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"it is het eerste van een ar-
tikelenreeks van vier, gericht op bestem-
mingsplannen. Aan de orde zullen achter-
eenvolgens komen: bodem- en grondwater-
bescherming, hydrologie, bufferzones en
snelgroeiend bos. De mogelijkheden en on-
mogelijkheden van het bestemmingsplan op
deze gebieden zullen besproken worden.
Vaak zullen ook andere gemeentelijke in-
strumenten die van belang zijn worden ge-
noemd.
Vincent Klynsma heeft als medewerker be-
stemmingsplannen buitengebied bij de Mi-
lieuraad Drenthe gewerkt.

Bestemmingsplan
Bestemmingsplannen hebben in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld struktuur- en streek-
plannen direkte rechtsgevolgen voor de bur-
gers, het is bindend. Dit wil zeggen dat er
geen bouwvergunningen of aanlegvergun-
ningen mogen worden afgegeven in strijd
met hetgeen in een bestemmingsplan is gere-

geld en dat gronden of opstallen door nie-
mand mogen worden gebruikt in strijd met
het bestemmingsplan. Alles wat daaren-
tegen niet in het bestemmingsplan is gere-
geld mag, voor zover andere wetten of veror-
deningen er tenminste niet in voorzien.
Dat de andere plannen geen rechtsgevolgen
voor de burger hebben, geeft aan hoe belang-
rijk de taak is van gemeenten in de Wet op de
Ruimtelijke Ordening. Het gemeentebestuur
kan uiteindelijk met behulp van een bestem-
mingsplan bepalen wat er op haar grond-
gebied wel of niet mag gebeuren.

Bodem- en grondwaterbescherming en
bestemmingsplan

Bestemmingsplannen bieden de mogelijk-
heid om door middel van het leggen van be-
stemmingen met bijbehorende voorschrif-
ten de vestiging van industriële bedrijven in
bepaalde gebieden uit te sluiten. Ook is het
mogelijk om bepaalde gebieden juist te be-

Eind maart is op het provin-
ciehuis in Assen een voorlich-
tingsmiddag gehouden over de
Wet Bodembescherming
(WBB). Op deze middag wa-
ren veel gemeenteambtenaren
aanwezig. Helaas werd er op
de vraag wat de konsekwenties
van de nieuwe wet voor de ge-
meente zijn geen antwoord ge-
geven. In dit artikel zal inge-
gaan worden op de mogelijkhe-
den die de gemeente heeft voor
bodem- en grondwaterbescher-
ming.

stemmen voor industriële of ambachtelijke
doeleinden, maar daarbij wel te regelen dat
bepaalde kategorieën van bedrijven zich
niet mogen vestigen (art. 10 WRO). Op deze
wijze is het mogelijk bedrijven die grote
kans op bodemverontreiniging geven, uit
kwetsbare gebieden te weren.
Aanlegvergunningen en gebruiksvoorschrif-
ten zijn belangrijk in een bestemmingsplan.
Bij aanlegvergunningen gaat het om vergun-
ningen voor werken of werkzaamheden die
aangevraagd moeten worden bij Burgemees-
ter en Wethouders. Het gaat hier niet om
bouwwerken, daar zijn bouwvergunningen
voor, maar om bijvoorbeeld vergunningen
voor de aanleg of het verharden van wegen
of het graven van sloten.
Gebruiksvoorschriften bepalen wat voor
soort gebruik verboden is voor bepaalde
gronden. Voorbeelden zijn het beoefenen
van motorsport of het gebruiken als stort-
plaats. Deze twee instrumenten zullen we
nu bekijken op hun mogelijkheden voor be-
scherming van bodem en grondwater.
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Gifspuiten.

Aanlegvergunning
Een aanlegvergunning gericht op bescher-
ming van bodem en/of grondwater kan al-
leen worden geëist wanneer dit vanwege de
bestemming noodzakelijk is. Uit de bestem-
ming moet het eisen van een aanlegvergun-
ning met als doel bodem- en/of grondwater-
bescherming voortvloeien. Dit zal bijvoor-
beeld het geval zijn bij een bestemming ar-
cheologisch waardevol of waterwingebied.
In bestemmingen die niet zijn gericht op
bodem- en/of grondwaterbescherming kun-
nen geen voorschriften met betrekking tot
bodem en/of grondwaterbescherming wor-
den opgelegd. Wat dit betreft is het belang-
rijk dat de door de provincie, op grond van
de WBB, aan te wijzen grondwaterbescher-
mingsgebieden en bodembeschermings-
gebieden ook in bestemmingsplannen wor-
den opgenomen.

Wanneer een gebied een bestemming heeft
die (mede) op bodem- en grondwaterbe-
scherming gericht is, dan kan voor de vol-
gende werken en werkzaamheden in begin-
sel een aanlegvergunning worden geëist (1):

ophogen, egaliseren en afgraven van ter-
reinen;
dempen van sloten en andere waterlopen;
aanleggen van drainage;
wijzigen van het waterpeil;
diepploegen en het toepassen van andere
grondverbeteringen;
opspuiten van gronden;
graven van sleuven voor transportleidin-
gen;
opslaan of storten van bepaalde stoffen.

Gebruiksvoorschriften
Ook gebruiksvoorschriften kunnen van be-
tekenis zijn voor de bodem- en grondwater-
bescherming.
Bestemmingsplannen kennen meestal een
algemeen gebruiksverbod: het is verboden
om gronden en opstallen in strijd met de ge-
geven bestemming te gebruiken. Een derge-
lijk gebruiksverbod is direkt van betekenis
voor de bescherming van bodem en grond-
water, omdat daardoor bedreigende aktivi-
teiten verboden zijn.

Ook indirekt kan een gebruiksverbod van
nut zijn voor bodem- en grondwaterbescher-
ming. Wanneer een gebied bijvoorbeeld een
agrarische bestemming heeft, is een han-
deling die in strijd is met deze bestemming,
zoals het storten van afval, verboden.
Een bestemming natuurgebied of agrarisch
natuurrandgebied biedt veelal nog meer mo-
gelijkheden. Het verbieden van het gebruik
van (kunst)mest en chemische bestrijdings-
middelen en van het verlagen van het water-
peil behoren tot de mogelijkheden om indi-
rekt bodem en grondwater te beschermen.
Het motief is in deze gevallen niet bodem-
en/of grondwaterbescherming, maar de
voorschriften hebben wel dit effekt.
Het stelsel van voorschriften in het bestem-
mingsplan biedt in principe goede mogelijk-
heden om bodem en grondwater te bescher-
men. Er doen zich echter twee problemen
voor waardoor dit in de praktijk niet opti-
maal werkt.

Een juridisch probleem. De kroon stelt
strenge eisen aan de inhoud en het gebruik
van de voorschriften. De noodzaak moet dui-
delijk aangegeven zijn, anders wordt het ei-
sen van het voorschrift ongegrond ver-
klaard. Hoe ver hiermee gegaan kan worden
zal nog moeten blijken. Of het bijvoorbeeld
mogelijk is om met het oog op bodem- en
grondwaterbescherming een aanlegvergun-
ning te eisen voor het verspreiden van
(kunst)mest en chemische bestrijdingsmid-
delen is nog niet uit jurisprudentie gebleken.
Het toezicht op de naleving is slecht. Dit is
vooral een probleem van kosten en politieke
wil. Het konsekwent en regelmatig gebruik
van luchtfoto's en het overdragen van een
deel van de handhavingstaak aan provincia-
le ambtenaren zijn in theorie oplossings-
mogelijkheden (5), maar hoe denkt men hier
in de Drentse praktijk over?

Wetten
Ook andere wetten dan de Wet op de Ruim-
telijke Ordening bieden de gemeente moge-
lijkheden de bescherming van de bodem te
bevorderen.
Op grond van de Afvalstoffenwet moet de
gemeente een afvalstoffenverordening op-
stellen; hierin is geregeld hoe men zich kan
ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen.
Bovendien moet de gemeente minstens één
terrein aanwijzen voor het inleveren van au-
towrakken.
Het ministerie van VROM heeft voor het in-
richten (met de nodige bodembeschermende
voorzieningen) geld beschikbaar. Ook be-
staan er bijdragen voor ontruiming van il-
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legale of ongewenste autosloperijen (1).
Op grond van de Hinderwet kan de gemeen-
te een zoneringsverordening opstellen. Hier-
in kunnen zones aangewezen worden waar
bepaalde kategorieën bedrijven zich niet
mogen vestigen (dit kunnen bijvoorbeeld
potentieel bodemverontreinigende bedrij-
ven zijn).
Op grond van de Wet Gevaarlijke Stoffen
kan de gemeente in een verordening een rou-
te gevaarlijke stoffen vaststellen. Bodem-
verontreiniging door een kalamiteit bij
transport met chemikaliën op een 'ongewen-
ste' plaats (waterwingebied) kan zo worden
tegengegaan. Mits er kontrole is.
Vervoer over de rails valt niet onder een der-
gelijke verordening, hiervoor moet op grond
van de Rampenwet een gemeentelijk ram-

• houden van toezicht en kontrole;
• verlenen van ontheffingen.
De gemeenteraad houdt een aanvullende re-
gelgevende bevoegdheid.
Provinciale Staten moeten bodembescher-
mingsgebieden opnemen in het streekplan
en stellen een beleidsplan en een veror-
dening grondwaterbeschermingsgebieden
vast. De provincies bepalen zelf of ze een
verordening bodembeschermingsgebieden
maken of niet.
Op grond van de Meststoffenwet heeft de ge-
meente geen direkte taak. De wet regelt het
verhandelen van meststoffen en een doel-
matige afvoer van meststoffen en stelt regels
ter voorkoming van een onverantwoorde
uitbreiding van de produktie van dierlijke
meststoffen. De verspreiding van meststof-

penplan worden opgesteld. Hierin kunnen
regelingen worden opgenomen voor bodem-
bescherming in geval van een kalamiteit.
Op grond van de Interimwet-bodemsane-
ring kunnen gemeenten projekten aanmel-
den voor sanering bij de provincie (hiervoor
komen projekten in aanmerking waarbij
sprake is van ernstig gevaar voor de volks-
gezondheid of het milieu).
De Wet Bodembescherming is in feite een
raamwet die verder moet worden uitgewerkt
in Algemene Maatregelen van Bestuur
(AMvB's: nadere regelingen met algemene
verbindende voorschriften). De Interimwet
Bodemsanering zal in de WBB worden ver-
werkt.
De taken voor de gemeente op grond van de
WBB zullen bestaan uit:

fen wordt in de WBB geregeld (AMvB, 'ge-
bruik dierlijke meststoffen').
Inpassing van bijvoorbeeld grootschalige
mestopslag op gemeentelijk gebied zal wel
aanpassing van het bestemmingsplan vra-
gen.

Autonoom gemeentelijk beleid
Er zijn verschillende verordeningen moge-
lijk waarmee de gemeente de bescherming
van de bodem kan bevorderen:
Lozingsverordeningen kunnen voorwaar-
den stellen aan afvalwaterlozingen op het
riool. Zowel ter bescherming van het riool,
als vanwege de waterkwaliteit. Deze veror-
dening heeft nut voor bodembescherming
want:

• zo kan bereikt worden dat zuiveringsslib
minder verontreinigd is (met bijvoorbeeld
zware metalen) en

• lekkage van het riool kan worden voorko-
men.

Met de Verordening ondergrondse opslag-
tanks of huisbrandolieverordening kunnen
ondergrondse olietanks, die niet onder de
werking van de Hinderwet vallen, aan een
vergunning met voorschriften worden ge-
bonden.
Met een Afvalstoffenverordening kan wor-
den verplicht chemische afvalstoffen ge-
scheiden aan te bieden.
In de afvalstoffenverordening kunnen ook
bepalingen worden opgenomen om de over-
matige spreiding van mest tegen te gaan (als
hieromtrent geen andere regelgeving is ge-
steld van hoger hand). Wanneer het betref-
fende deel van de WBB (AMvB 'gebruik dier-
lijke meststoffen') in werking treedt, blijft de
gemeentelijke regelgeving nog 2 jaar geldig
(wanneer het hiermee niet in strijd is).
Op grond van de bouwverordening kan de
gemeente een sloopvergunning eisen. In de-
ze sloopvergunning kunnen voorwaarden
worden gesteld om de bodem te bescher-
men. Hierbij kunnen eisen worden gesteld
aan de op te brengen of af te graven grond,
de verwijdering van tanks of de afvoer van
milieugevaarlijke stoffen.

Privaatrechtelijke middelen
De gemeente kan ook privaatrechtelijke
middelen hanteren bij de bodembescher-
ming. Hierbij valt te denken aan de gemeen-
te als opdrachtgeefster, verkoopster, ver-
pachtster of verhuurster.
Bodembescherming is een onderdeel van het
totale milieubeleid. Het is decennia lang ver-
waarloosd. We moeten ons niet op de WBB
fixeren om deze achterstand in te halen. Ve-
le juridische middelen behoren tot het in-
strumentarium van de bodembescherming.
Al deze middelen moeten ten volle benut
worden om de achterstand weg te werken. •
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