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Op 1 januari 1995 is de tweede fase van de saneringsregeling Wet bodembescherming in werking
getreden. Aan ontbrekende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële richtlijnen wordt
hard gewerkt. Na vaststelling daarvan kan de wet volledig van kracht worden.
De provincies stonden al centraal bij de uitvoering van de bodemsaneringstaken van de overheid. De
provincies krijgen nu ook zeggenschap over saneringen die derden in eigen beheer uitvoeren.
Daarover moeten 'beschikkingen' worden gegeven. Belangrijke vragen bij het beoordelen van
onderzoeksrapporten en saneringsplannen zijn:
1. is sprake van een geval van ernstige verontreiniging?
2. is sprake van een urgent geval?
3. wordt met de sanering een aanvaardbaar saneringsdoel bereikt?
Van een geval van ernstige verontreiniging is sprake als de gehalten aan verontreinigende stoffen in
de bodem de interventiewaarden (vroeger: C-waarden) overschrijden. Bij ernstige verontreiniging is
het wettelijke instrumentarium volop van toepassing.
De urgentie wordt bepaald aan de hand van de actuele risico's voor mens, plant, dier of verspreiding,
zoals die door berekeningen en/of metingen worden aangetoond. Bij urgente gevallen geeft de
provincie aan wanneer met de sanering moet worden begonnen. Aan een systeem voor deze
tijdstipbepaling wordt nog gewerkt. Bij urgente gevallen kan eventueel een saneringsbevel worden
gegeven. Voor niet urgente gevallen gaat dit niet op.
Als saneringsdoelstelling geldt dat de multifunctionaliteit van de bodem moet worden hersteld, tenzij
zich locatiespecifieke omstandigheden voordoen. Over dit belangrijke onderwerp moet nog een
algemene maatregel van bestuur worden opgesteld.
Nogal wat veranderingen, zowel voor particulieren met saneringsplannen als voor het bevoegde
gezag. Velen zijn benieuwd hoe de beschikkingen van de provincies gaan uitpakken. Menigeen vraagt
zich af in welke gevallen de overheid een saneringsbevel zal gaan geven. In 1995 zullen vast en zeker
al wat vragen worden beantwoord. De mate van tevredenheid over de antwoorden zal daarbij sterk
afhankelijk zijn van de partij!

