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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, onder A, komt de aanhef van onderdeel 2 te luiden:
2. De term «bodemkwaliteitseis» en de daarna volgende omschrijving

worden vervangen door: .

B

In artikel I, onder D, wordt «19» vervangen door: 19a.

In artikel I, onder N, worden de volgende wijzigingen aangebracht.

1. In artikel 27b, tweede lid, wordt «artikel 27a-2» vervangen door:
artikel 27a-3.

2. Artikel 27d komt te luiden:

Artikel 27d

1. Gedeputeerde staten kunnen met betrekking tot het grondgebied
waarop de verontreiniging zich bevindt of de directe gevolgen daarvan
zich voordoen:

a. bij een onderzoeksgeval bevelen op de daarbij aangegeven wijze
nader onderzoek te verrichten of

b. bij een geval van ernstige verontreiniging bevelen tijdelijke beveili–
gingsmaatregelen te treffen.

2. De in het eerste lid bedoelde bevelen kunnen slechts worden
gegeven aan degene die een zakelijk of persoonlijk recht heeft op dat
grondgebied en het tevens in gebruik heeft of heeft gehad in de
uitoefening van een bedrijf.

3. Gedeputeerde staten kunnen tevens:
a. degene door wiens handelen een onderzoeksgeval of geval van
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ernstige verontreiniging is veroorzaakt, dan wel
b. de eigenaar van het grondgebied waarop zich bij zodanige gevallen

de verontreiniging bevindt of de directe gevolgen daarvan zich voordoen,
bevelen op de daarbij aangegeven wijze nader onderzoek te verrichten

dan wel, ingeval het een geval van ernstige verontreiniging betreft,
saneringsonderzoek te verrichten of de bodem te saneren.

4. Het bevel de bodem te saneren, bedoeld in het derde lid, kan onder
meer strekken tot het treffen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen of tot
het opstellen van een saneringsplan.

3. Na artikel 27d worden vier artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 27d-1

Gedeputeerde staten kunnen degene die de bodem saneert niet
overeenkomstig een door hem ingediend, goedgekeurd saneringsplan,
bevelen alsnog overeenkomstig dat plan te handelen.

Artikel 27d-2

1. Indien gedeputeerde staten overwegen krachtens artikel 27d een
bevel te geven naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 22,
doen zij degene die de melding heeft gedaan, daarvan mededeling.

2. Gedeputeerde staten gaan tot het geven van een bevel krachtens
artikel 27d 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.

3. Gedeputeerde staten gaan evenmin over tot het geven van een
bevel krachtens artikel 27d zonder aan de betrokkene 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.

4. In een geval als bedoeld in het derde lid kunnen gedeputeerde
staten aanwijzingen geven met betrekking tot de wijze waarop zulks dient
te geschieden.

5. 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 het derde lid,
en bij de vaststelling van de periode waarin het betrokken geval
krachtens een te geven bevel moet worden onderzocht of gesaneerd.

6. Indien gedeputeerde staten een bevel geven op grond van artikel
27d met betrekking tot een onderzoeksgeval of geval van ernstige
verontreiniging, gelegen op het grondgebied van een ander dan degene
aan wie het bevel wordt gegeven, gaan zij daartoe bovendien niet over
dan na overleg met degene op wiens grondgebied dat onderzoeksgeval
of geval van ernstige verontreiniging zich voordoet.

Artikel 27d-3

Een bevel tot sanering als bedoeld in artikel 27d, derde lid, wordt,
tenzij het tijdelijke beveiligingsmaatregelen betreft, niet gegeven aan de
eigenaar van het grondgebied, indien deze ter gelegenheid van het
ingevolge artikel 27d-2, derde lid, met hem gevoerde overleg aantoont
dat hij:

a. gedurende de periode waarin de verontreiniging is veroorzaakt geen
duurzame rechtsbetrekking heeft gehad met de veroorzaker of veroor–
zakers;

b. geen directe of indirecte betrokkenheid heeft gehad bij de veroor–
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zaking van de verontreiniging, en
c. op het moment van de verkrijging van het grondgebied niet op de

hoogte was dan wel redelijkerwijs niet op de hoogte had kunnen zijn van
de verontreiniging.

Artikel 27d 4

1. Een beschikking krachtens de artikelen 27d of 27a-1 is met redenen
omkleed.

2. Een exemplaar van een beschikking krachtens de artikelen 27d of
27d-1 wordt aan degene aan wie het bevel wordt gegeven en aan burge–
meester en wethouders van de betrokken gemeente en de inspecteur
gezonden.

3. In een geval als bedoeld in artikel 27d-2, zesde lid, wordt bovendien
een exemplaar gezonden aan degene op wiens grondgebied dat onder–
zoeksgeval of geval van ernstige verontreiniging zich voordoet.

4. In artikel 27e wordt «27d» vervangen door: 27d tot en met 27d-4.
5. In artikel 27f, vierde lid, wordt «Artikel 27d, zevende lid, eerste en

tweede volzin» vervangen door: Artikel 27d-4, eerste en tweede lid.

In artikel I, onderT, wordt in artikel 65, eerste lid, «27a-3» vervangen
door: 27a-2.

In artikel I, onder U, wordt na «27d,» ingevoegd: 27d-2, 27d-4,.

F

Onderdeel VA komt te luiden:

VA

In artikel 71, eerste lid, wordt «krachtens de artikelen 8 tot en met 13»
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,.

Artikel II wordt als volgt gewijzigd.
1. «19a» wordt vervangen door «19b».
2. «27a-2, eerste en tweede lid» wordt vervangen door: 27a-3, eerste

en tweede lid.
3. «27d, eerste, tweede en derde lid» wordt vervangen door: 27d,

eerste, derde en vierde lid, 27d-1.

Toelichting

In het voorstel van wet zijn enige misstellingen geslopen. Ten dele
hangen deze samen met wijzigingen die in de Wet bodembescherming
zijn aangebracht ter gelegenheid van de uitbreiding van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne (thans Wet milieubeheer). In deze
nota van wijziging worden deze rechtgetrokken.
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Verder bevat deze nota van wijziging een herschikking van het voorge–
stelde artikel 27d. Door de materie die in dat artikel was geregeld, te
verdelen over vijf artikelen, wordt de regeling van het bevel helderder
geformuleerd. Een inhoudelijke wijziging is daarmee niet beoogd.

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

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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