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Nieuwe opkomende stoffen

Wet bodemsanering / Besluit bodemkwaliteit

- Circulaire bodemsanering 2013
- Voor veel stoffen streef- en interventiewaarden of indicatieve 

niveaus voor ernstige verontreiniging voor grond en grondwater

- Geen landelijke normen PFAS
- Wat is dan de saneringsdoelstelling / omvang ongedaanmakings-

verplichting?
- Onderzoek RIVM
- ad hoc (interventie)waarde

- Circulaire bodemsanering 2013
- Bijlage 6 Richtlijn voor het omgaan met niet-genormeerde 

stoffen à eigen beleid provincie/gemeente
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Art. 13 Wbb (zorgplichtbepaling)

Artikel 13
Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in 
de artikelen 6 tot en met 11 en die weet of redelijkerwijs had 
kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan
worden verontreinigd [..], is verplicht [..], de verontreiniging [..] 
en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel 
mogelijk ongedaan te maken. [..]

Zorgplicht. Fouten bestuursdwang

ABRvS 16 juli 2014, nr.:201311041/1/A4 (PFOS)

• Toepassing bestuursdwang in vervolg op incident in KLM-loods 
• Waterschap slaat met PFOS verontr. opp.water op in bassins 

gedurende 7 mnd.
• Ernstige bodemverontreiniging

• Schending art. 13 Wbb?
- Waterschap heeft handelingen verricht in zin art. 6-11 Wbb en 

wist of kon weten dat verontreiniging kon worden veroorzaakt 
à gehouden ongedaan te maken.

- Ook een bestuursorgaan is bij de uitoefening van spoedeisende 
bestuursdwang gehouden aan wet- en regelgeving (overw. 
10.1)
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Eigen beleid Haarlemmermeer en Noord-Holland

• Circulaire MTBE/ETBE (Stcrt 2008, 246)
- Geen volledige ongedaanmaking verontreiniging

• Eigen beleid Haarlemmermeer / Noord-Holland
- Volledig ongedaan maken, indien dat redelijkerwijs mogelijk is

• Wat als PFAS verontreiniging deels voor en deels na 31 
december 1986 is veroorzaakt?
- > 50% na 31-12-86 à geheel is nieuwe verontreiniging
- > 50% voor 1-1-87 à geheel historische verontreiniging

Verschil:    zoveel mogelijk ongedaan maken v. 
PFOS 8µg/kg / PFOA 674µg/kg in grond (afwijking)


