiën, de beschikbare capaciteit van de afdelin-
gen bodem bij het bevoegd gezag en wijzigend grondgebruik. 
Medio 2012 zijn er ook weer 53 nieuwe spoedlocaties met huma-
ne risico’s bijgekomen.10 Toch lijken de humane spoedlocaties nu 
wel voor het grootste deel te zijn achterhaald.

De afspraak is dat uiterlijk per 1 juli 2013 een overzicht van alle 
spoedlocaties (humaan, verspreiding, ecologie) gereed is. Het 
aantal locaties met spoed door verspreiding is naar schatting 3 
tot 4 maal groter dan het aantal humane spoedlocaties.
Figuur 3 geeft de verdeling weer van het aantal humane spoedlo-
caties per gemeente (situatie 2011). De humane spoedlocaties 
liggen verspreid over heel Nederland, met een relatief hoge dicht-
heid in de Randstad. 

integratie met ruimteli Jke Ordening – wa ar nOdig 

de reSt Opruimen 

De locaties in de Werkvoorraad waarbij geen sprake is van spoed 
vormen bij het huidige bodemgebruik geen onaanvaardbaar risi-
co. Bij de MTR van 2011 is via enquêtes bij de bevoegde overhe-
den de meest recente omvang van de Werkvoorraad geïnventari-
seerd. Daaruit bleek dat nog ongeveer 250.000 niet-spoedlocaties 
onderzocht dan wel gesaneerd moeten worden. De niet-spoedlo-
caties kunnen wel een belemmering vormen bij gebiedsinrich-
ting, bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe woonwijken, bij on-

dergronds bouwen of bij WKO-installaties (warmte/
koude-opslag). In deze gevallen zal de bodemverontreiniging zo-
nodig aangepakt moeten worden als onderdeel van het inrich-
tingsplan. Bij verspreiding zal voor de bescherming van de grond-
waterkwaliteit in of aan de rand van stedelijke gebieden al gauw 
een gezamenlijke integrale benadering nodig zijn van de door el-
kaar lopende verontreinigingspluimen in het grondwater. 
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Figuur 3: aantal humane SpOedlOcatieS per gemeente in 2011 (tOtaal Onge-

Veer 400).

25 jaar Wbb


