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In de geschiedenis van de bodemsanering is al heel wat te doen geweest over de definitie van een
geval van bodemverontreiniging. Eerst trok de definitie nog niet veel aandacht, omdat deze alleen in
de Leidraad bodembescherming stond. Dat veranderde met de inbouw van de Interimwet
bodemsanering in de Wet bodembescherming in het jaar 1997. De definitie werd in de wet
opgenomen en kreeg daarmee meer status.
De definitie is altijd met raadselen omhuld gebleven. De tekst lijkt op een vergelijking met zes
onbekenden, waar eenvoudige stervelingen nooit uit kunnen komen. Een woordvoerster van de Raad
van State noemde de definitie zelfs een ramp en zij vroeg zich af wanneer aan deze vertoning een
einde komt.
De definitie is vooral van belang geweest in de periode dat de overheid bodemsaneringen betaalde
en de kosten achteraf probeerde te verhalen. Dan was het gemakkelijk als de kosten per geval en dus
per boosdoener waren bijgehouden. De tijd dat vooral de overheid saneerde is al lang verstreken.
Maar de definitie is hetzelfde gebleven!
Sommigen hebben baat bij een krappe omgrenzing van het geval van verontreiniging. Alleen binnen
het geval kan de overheid immers eisen stellen. Anderen willen juist een ruime omgrenzing van het
geval, want binnen het geval mag je ernstig verontreinigde grond herschikken. Dat is een ander
woord voor hergebruiken, maar dat mag beslist niet!
De gevalsdefinitie nodigt uit om gelegenheidsredeneringen toe te passen, al naar gelang het
voordeel van de saneerder. De definitie is als het ware van elastiek. Een hooggeplaatste ambtenaar
van VROM erkende dit ooit en gaf als aanbeveling mee hiervan vooral gebruik te maken.
De rijksoverheid wil de gebundelde aanpak van verontreinigde pluimen in het grondwater
stimuleren. Daarbij wordt zij voor het eerst zelf geconfronteerd met de beperkingen opgelegd door
de gevalsdefinitie. De Raad van State heeft al aangekondigd hierbij geen uitzondering te gaan maken.
Het resultaat zal binnenkort zicht baar zijn in een werkbare definitie van het geval van
verontreiniging. Mochten de wetgevingsjuristen hier niet uitkomen, dan kunnen de lezers van deze
Nieuwsbrief hen wel op weg helpen.

