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Het nader gewijzigd voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd.

In artikel I, onder A, onder 2, worden de volgende wijzigingen aange–
bracht.

1. In de omschrijving van nader onderzoek wordt «saneringsgeval»
vervangen door: geval van ernstige verontreiniging.

2. De woorden «saneringsgeval: geval van verontreiniging waarbij de
bodem zodanig is of dreigt te worden verontreinigd, dat ernstig gevaar
bestaat voor vermindering van de functionele eigenschappen die de
bodem voor mens, plant of dier heeft;» worden vervangen door: geval
van ernstige verontreiniging: geval van verontreiniging waarbij de bodem
zodanig is of dreigt te worden verontreinigd, dat de functionele eigen–
schappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft, ernstig zijn of
dreigen te worden verminderd;.

B

In artikel I, onder F, wordt in artikel 22, derde lid, «saneringsgeval»
vervangen door: geval van ernstige verontreiniging.

Onderdeel G wordt vervangen door:

Het opschrift boven artikel 23 komt te luiden:
§ 2. Bevoegdheden bij ernstige verontreiniging of aantasting van de

bodem ten gevolge van een ongewoon voorval.

In artikel I, onder H, wordt in artikel 23, eerste lid, «saneringsgeval»
vervangen door: geval van ernstige verontreiniging.
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In artikel I, onder N, worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1. Artikel 27a-1 komt te luiden:
Artikel 27a-1
Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke gevallen

de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier
heeft, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.

2. Artikel 27a-2 komt te luiden:
Artikel 27a 2
1. Gedeputeerde staten stellen in een beschikking als bedoeld in

artikel 1, waarbij zij vaststellen of er sprake is van een geval van ernstige
verontreiniging, tevens de urgentie om dat geval te saneren vast. Zij
kunnen voorts in die beschikkmg aangeven welke tijdelijke beveiligings–
maatregelen aan de sanering vooraf dienen te gaan.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop gedeputeerde staten
de in het eerste lid bedoelde urgentie vaststellen.

3. Na artikel 27a-2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 27a 3
1. Degene die de bodem saneert, dient de sanering zodanig uit te

voeren dat daardoor de functionele eigenschappen die de bodem voor
mens, plant of dier heeft, worden behouden of hersteld, tenzij zich
omstandigheden voordoen als bedoeld in het tweede lid.

2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke daarbij
aangewezen omstandigheden die verband houden met bijzondere
kenmerken van het betrokken geval van verontreiniging, maatregelen
kunnen worden genomen, die leiden tot het isoleren en het beheersen
van de verontreiniging alsmede tot het controleren van de effecten van
het isoleren en het beheersen. Bij of krachtens de maatregel kunnen
nadere regels worden gesteld omtrent isoleren, beheersen en contro–
leren als bedoeld in de eerste volzin.

4. In artikel 27b, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aange–
bracht.

1. In de aanhef wordt «saneringsgeval» vervangen door: geval van
ernstige verontreiniging.

2. Onder wijziging in onderdeel e van de punt aan het slot in een
puntkomma, wordt na onderdeel e toegevoegd:

f. een beschrijving van de werkzaamheden op grond waarvan gedepu–
teerde staten kunnen beoordelen of de sanering overeenkomstig het plan
is uitgevoerd.

5. Artikel 27c, eerste lid, komt te luiden:
1. Burgemeester en wethouders doen aan gedeputeerde staten

opgave van de hun bekende en binnen het grondgebied van hun
gemeente gelegen onderzoeksgevallen en gevallen van ernstige veront–
reiniging. Burgemeester en wethouders stellen degene op wiens grond–
gebied zich een geval voordoet als bedoeld in de eerste volzin daarvan zo
spoedig mogelijk op de hoogte.

6. In artikel 27d worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1. In het eerste, het zesde en het zevende lid worden «saneringsgeval»

en «onderzoeks–» telkens vervangen door: geval van ernstige veront–
reiniging, onderscheidenlijk onderzoeksgeval.

2. Het vierde lid komt te luiden:
4. Gedeputeerde staten gaan tot het geven van een bevel krachtens

het eerste lid niet over dan na burgemeester en wethouders van de
betrokken gemeente en de inspecteur de gelegenheid te hebben
geboden hen terzake van advies te dienen. Zij gaan evenmin over tot het
geven van een bevel krachtens het eerste lid zonder aan de betrokkene
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de gelegenheid te hebben geboden binnen een daartoe, na overleg met
de betrokkene, te stellen termijn nader onderzoek of saneringsonderzoek
te verrichten, de bodem te saneren, tijdelijke beveiligingsmaatregelen te
treffen of een saneringsplan op te stellen. Daarbij kunnen zij aanwij–
zingen geven met betrekking tot de wijze waarop zulks dient te
geschieden. Indien gedeputeerde staten van een andere provincie
eveneens voornemens zijn een bevel te geven aan de betrokkene,
betrekken gedeputeerde staten op verzoek van de betrokkene ook
gedeputeerde staten van die andere provincie bij het overleg, bedoeld in
de tweede volzin, en bij de vaststelling van de periode waarin het
betrokken geval krachtens een te geven bevel moet worden onderzocht
of gesaneerd.

7. In de artikelen 27e, 27n, eerste lid, en 27o wordt «saneringsge–
vallen» telkens vervangen door: gevallen van ernstige verontreiniging.

8. In de artikelen 27g, eerste lid, en 27m, eerste lid, wordt «sanerings–
geval» telkens vervangen door: geval van ernstige verontreiniging.

In Artikel I, onder R, worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1. In de artikelen 47, eerste lid, en 48, eerste en vierde lid, wordt

«saneringsgevallen» telkens vervangen door: gevallen van ernstige
verontreiniging.

2. In de artikelen 50, eerste lid, en 51, eerste lid, wordt «sanerings–
geval» telkens vervangen door: geval van ernstige verontreiniging.

In artikel I, onderT, worden in artikel 65 de volgende wijzigingen
aangebracht.

1. In het eerste lid wordt tussen «27,» en «27b» ingevoegd: 27a-3,.
2. In het derde lid wordt «onderzoeks– en saneringsgevallen»

vervangen door: onderzoeksgevallen en gevallen van ernstige verontrei–
niging.

3. In het vijfde lid wordt «saneringsgevallen» vervangen door: gevallen
van ernstige verontreiniging,.

H

In artikel I wordt onderdeel VA vervangen door:
VA
In artikel 71 wordt in het eerste en tweede lid telkens «krachtens de

artikelen 8-13a en 20» vervangen door: krachtens de artikelen 8 tot en
met 13a, 27a-1, 27a-2, tweede lid, 27a-3, tweede lid, 44a en 49, eerste
lid,.

I

In artikel III worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1. In onderdeel 1, onder 1, onder 1°, wordt «onderzoeks– en

saneringsgevallen», vervangen door: onderzoeksgevallen en gevallen van
ernstige verontreiniging.

2. Onderdeel 1, onder 2, wordt vervangen door:
2. In onderdeel b wordt «de onder a bedoelde activiteiten» vervangen

door: de onder a, onder 2°, bedoelde activiteiten.
3. In onderdeel 2 wordt «ernstig gevaar» vervangen door: een ernstige

dreiging.
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Aan het slot van het wetsvoorstel wordt na de aanduiding van de
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als
ondertekenende minister toegevoegd: De Minister van Justitie,.

Toelichting

/. Terminologie

De voorgestelde omschrijving van «geval van ernstige verontreiniging»
(artikel 1) geeft beter dan de omschrijving van «saneringsgeval» aan, dat
de kwaliteit van de bodem zelf ernstig is of dreigt te worden verminderd,
zonder dat een inhoudelijke uitspraak wordt gedaan over actuele risico's
voor mens en milieu als gevolg van blootstelling aan de bodemverontrei–
niging. Deze benaming - zie onderdeel A en de daarmee samenhan–
gende onderdelen B, C, D, E, onder 1, 4, onder 1, 6 onder 1, 7 en 8, F,
G, onder 2 en 3 en I, onder 1 en 3 - is in het hele wetsvoorstel doorge–
voerd.

2. Urgentie (onderdeel E, onder 2)

Ingevolge artikel 27a-2 moet onder meer in de daarbij bedoelde
beschikking de urgentie van de sanering door gedeputeerde staten
worden aangegeven. Er wordt nog op gewezen, dat krachtens het
systeem van de wet aan de sanering een saneringsonderzoek moet
voorafgaan.

3. Bijzondere omstandigheden van het geval (onderdeel E, onder 3)

Het eerste lid van artikel 27a-3 geeft aan, dat naast de voorkeursoptie
- herstel van de multifunctionaliteit van de bodem - ook het treffen van
maatregelen die leiden tot het isoleren en het beheersen van de veront–
reiniging alsmede tot het controleren van de effecten van het isoleren en
het beheersen (IBC-maatregelen), een volwaardig resultaat van de
sanering kunnen opleveren. Het voorgaande is in overeenstemming met
de strekking van de term saneren (zie artikel 1), welke term in het
genoemde eerste lid voorkomt. Ingevolge het tweede lid kan ingeval van
locatiespecifieke omstandigheden worden gekozen voor de hiervoor
bedoelde IBC-maatregelen.

4. Evaluatierapport (onderdeel E, onder 4, onder 2)

Het aan artikel 27b, eerste lid, toegevoegde onderdeel f geeft aan
gedeputeerde staten de mogelijkheid om het resultaat van de sanering te
controleren. Gedacht wordt aan een evaluatierapport dat na de sanering
door de saneerder aan gedeputeerde staten moet worden uitgebracht.

5. Geen saneringsbevel bij vrijwillig saneren (onderdeel E, onder 6,
onder2

De voorgestelde wijziging van het vierde lid van artikel 27d strekt ertoe
dat aan degene die aanbiedt vrijwillig in eigen beheer te saneren geen
saneringsbevel wordt opgelegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de
voorlichting op deze wijziging in hoofdstuk III, paragraaf 5, van de nota
naar aanleiding van het emdverslag.
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6. Technische en redactionele wijzigingen (onderdelen G, onder 1, H en
I, onder 2)

In artikel 65, eerste lid, F (onderdeel G, onder 1) wordt een
opsomming gegeven van bepalingen voor de toepassing waarvan de
gemeenten Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht gelijk
worden gesteld met een provincie. In deze opsomming dient ook het
nieuwe artikel 27a-3 voor te komen.

Bij de tweede nota van wijziging (kamerstukken II 1991/92, 21 556,
nr. 15) is, abusievelijk, het tweede lid van artikel 71 (onderdeel H)
ongewijzigd gebleven. Dit wordt thans recht gezet. Bovendien wordt in
de in artikel 71 voorkomende reeks artikelen het tweede lid van artikel
27a-3 (nieuw) ingevoegd.

Bij de tweede nota van wijziging wordt in het daarbij gewijzigde
onderdeel 1.2 (onderdeel I) ten onrechte verwezen naar activiteiten als
bedoeld onder a, onder 1°. Dit had moeten zijn: onder a, onder 2°. Deze
misstelling wordt thans hersteld.

7. Mede-ondertekening

Toegevoegd is de mede-ondertekening door de Minister van Justitie.
Met name bij de regeling van het verhaalsrecht bestaat een zo nauwe
betrokkenheid dat dit in de rede ligt.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. G. M. Alders
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