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Marjan van Giezen, Water en Bodem, IenM

‘Bescherming grondwater  
uitgangspunt van nieuwe  
Bodemconvenant’

De drinkwatervoorziening is een nationaal belang. Aan drinkwater 

worden hoge kwaliteitseisen gesteld, en incidenten of oude 

vervuilingen kunnen grondwater langdurig onbruikbaar maken. 

Vewin wil graag dat het nieuwe Bodemconvenant ook voldoende 

bescherming gaat bieden aan de drinkwatervoorziening. Hoe vult 

het ministerie van IenM de uitvoering verder in?

Binnen het directoraat-generaal Ruimte en 

Water werkt de directie Water & Bodem 

aan de integratie van water-, bodem- en 

energiedossiers. 

Afdelingsmanager en plaatsvervangend 

directeur Marjan van Giezen en haar team 

houden zich o.a. bezig met de structuurvisie 

Wind op Land, de ruimtelijke vraagstuk-

ken rondom duurzame energie in relatie 

tot het SER Energieakkoord, de Beleidsnota 

Drinkwater en de samenwerking in de 

watersector. Ook bij de onlangs gesloten 

Bodemconvenanten was ze nauw betrokken.

Oorspronkelijk was sprake van één nieuw conve

nant, maar inmiddels zijn het er twee: hoe zit dat?

Van Giezen: ‘Dat klopt; bij het huidige 

convenant, dat eind 2015 afloopt, zijn al-

leen overheden betrokken. Bij het nieuwe 

Bodemconvenant  – of convenant Bodem 

en Ondergrond 2016-2020 zoals het offici-
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eel heet – wilden we ook het bedrijfsleven 

betrekken, omdat daarmee dan meteen de 

partijen zijn aangesloten die de saneringen 

moeten uitvoeren. Maar het convenant re-

gelt vooral een groot aantal bevoegdheden 

die spelen tussen overheden onderling, 

en niet tussen overheden en bedrijven. 

Gaandeweg werd duidelijk dat het daarom 

toch efficiënter zou zijn om een convenant 

voor de betrokken overheden te sluiten, 

en een ander waarbij ook het bedrijfsleven 

partij is. In maart is het convenant tussen 

de overheden gesloten, in mei het conve-

nant waarbij VNO-NCW en MKB-Nederland 

zijn aangesloten. Beide convenanten heb-

ben hetzelfde doel: vóór 2020 saneren we 

alle terreinen waar de vervuiling risico’s 

voor de gezondheid kan betekenen.’

Wat is de essentie van dit convenant en wat 

betekent dit volgens u voor de drinkwatervoor

ziening?

Van Giezen: ‘We willen een lange periode 

van saneringen afsluiten, door ervoor te 

zorgen dat in 2020 alle saneringen waar 

humane risico’s spelen, zijn aangepakt, 

opgelost of beheerst. Daarbij is er veel 

aandacht voor de nazorg: er komt – ook in 

samenwerking met het bedrijfsleven – een 

uitvoeringsprogramma, dat onder andere 

nauwlettend toeziet op monitoring op lan-

ge termijn. Voor de drinkwatervoorziening 

is dit een verbetering, omdat grondwater-

bescherming het algemene uitgangspunt 

voor dit nieuwe convenant is. Het oude con-

venant richtte zich vooral op het saneren 

van spoedlocaties.’

Hoe wordt de drinkwatersector betrokken bij de 

uitvoering van het convenant?

Van Giezen: ‘Hoewel de drinkwaterbedrij-

ven geen overheden zijn en dus officieel 

geen partner zijn in de convenanten, vindt 

een aantal maal per jaar directieoverleg 

plaats tussen het ministerie van IenM en 

de drinkwaterbedrijven. Hierbij komen 

alle zaken aan de orde die voor de drink-

waterbedrijven van belang zijn, dus ook de 

knelpunten die zij in de praktijk tegenko-

men of verwachten. Wij staan daarbij open 

voor alle inbreng. Daarnaast is er ook een 

stuurgroep op ambtelijk niveau, waar alle 

waterdossiers aan de orde komen.’

KRW-gevallen
Een van de afspraken in het convenant 

betreft de KRW-gevallen. Deze moeten vol-

gens artikel 3.1 van het convenant in 2020 

zijn beheerst of gesaneerd. Betekent dit dat 

alle gevallen van bodemverontreiniging waar 

drinkwaterbedrijven mee te maken hebben, ook 

echt in 2020 zijn opgelost? 

‘Niet alle ‘KRW-gevallen’ zijn risicovolle 

spoedlocaties, met direct gevaar voor de 

volksgezondheid’, aldus Van Giezen. ‘Er is 

een aantal KRW-spoedlocaties vastgesteld 

dat snel moet worden gesaneerd. Daarnaast 

gaan wij een inventarisatie maken van de 

zogeheten ‘C-locaties’: de locaties waar 

zich bodemverontreinigingen bevinden 

die het behalen van de KRW-doelen in de 

weg staan. Daarover zijn nu afspraken ge-

maakt met de Unie van Waterschappen: 

zij leveren een lijst aan van KRW-locaties, 

die gezamenlijk wordt geëvalueerd. Op 

basis van de uiteindelijke voordracht van 

de begeleidingsgroep zullen de provincies 

vervolgens die locaties gaan saneren, zoals 

ook vastgelegd in het convenant. Het mi-

nisterie stelt hiervoor budget beschikbaar.’

Er bestaat nog een KRW-lijst van gevallen 

van bodem- en/of grondwaterverontreini-

gingen die moet worden opgesteld door 

de bevoegde overheden onder de Wet 

bodembescherming. Het gaat hierbij om 

locaties met een verspreidingsrisico voor 

kwetsbare objecten (zoals Natura 2000- 

gebieden, zwemwateren, waterlichamen 

waaruit water voor menselijke consump-

tie wordt onttrokken), die niet op de Mid 

Term Review 2013-lijsten zijn vermeld, 

maar waarvan aannemelijk is dat het 

spoed locaties zijn. Hoe zal daarmee worden 

omgegaan?

Van Giezen: ‘Dit betreffen de locaties die in 

het huidige convenant vallen en waarvan 

is afgesproken dat deze nog onder de Wet 

bodembescherming zullen worden aange-

pakt. De overige locaties vallen in principe 

onder de Waterwet en moeten door water-

schap en provincies in onderling overleg 

worden opgepakt. Deze locaties zullen 

meegenomen worden in de inventarisatie 

die nu wordt uitgevoerd door de Unie van 

Waterschappen.’

200.000 verontreinigingen
Zelfs als alle risicovolle locaties zijn aan-

gepakt, is bodemverontreiniging niet ver-

dwenen uit ons land. Er resteert een groot 

aantal locaties waar mogelijk sprake is 

van minder ernstige verontreinigingen: in 

totaal wordt gesproken over zo’n 200.000 

gevallen. Op welke wijze is geborgd dat dit niet 

leidt tot problemen voor de waterwinning? Vindt 

er nog verder onderzoek plaats naar deze geval

len en hoe is geborgd dat maatregelen genomen 

worden als dat nodig is?

Van Giezen: ‘Vooropgesteld: niet al deze 

200.000 locaties zullen echt verontreinigd 

zijn. Het zijn locaties waar nader onder-

zoek nodig is, vóór je er gaat bouwen of 

ontwikkelen. En ook niet alle vervuilde 

locaties hoeven te worden gesaneerd. De 

kennis hierover is de afgelopen decen-

nia aanzienlijk toegenomen. Want wat is 

‘schoon’? Waarschijnlijk is er geen enkel 

stukje grond in Nederland dat dezelfde 
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bodemkwaliteit heeft als een paar honderd 

jaar terug. En dat moeten we ook niet wil-

len. Wat we willen, is dat gebruik van de 

bodem en ondergrond geen risico voor de 

mens zal inhouden. Dat is ons doel. En elk 

bevoegd gezag maakt – binnen het budget 

dat het ministerie beschikbaar stelt – zelf 

een afweging welke locaties wel of niet 

moeten worden aangepakt.’

‘Als een locatie voorkomt op de lijst van ver-

dachte locaties, moet er altijd onderzoek 

worden gedaan vóór er een schep in de 

grond mag. De uitslag van zo’n onderzoek 

kan zijn: ‘er is geen risico’, ‘het risico blijft 

onder de norm’ of ‘hier moet worden gesa-

neerd’. Alleen locaties die een direct risico 

voor de volksgezondheid opleveren, moe-

ten meteen worden aangepakt. Daarbuiten 

is het dus een afweging van het bevoegd 

gezag – de provincie – om prioriteiten te 

stellen. Dat gebeurt in samenspraak met 

de stakeholders, waaronder de drinkwater-

bedrijven. Maar het kan dus voorkomen 

dat het maatschappelijk goedkoper is om 

een drinkwaterwinning te verplaatsen dan 

om een vervuiling op te ruimen. Het mi-

nisterie heeft wel budget voor schrijnende 

gevallen waarin het algemeen belang dic-

teert dat er snel wordt gesaneerd.’

Kader voor gevalsgerichte sanering
De Wet bodembescherming (Wbb) zal wor-

den herzien en naar verwachting opgaan 

in de Omgevingswet. Blijft bij de herziening 

van de Wbb een kader voor gevalsgerichte sa

nering overeind voor het geval dat later alsnog 

blijkt dat een drinkwaterwinning in gevaar is?

Van Giezen: ‘Het karakter van de 

Omgevingswet is anders dan dat van de 

oude Wet bodembescherming: de nadruk 

komt te liggen op gebiedsgerichte aanpak, 

tegenover de gevalsbenadering van voor-

heen. Dat moet leiden tot integralere, ef-

ficiëntere oplossingen. Omdat de bescher-

ming van het grondwater het uitgangspunt 

is, wordt er ook bij een gebiedsbenadering 

indien nodig gewoon gesaneerd. Wij ver-

wachten dat het nieuwe systeem wel even 

wennen zal zijn voor de betrokken partij-

en, maar dat dit uiteindelijk zal leiden tot 

kortere trajecten en dus snellere en betere 

resultaten.’

Signaleringswaarden
Voor drinkwater en bodemverontreiniging 

bestaan verschillende normen: deze dis-

crepantie wordt ook wel het ‘normengat’ 

genoemd. Drinkwaterbedrijven ervaren 

dat als knelpunt, omdat verontreinigingen 

die de winningen bereiken, niet altijd wor-

den aangepakt. Hoe wil het ministerie omgaan 

met dat probleem?

Van Giezen: ‘De norm voor drinkwater 

moet streng zijn, vanuit het oogpunt van 

volksgezondheid. Maar je kunt zo’n strenge 

norm nooit toepassen op al het grondwater 

in Nederland: dat is ondoenlijk, onbetaal-

baar en ook nergens voor nodig. Niet al 

het grondwater is immers direct bestemd 

als drinkwaterproductie, hier gaat nog een 

langdurig natuurlijk zuiveringsproces aan 

vooraf. Kortom: verschil tussen normen 

zal er altijd zijn. De oplossing hiervoor is 

stelselmatige monitoring.’

‘We houden goed in de gaten waar  in  

ons land ondergrondse verontreinigingen 

de drinkwater winningen bedreigen. Er 

worden signaliseringswaarden opgesteld 

voor een aantal stoffen, zoals medicijnen 

en andere, ‘nieuwe’ stoffen. Blijkt bij 

metingen dat bepaalde stoffen boven de 

signaliseringswaarde in het grondwater 

voorkomen, dan moet een plan van aan-

pak worden opgesteld. Dit nieuwe beleid 

is ontwikkeld op aangeven van Vewin en 

is vastgelegd in het aangepaste Bkmw.  

We zijn dit nu aan het uitwerken in het 

monitoringsprogramma.’

Financiering
Op veel plekken waar sprake is van veront-

reinigingen die naar winningen stromen, 

moeten schermbemalingen jarenlang het 

vervuilde water blijven afvangen. Is de fi

nanciering van dit soort maatregelen ook op de 

lange termijn wel geborgd?

Van Giezen: ‘Dat valt onder nazorg. Dat 

soort schermen moet altijd gemonitord 

worden, ook omdat de praktijk soms net 

even anders kan zijn dan de theorie. Je 

moet dus goed controleren of een ontwik-

kelde oplossing in het veld doet wat hij 

moet doen. Drinkwater is een nationaal 

belang, dat wordt afgewogen tegen andere 

belangen. Voor monitoring blijft budget, 

ook vanwege onze zorgplicht voor schoon 

drinkwater. Maar er zullen altijd belangen-

afwegingen moeten worden gemaakt.’

 ‘Verschil tussen normen zal er altijd zijn’


