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In het bestuurlijke overleg op 15 december j.l. over het voorgenomen 

bodemconvenant 2016-2020 is o.a. de positie van de waterbodems besproken. 

Het resultaat van dit gesprek wil ik graag middels deze brief vastleggen.  

 

In de stuurgroep Ondergrond, Bodem en Grondwater is al meermalen gesproken 

over de aanpak verontreinigde waterbodems in het kader van het huidige 

Convenant bodemontwikkelingsbeleid en spoedlocaties 2010-2015. Bij de 

gesprekken over het nieuwe convenant is dit onderwerp opnieuw aan de orde 

gekomen. In februari 2014 heeft de Unie van Waterschappen haar insteek hierbij 
kenbaar gemaakt in een brief (kenmerk: 70407/IP). Om er voor te zorgen dat de 

afspraken in het huidige convenant worden afgerond en zo een goede start kan 

worden gemaakt met het nieuwe convenant, is op 15 december overeen gekomen 

de afspraken in het huidige convenant m.b.t. waterbodems als volgt te begrijpen 

en uit te voeren. 

 

A-lijst. Dit zijn spoedgevallen waarbij de bron in de waterbodem ligt en voor de 

inwerkingtreding van de Waterwet reeds waren beschikt als ernstig en spoed. 

Deze vallen onder het overgangsrecht van de Waterwet en worden daardoor nog 

onder de Wbb afgehandeld. Alle locaties van deze lijst moeten eind 2015 zijn 

gesaneerd of tenminste de risico’s beheerst. Uit de laatste inventarisatie is 

gebleken dat dit voor tenminste 6 locaties mogelijk niet haalbaar is.  

 

B-lijst. Dit zijn spoed gevallen waarbij de bron in de landbodem ligt en ook de 

waterbodem is verontreinigd. Deze locaties worden door, of onder toezicht van, 

het betreffende bevoegd gezag onder de Wbb, aangepakt op grond van de Wbb. 

Alle locaties van deze lijst moeten eind 2015 zijn gesaneerd of tenminste de 

risico’s beheerst. Uit de laatste inventarisatie blijkt dat dit voor 8 locaties nog niet 

het geval is. Daarnaast is er nog discussie over de afronding van een drietal 

locaties.  

 

De betreffende provincies, gemeenten en waterschappen worden opgeroepen op 

deze resterende locaties, zowel van de A als B-lijst, nog in uitvoering te nemen 

binnen de huidige convenantperiode. Het uitvoeringsprogramma van het 

bodemconvenant kan hierbij desgewenst ondersteunen. Mocht dat niet lukken dan 

zullen het betreffende  provincie/gemeente en waterschap afspraken maken 

wanneer deze wel in uitvoering worden genomen. Ik ga er van uit dat het voor de 
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convenantperiode (2010 t/m 2015) ter beschikking gestelde budget voldoende is 

om ook de waterbodemlocaties te kunnen financieren. Indien betreffend bevoegd 

gezag kan aantonen dat het beschikbare budget onvoldoende is voor het afronden 

van de waterbodemopgave zoals hierboven bedoeld, dan zal de Stuurgroep een 
gemotiveerd voorstel aan het Ministerie van IenM doen voor het vrijmaken van de 
benodigde budgetten binnen het totale bodembudget. Dit kan bijvoorbeeld door 
deze deel uit te laten maken van de aanvullende financiering zoals bedoeld in art. 

11.3 van het concept convenant 2016-2020.  
  

Voor de C-lijst heeft de Unie van Waterschappen een verzoek voor financiering van 

nader onderzoek ingediend bij het ministerie van IenM. Een besluit hierop kan de 

Unie begin 2015 tegemoet zien. Voor de aanpak van deze locaties zijn in het 

concept convenant 2016-2020 concrete afspraken opgenomen (zie art. 6 en art. 

11). 
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