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Terwijl ik deze column schrijf, zucht Nederland onder tropische temperaturen. Velen denken dan niet
aan werken, maar aan een verfrissende duik in het water. Gelukkig kan dat op veel plaatsen in ons
land. In zwembaden, in de zee en op veel plekken elders. Toevallig las ik ergens dat zwemmen ook in
de Omgevingswet zal worden opgenomen. Ik besloot het ontwerp Besluit activiteiten leefomgeving
erop na te slaan. Dit ontwerp is onlangs gepubliceerd en staat tot medio september open voor kritiek
via een internetconsultatie.
Volgens een mededeling op overheid.nl bevat het Besluit activiteiten leefomgeving de rechtstreeks
werkende regels die het Rijk stelt aan activiteiten van burgers, bedrijven en overheden in de fysieke
leefomgeving. Het gaat onder meer om activiteiten die het milieu belasten, activiteiten rondom
wegen en waterstaatwerken en activiteiten die betrekking hebben op cultureel erfgoed. Het besluit
beschrijft welke regels gelden, welke ruimte er is om af te wijken van de regels en wanneer een
vergunning nodig is.
Het Ontwerp Besluit activiteiten leefomgeving inclusief een Nota van toelichting algemeen en een
Nota van toelichting artikelgewijs omvat maar liefst 964 pagina’s. Dat is wel heel veel voor een
zonnige middag. Gelukkig zijn er goede inhoudsopgaven opgenomen en dat leidt al snel tot het
hoofdstuk dat over zwemmen en baden gaat. Helaas staat daar nog geen tekst. Het Ontwerp Besluit
activiteiten leefomgeving wordt dus nog uitgebreider.
Volgens de Nota van toelichting algemeen berust het nieuwe wettelijke instrumentarium op drie
pijlers. Dat zijn (1) preventie, (2) het toedelen van functies en (3) het beheer van historische
bodemverontreinigingen. Met de eerste pijler worden nieuwe verontreinigingen en aantasting
voorkomen door het stellen van regels over activiteiten. Invulling van de eerste pijler is in belangrijke
mate in dit besluit vormgegeven. Een verdere invulling van deze pijler en de tweede en derde pijler
krijgen gestalte via de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit bodem
Omgevingswet en de daarmee samenhangende aanpassing van dit besluit.
De kern van de preventieve maatregelen bestaat uit het voorschrijven van de best beschikbare
technieken om te voorkomen dat bij bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld het opslaan van
olieproducten, verontreiniging in de bodem kan dringen. Dit wordt gecombineerd met een
bodemonderzoek bij het einde van de activiteit. Voor de best beschikbare technieken heeft men
aansluiting gezocht bij de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming. Voor het onderzoek wordt
verwezen naar de NEN 5725 voor het historische onderzoek en de NEN 5740 voor het verkennende
onderzoek. Deze aanpak is gelijk aan de huidige.
Op het gebied van de bodembescherming gaat er dus weinig veranderen. Ik ben benieuwd of mijn
collega’s daar ook zo over denken. De zienswijzen zijn binnenkort te lezen op het internet.

