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BEKNOPTE MOTIVERING

De bodem is van vitaal belang. Als bron van grondstoffen en als koolstofreservoir. Verder 
speelt de bodem een belangrijke rol bij de productie van biomassa en de opslag en 
filtering van voedingsstoffen en water. De milieudruk op de bodem neemt echter steeds 
meer toe en wordt vaak veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals landbouw, industrie 
en verstedelijking. Bodemaantasting, door bijvoorbeeld erosie, verlies van organische stof, 
verontreiniging, verzilting, verdichting, verlies van bodembiodiversiteit, afdekking, 
aardverschuivingen en overstromingen, heeft grote gevolgen voor andere gebieden zoals 
waterbeheer, volksgezondheid, klimaatverandering, biodiversiteit en voedselveiligheid.

Hoewel er in de huidige EU-wetgeving enkele verspreide aspecten van 
bodembescherming kunnen worden aangetroffen, bestaat er geen specifieke
communautaire wetgeving op het gebied van bodembescherming. Doel van het huidige 
voorstel is in deze lacune te voorzien door een gemeenschappelijke strategie vast te stellen 
voor de bescherming en het duurzame gebruik van de bodem.

In het voorstel worden de lidstaten ertoe verplicht bodemverontreiniging te voorkomen
door opzettelijke en onopzettelijke inbrenging van gevaarlijke stoffen in de bodem te 
beperken. Bovendien moeten de lidstaten binnen een termijn van vijf jaar aangeven welke 
gebieden een verhoogd risico lopen op bodemaantasting, risicobeperkende doelstellingen 
vaststellen en programma's opstellen om deze doelstellingen te verwezenlijken. Een 
belangrijk element van het voorstel is dat er binnen 25 jaar een inventarisatie gemaakt 
moet worden van de verontreinigde gebieden waarvan is aangetoond dat er door toedoen 
van de mens gevaarlijke stoffen in de bodem zitten die een ernstig risico voor de 
volksgezondheid of het milieu vormen. Op basis van deze inventarisatie moeten de 
lidstaten saneringsstrategieën opstellen, inclusief doelstellingen, prioriteiten, tijdschema's
en financiële middelen die worden toegewezen aan zogenoemde "weeslocaties". Tenslotte
moet er, om potentiële kopers te beschermen en om de inventarisatie te bespoedigen, een 
bodemrapport worden opgesteld voor alle grondtransacties waar potentieel 
verontreinigende activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden.

De rapporteur kan instemmen met het voorstel. De bodem vervult cruciale functies voor 
menselijke activiteiten, met inbegrip van de industrie. De totale kosten van de 
bodemaantasting in de EU worden geschat op circa 40 miljard euro per jaar en het 
leeuwendeel van daarvan komt ten laste van de samenleving in de vorm van schade aan 
infrastructuur, hogere gezondheidskosten, behandeling van verontreinigd water, 
toegenomen voedselveiligheidscontroles en ontwaarding van de grond in de nabijheid van 
verontreinigde locaties. Om die reden moeten de huidige bedreigingen van de bodem 
worden aangepakt.

Ook de flexibiliteit waarvoor in het voorstel is gekozen is positief te noemen. Het is van 
essentieel belang dat er op communautair niveau wordt opgetreden op dit beleidsterrein
om de grensoverschrijdende gevolgen van bodemverontreiniging aan te pakken, om te 
zorgen voor eerlijke concurrentieverhoudingen op de interne markt en om overige 
beleidsterreinen van gemeenschappelijk belang zoals water, voedselveiligheid en 
gezondheidszorg te beschermen en te bevorderen. Aan de andere kant vereist de enorme 
diversiteit van plaatselijke kenmerken (ten aanzien van landgebruik, plaatselijke 
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omstandigheden en sociaal-economische aspecten) een hoge mate van de flexibiliteit voor 
de lidstaten om te bepalen welke specifieke maatregelen er getroffen moeten worden en 
op welke schaal.

Er zouden echter enkele amendementen kunnen worden ingediend om ervoor te zorgen 
dat de juridische helderheid van de tekst wordt vergroot, om vertrouwelijke commerciële 
informatie beter te beschermen en de uitvoerbaarheid van het voorstel in zijn geheel te 
bevorderen.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
ARTIKEL 1, LID 1

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem en het behoud 
van het vermogen van de bodem om alle
hierna genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen:

(a) producent van biomassa, met name in 
de landbouw en de bosbouw;

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem en het behoud 
van het vermogen van de bodem om de
hierna genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen:

1. natuurlijke functies als:

(b) medium voor de opslag, filtering en 
omzetting van voedingsstoffen, chemische 
stoffen en water;
(c) reservoir van biodiversiteit, met name 
van habitats, soorten en genen;

(d) fysiek en cultureel milieu voor de mens 
en voor menselijke activiteiten;
(e) bron van grondstoffen;

(a) medium voor de opslag, filtering en 
omzetting van voedingsstoffen, chemische 
stoffen en water;
(b) reservoir van biodiversiteit, met name 
van habitats, soorten en genen;

(f) koolstofreservoir;
(g) archief van het geologisch en 
archeologisch erfgoed.

(c) koolstofreservoir;
2. archief van het geologisch en 
archeologisch erfgoed; en
3. nuttige functies als:

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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(a) grondstoffenopslag en locatie voor 
overig industrieel, economisch en openbaar 
gebruik, verkeer, aan- en afvoer;
(b) fysiek en cultureel milieu voor de mens 
en voor menselijke activiteiten;
(c) producent van biomassa, met name in 
de landbouw en de bosbouw.

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Deze richtlijn legt maatregelen vast die het 
temperen van de effecten van de processen 
van bodemaantasting omvatten, alsmede
het herstel en de sanering van aangetaste 
bodems tot een niveau van functionaliteit dat 
verenigbaar is met het huidige of het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan, 
naar gelang van de ernstige risico's voor de 
volksgezondheid of het milieu.

(De letters a), b), c) d) en f) van de Commissietekst zijn resp. de punten 3c), 1a), 1b), 3b) en 
1c) in het amendement van het Parlement.

Motivering

Nieuwe indeling van de bodemfuncties analoog aan het Protocol inzake de 
bodembescherming bij de Alpenovereenkomst, artikel 1: De natuurlijke bodemfuncties en de 
gebruiksfuncties moeten met elkaar in evenwicht worden gebracht.

Met name moeten gebieden voor industriële en economische activiteiten als gebruiksfunctie 
worden genoemd (nr. 3(a)); de aanduiding "grondstoffenopslag" is correcter.

Amendement 2
ARTIKEL 1, LID 2

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2060/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater, waterbeddingen en 
waterbassins als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2060/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.
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Motivering

De tot het vaste gesteente uitgebreide definitie van de bodem gaat te ver. Een functionele 
definitie is zinvoller dan een ruimtelijke omdat het gebruik de basis is van de maatregelen.

Waterbeddingen en waterbassins vallen reeds onder de regelgeving van de 
waterkaderrichtlijn en zouden daarom onder de uitzonderingsclausule moeten vallen.

Amendement 3
ARTIKEL 2, PUNT 2 BIS (nieuw)

(2bis) "sanering": maatregelen
- ter verwijdering of vermindering van 
schadelijke stoffen 
(decontaminatiemaatregelen),
- die een verspreiding van de schadelijke 
stoffen op de lange termijn verhinderen of 
verminderen (IBC-maatregelen).

Motivering

De definitie van "sanering" moet uniform worden vastgesteld en om redenen van 
proportionaliteit IBC-maatregelen (IBC=isoleren-beheersen-controleren) omvatten.

Amendement 4
ARTIKEL 3

Bij de ontwikkeling van sectoraal beleid 
waarvan kan worden verwacht dat het de 
processen van bodemaantasting zal 
intensiveren of verminderen, identificeren, 
omschrijven en evalueren de lidstaten de 
effecten van dat beleid op deze processen, 
met name op het stuk van regionale en 
stedelijke ruimtelijke ordening, vervoer, 
energie, landbouw, plattelandsontwikkeling, 
bosbouw, winning van grondstoffen, handel 
en industrie, productbeleid, toerisme, 
klimaatverandering, milieu, natuur en 
landschap.

Bij de ontwikkeling van sectoraal beleid 
waarvan kan worden verwacht dat het de 
processen van bodemaantasting zal 
intensiveren of verminderen, houden de 
lidstaten rekening met de effecten van dat 
beleid op deze processen, met name op het 
stuk van regionale en stedelijke ruimtelijke 
ordening, vervoer, energie, landbouw, 
plattelandsontwikkeling, bosbouw, winning 
van grondstoffen, handel en industrie, 
productbeleid, toerisme, klimaatverandering, 
milieu, natuur en landschap.

De lidstaten maken hun bevindingen 
terzake bekend.

Motivering

Rompslomp door formele procedures en verslaglegging naast de reeds bestaande strategische 
milieubeoordeling (richtlijn 2001/42/EG) en de milieueffectbeoordeling (85/337/EEG) moet 
worden vermeden. Abstracte regels van de bodembeschermingsregelgeving mogen concrete 
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bepalingen uit andere rechtsgebieden niet ter discussie stellen.

De verslagleggingsplichten leveren geen meerwaarde op en moeten daarom geschrapt 
worden.

Amendement 5
ARTIKEL 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen 
te nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten nemen de nodige juridische en 
administratieve maatregelen om de 
bescherming van de in artikel 1, lid 1, 
genoemde bodemfuncties te waarborgen. 
Ter naleving van de voorzorgsplicht moeten 
schadelijke gevolgen voor de bodem 
worden vermeden of verminderd. 
Voorzorgsmaatregelen zijn maatregelen die 
proportioneel zijn gezien hun 
kostenefficiëntie, technische 
uitvoerbaarheid en het huidig en 
toekomstig gebruik.
Het toezicht op deze maatregelen geschiedt 
onder verantwoordelijkheid van de 
lidstaten.

Motivering

Een formulering analoog aan het Protocol inzake de bodembescherming bij de 
Alpenovereenkomst artikel 2, lid 1, lijkt zinvol.

De voorzorgsmaatregelen tegen nadelige gevolgen voor de bodem moeten uitvoerbaar en 
proportioneel zijn, alsmede rekening houden met het huidige en toekomstige gebruik.

Amendement 6
ARTIKEL 6, LID 1, ALINEA 1

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 
risicogebieden” te noemen, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzingen 
dan wel gewettigde vermoedens bestaan dat 
een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden:

(a) erosie door water of wind;

1. Binnen acht jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten de 
gebieden op hun nationale grondgebied aan, 
hierna “de risicogebieden” te noemen, met 
betrekking waartoe er doorslaggevende 
aanwijzingen dan wel gewettigde 
vermoedens bestaan dat een of meer van de 
hierna genoemde processen van 
bodemaantasting zijn opgetreden of in de 
nabije toekomst waarschijnlijk zullen 
optreden:

(a) erosie door water of wind;
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(b) verlies van organische stof veroorzaakt 
door een gestage afname van de hoeveelheid 
organische stof in de bodem, onverteerde 
plantaardige en dierlijke resten, de producten 
van de gedeeltelijke afbraak daarvan en de 
biomassa in de bodem buiten beschouwing 
gelaten;
(c) verdichting door een toename van de 
volumieke massa en een afname van de 
porositeit van de bodem;

(e) verzilting door de accumulatie van 
oplosbare zouten in de bodem;

(f) aardverschuivingen veroorzaakt door de 
middelsnelle tot snelle neerwaartse 
verplaatsing van aarde- en steenmassa’s.

(b) verlies van organische stof veroorzaakt 
door een gestage afname van de hoeveelheid 
organische stof in de bodem, onverteerde 
plantaardige en dierlijke resten, de producten 
van de gedeeltelijke afbraak daarvan en de 
biomassa in de bodem buiten beschouwing 
gelaten;
(c) verdichting door een toename van de 
volumieke massa en een afname van de 
porositeit van de bodem;

(e) verzilting door de accumulatie van 
oplosbare zouten in de bodem;

(f) aardverschuivingen veroorzaakt door de 
middelsnelle tot snelle neerwaartse 
verplaatsing van aarde- en steenmassa’s.

Niet als risicogebieden gelden gebieden 
waarin op grond van een in lid 1 genoemde 
oorzaken een verandering van de bodem is 
opgetreden resp. in de nabije toekomst zou 
kunnen optreden, wanneer de activiteiten 
in overeenstemming met de artikelen 4 en 5 
zijn of zullen worden uitgevoerd.

Motivering

De termijn van acht jaar is op basis van ervaring met andere vergelijkbare richtlijnen op zijn 
plaats.

De term "op het passende niveau" is overbodig en moet daarom worden geschrapt.

Om tegenstrijdigheid te vermijden moet duidelijk worden gemaakt dat een gebied niet als 
risicogebied kan worden aangemerkt als de bodemaantasting in overeenstemming met de 
bepalingen van de artikelen 4 en 5  is geschied. Anders zouden ontginningsgebieden als 
"risicogebieden" moeten worden aangemerkt, omdat door bodem- en grondstofverwijdering 
een "verlies van organische stoffen" plaatsvindt.

Amendement 7
ARTIKEL 8, LID 1

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden op het passende niveau een 
maatregelenprogramma op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de passende 

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
stellen de lidstaten met betrekking tot alle 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden een maatregelenprogramma 
op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de passende 
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maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de uitvoering 
van die maatregelen en een raming van de 
toe te wijzen private of publieke middelen 
ter financiering van die maatregelen omvat.

maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de uitvoering 
van die maatregelen en een raming van de 
toe te wijzen private of publieke middelen 
ter financiering van die maatregelen omvat.

Motivering

De lidstaten moeten een maatregelenprogramma voor alle aangewezen risicogebieden 
opstellen en niet alleen voor afzonderlijke risicogebieden, om de krappe middelen 
geconcentreerd in te zetten ter bestrijding van ernstige gevaren. Bij geringere gevaren 
volstaat risicocontrole.

De term "op het passende niveau" is overbodig en moet daarom worden geschrapt.

Amendement 8
ARTIKEL 8, LID 4

4. Het maatregelenprogramma wordt binnen 
een termijn van zeven jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] opgesteld en is uiterlijk 
acht jaar na die datum van toepassing.

4. Het maatregelenprogramma wordt binnen 
een termijn van twaalf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] opgesteld en is uiterlijk 
vijftien jaar na die datum van toepassing.

Het maatregelenprogramma wordt 
bekendgemaakt en wordt tenminste om de 
vijf jaar herzien.

Het maatregelenprogramma wordt 
bekendgemaakt en wordt tenminste om de 
tien jaar herzien.

Motivering

De termijnen van twaalf, vijftien resp. tien jaar zijn gezien de ervaringen met andere, 
vergelijkbare richtlijnen realistisch en verminderen de rompslomp.

Amendement 9
ARTIKEL 9

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties zou belemmeren of die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te vermijden.

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
effect op de bestaande bodemfuncties zou 
hebben, met inachtneming van het huidige 
en het toekomstige gebruik, of die zou 
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leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te vermijden.

Motivering

Bij de effecten van het introduceren van gevaarlijke stoffen moet rekening worden gehouden 
met het gebruik dat van de bodem wordt gemaakt en met het proportionaliteitsbeginsel.

Amendement 10
ARTIKEL 9, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Bedrijfsinstallaties met een vergunning 
krachtens:
- Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 
september 1996 inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van 
verontreiniging1,
- Richtlijn 2006/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende afvalstoffen2, alsmede de 
dochterrichtlijnen (met name Richtlijn van 
de Raad 1999/31/EG van 26 april 1999 
betreffende het storten van afvalstoffen3),
- Richtlijn 2006/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 maart 2006 
betreffende het beheer van afval van 
winningsindustrieën4,

vervullen door hun naleving van de in de 
vergunningsprocedure te treffen 
maatregelen ter vermijding van 
bodemverontreiniging de voorzorgsplicht 
als bedoeld in alinea 1.
____________
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26. Laatstelijk 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad (PB L 33 van 
4.2.2006, blz. 1).
2 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.
3 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
4 PB L 102 van 11.4.2006, blz. 15.

Motivering

Activiteiten waarvoor volgens EU-recht, dat reeds rekening houdt met de belangen van 
bodembescherming, een vergunning is afgegeven, mogen niet door de 
bodembeschermingskaderrichtlijn ter discussie worden gesteld.
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Amendement 11
ARTIKEL 10

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11 
de locaties op hun nationale grondgebied 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, hierna “verontreinigde locaties” 
genoemd.

1. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien.

Dat risico wordt beoordeeld rekening 
houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
grond.
2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien.

2. De lidstaten wijzen overeenkomstig de 
procedure van artikel 11, lid 3 de locaties 
op hun nationale grondgebied aan waarin 
de concentratie van gevaarlijke stoffen ten 
gevolge van menselijk toedoen moet 
worden gemeten om na te gaan of er een 
ernstig risico voor de volksgezondheid of 
het milieu bestaat, gezien het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
bodem. Locaties waarvan met zekerheid is 
vastgesteld dat zij een dergelijk risico 
vormen worden hierna "verontreinigde 
locaties" genoemd.

(Lid 1, alinea 1 en lid 2 van de Commissietekst zijn in het amendement van het Parlement 
resp. leden 2 en 1 geworden. Lid 2 in het amendement van het Parlement is gewijzigd.)

Motivering

Het artikel kan worden verduidelijkt door een eenvoudigere redactie, waarbij rekening wordt 
gehouden met de blootstelling aan risico's en het gebruik van de bodem.

Amendement 12
ARTIKEL 11, LID 1

1. Elke lidstaat wijst een bevoegde instantie 
aan die verantwoordelijk is voor de 
inventarisatie van de verontreinigde locaties.

1. Elke lidstaat wijst een bevoegde instantie 
aan die verantwoordelijk is voor de 
inventarisatie van de verontreinigde locaties.
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Indien nodig mag de bevoegde instantie 
belanghebbenden raadplegen.

Motivering

Verschillende belanghebbenden kunnen worden geraadpleegd, naar gelang de plaatselijke 
situatie, om het inventarisatieproces te stroomlijnen.

Amendement 13
ARTIKEL 11, LID 2, ALINEA 1

2. Uiterlijk vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten 
tenminste de ligging te hebben bepaald van 
de locaties waar de in bijlage II genoemde 
potentieel bodemverontreinigende
activiteiten plaatsvinden of in het verleden 
hebben plaatsgevonden.

2. Uiterlijk vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten 
tenminste de ligging te hebben bepaald van 
de locaties waar de in bijlage II genoemde 
activiteiten plaatsvinden of in het verleden 
hebben plaatsgevonden.

Motivering

De aanduiding van hele industriesectoren als potentieel bodemverontreinigend is niet gepast.

Amendement 14
ARTIKEL 11, LID 3, INLEIDENDE FORMULE

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema meten de bevoegde instanties het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen 
op de overeenkomstig lid 2 
geïnventariseerde locaties en wordt, waar 
dat niveau zodanig is dat er voldoende 
redenen zijn om aan te nemen dat het een 
ernstig risico vormt voor de 
volksgezondheid en het milieu, ter plaatse 
een risicobeoordeling uitgevoerd met 
betrekking tot die locaties:

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema stellen de bevoegde instanties het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen 
op de overeenkomstig lid 2 
geïnventariseerde locaties vast, zo nodig 
door nieuwe metingen. Waar het niveau 
zodanig is dat het een ernstig risico vormt 
voor de volksgezondheid en het milieu, 
wordt met inachtneming van het feitelijk 
gebruik of het goedgekeurde toekomstige 
gebruik van de bodem ter plaatse een 
risicobeoordeling uitgevoerd met betrekking 
tot die locaties:

Motivering

De mogelijkheid moet opengelaten worden dat de bevoegde autoriteiten gebruik maken van 
reeds verrichte metingen. Er zij aan herinnerd dat deze analyse moet worden gemaakt met 
inachtneming van het gebruik van de bodem en de blootstelling aan risico's.
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Amendement 15
ARTIKEL 12, LID 1

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, zien de 
lidstaten erop toe dat de eigenaar van die 
locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

1. Wanneer een locatie waar een in bijlage II 
genoemde activiteit plaatsvindt of volgens 
officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, wordt 
verkocht of aan een nieuwe gebruiker 
wordt verhuurd, zien de lidstaten erop toe 
dat de eigenaar van die locatie een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de potentiële koper of huurder.

Motivering

Of een locatie verontreinigd is, is niet alleen een relevant gegeven voor de potentiële koper, 
maar ook voor de potentiële gebruiker. Dat is bijvoorbeeld van belang als iemand een huis 
met grond koopt in een nieuwe woonwijk waar vroeger braakliggend terrein was. Een 
dergelijke bepaling zal ook het opzetten van een register van verontreinigde locaties 
bespoedigen.

Amendement 16
ARTIKEL 12, LID 2, INLEIDENDE FOIRMULE

2. Het bodemrapport wordt opgesteld door 
een daartoe bevoegde instantie of persoon 
die door de lidstaat wordt aangewezen. Het 
omvat tenminste de volgende 
bijzonderheden:

2. Het bodemrapport wordt gecontroleerd
door een daartoe bevoegde instantie of 
persoon die door de lidstaat wordt 
aangewezen. Het omvat tenminste de 
volgende bijzonderheden:

Motivering

Landeigenaren moeten zelf hun analyse kunnen maken van de bodem. Het resultaat van hun 
analyse moeten zij echter altijd laten controleren door een objectieve derde partij.

Amendement 17
ARTIKEL 12, LID 2, LETTER C)

c) het concentratieniveau waarbij 
genoegzaam kan worden aangenomen dat
de gevaarlijke stoffen in kwestie een ernstig 
risico vormen voor de volksgezondheid of 
het milieu.

c) het concentratieniveau waarbij de 
gevaarlijke stoffen in kwestie een ernstig 
risico kunnen vormen voor de 
volksgezondheid of het milieu, met 
inachtneming van het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.
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Motivering

Zoals bepaald in artikel 10, lid 1 moet het risico voor de volksgezondheid of het milieu 
worden beoordeeld, rekening houdend met het huidige en het goedgekeurde toekomstige 
gebruik van de grond. Dit moet ook gelden voor het bodemrapport.

Amendement 18
ARTIKEL 13, LID 2

2. De sanering omvat behandelingen van de 
bodem die gericht zijn op de verwijdering, 
beheersing, inperking of vermindering van 
verontreinigende stoffen, zodat de 
verontreinigde locatie, rekening houdend 
met het huidige en het goedgekeurde 
toekomstige gebruik ervan, niet langer enig 
beduidend risico voor de volksgezondheid of 
het milieu veroorzaakt.

2. De sanering omvat behandelingen van de 
bodem die gericht zijn op de verwijdering, 
beheersing, inperking of vermindering van 
verontreinigende stoffen, alsook IBC-
maatregelen, met inbegrip van natuurlijke 
afbraak,zodat de verontreinigde locatie, 
rekening houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan, 
niet langer enig beduidend risico voor de 
volksgezondheid of het milieu veroorzaakt.

Motivering

Om redenen van proportionaliteit moeten ook IBC-maatregelen (IBC=isoleren-beheersen-
controleren) nadrukkelijk deel uitmaken van de nationale strategie. Een veelvoud van 
bodemverontreinigingen uit het verleden kan niet op korte termijn worden gesaneerd. Met 
IBC-maatregelen worden niet alle verontreinigende stoffen verwijderd, maar worden risico's 
voor de menselijke gezondheid en het milieu uitgesloten.

Amendement 19
ARTIKEL 13, LID 3

3. De lidstaten ontwikkelen passende 
mechanismen ter financiering van de 
sanering van de verontreinigde locaties 
waarvoor, zonder afbreuk te doen aan het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, de persoon 
die voor de verontreiniging verantwoordelijk 
is hetzij niet kan worden geïdentificeerd, 
hetzij krachtens de communautaire of 
nationale wetgeving niet aansprakelijk kan 
worden gesteld, hetzij niet tot het dragen van 
de kosten kan worden verplicht.

3. De lidstaten ontwikkelen passende 
mechanismen ter financiering van de 
sanering van de verontreinigde locaties 
waarvoor, zonder afbreuk te doen aan het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, de persoon 
die voor de verontreiniging verantwoordelijk 
is hetzij niet kan worden geïdentificeerd, 
hetzij krachtens de communautaire of 
nationale wetgeving niet aansprakelijk kan 
worden gesteld, hetzij niet tot het dragen van 
de kosten kan worden verplicht. Bestaande 
financieringsmechanismen in de lidstaten 
worden in stand gehouden voor zover ze 
deugdelijk zijn gebleken.
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Motivering

Beproefde "mechanismen" ter financiering van de sanering van verontreiniging uit het 
verleden waarvoor geen duidelijke verantwoordelijke is aan te wijzen, moeten blijven
bestaan. 

Amendement 20
ARTIKEL 14, LID 1, ALINEA 1

1. De lidstaten stellen op basis van de 
inventaris en binnen zeven jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] een nationale 
saneringsstrategie op, die tenminste 
saneringsdoelstellingen, een prioritisering 
waarbij voorrang wordt verleend aan de 
locaties die een ernstig risico vormen voor 
de volksgezondheid, een tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging alsmede de door de 
bevoegde begrotingsautoriteiten van de 
lidstaten overeenkomstig hun nationale 
procedures toegewezen financiële middelen 
omvat.

1. De lidstaten stellen op basis van de 
inventaris en binnen negen jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] een nationale 
saneringsstrategie op, die tenminste 
saneringsdoelstellingen, een prioritisering 
waarbij voorrang wordt verleend aan de 
locaties die een ernstig risico vormen voor 
de volksgezondheid, een tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging alsmede de door de 
bevoegde begrotingsautoriteiten van de 
lidstaten overeenkomstig hun nationale 
procedures toegewezen financiële middelen 
omvat.

Motivering

Zeven jaar is te kort voor het opzetten van een saneringsstrategie plus risicobeoordeling; 
daarvoor moet een periode van negen jaar worden voorzien.

Amendement 21
ARTIKEL 14, LID 2

2. De nationale saneringsstrategie dient 
uiterlijk acht jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] van toepassing te zijn en 
bekend te zijn gemaakt. Zij wordt tenminste 
elke vijf jaar herzien.

2. De nationale saneringsstrategie dient 
uiterlijk tien jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] van toepassing te zijn en 
bekend te zijn gemaakt. Zij wordt tenminste 
elke tien jaar herzien.

Motivering

Gezien de omvang van de te verrichten taak is omzetting binnen tien jaar en herziening om de 
tien jaar redelijk.

Amendement 22
ARTIKEL 14, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Gesaneerde locaties worden uit het 
register geschrapt.
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Motivering

Het is logisch te bepalen dat elke locatie na sanering uit het register moet worden geschrapt. 
De inventaris moet evolutief zijn en zijn doel, namelijk het bieden van een lijst van 
verontreinigde locaties, behouden.

Amendement 23
ARTIKEL 16, LID 1

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
binnen acht jaar na [uiterste 
omzettingstermijn], en vervolgens iedere vijf
jaar, de volgende informatie:
(a) een samenvatting van de uit hoofde van 
artikel 5 genomen initiatieven;
(b) de overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
aangewezen risicogebieden;
(c) de overeenkomstig artikel 7 ter 
omschrijving van het risico gebruikte 
methodiek;

(d) de krachtens artikel 8 vastgestelde 
maatregelenprogramma’s alsmede een 
evaluatie van de doeltreffendheid van de 
maatregelen ter beperking van het risico en 
het optreden van processen van 
bodemaantasting;

(e) het resultaat van de inventarisatie 
overeenkomstig artikel 11, leden 2 en 3, en 
de overeenkomstig artikel 10, lid 2, 
opgestelde inventaris van verontreinigde 
locaties;

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
binnen tien jaar na [uiterste 
omzettingstermijn], en vervolgens iedere 
tien jaar, de volgende informatie:
(a) een samenvatting van de uit hoofde van 
artikel 5 genomen initiatieven;
(b) de overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
aangewezen risicogebieden;
(c) de overeenkomstig artikel 7 ter 
omschrijving van het risico gebruikte 
methodiek;

(d) de krachtens artikel 8 vastgestelde 
maatregelenprogramma’s alsmede een 
evaluatie van de doeltreffendheid van de 
maatregelen ter beperking van het risico en 
het optreden van processen van 
bodemaantasting;

(f) de krachtens artikel 14 vastgestelde 
nationale saneringsstrategie;
(g) een samenvatting van de overeenkomstig 
artikel 15 genomen 
bewustmakingsinitiatieven.

(e) de krachtens artikel 14 vastgestelde 
nationale saneringsstrategie;
(f) een samenvatting van de overeenkomstig 
artikel 15 genomen 
bewustmakingsinitiatieven.

Motivering

Gezien de omvang van de te verrichten taak is meer speelruimte bij de verslagleggingsplicht
redelijk.

De door de Commissie opgelegde verslagleggingplichten zijn te omvangrijk. De inventarisatie 
van verontreinigde locaties (voormalige letter e)) is een zaak van de lidstaten.
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Amendement 24
ARTIKEL 19, LEDEN 4 EN 4 BIS (nieuw)

4. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

4. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast. Daarin wordt aan de 
vertegenwoordigers van de betrokken 
partijen het recht toegekend om deel te 
nemen aan de beraadslagingen van het 
comité.
4 bis. Alvorens besluiten te nemen, 
raadpleegt het comité de betrokken 
economische actoren en 
milieuverenigingen.

Motivering

Bij een transparante, democratische en praktijkgerichte procedure moeten alle betrokken 
partijen inspraak hebben.

Amendement 25
BIJLAGE II, TITEL

Lijst van potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten

Lijst van activiteiten die vallen onder 
Hoofdstuk III

Motivering

De aanduiding van hele industriesectoren als potentieel bodemverontreinigend is niet gepast.

Amendement 26
BIJLAGE II, PUNT 1

1. Inrichtingen waar gevaarlijke stoffen 
aanwezig zijn of geweest zijn in 
hoeveelheden gelijk aan of groter dan de 
drempelwaarden welke zijn aangegeven in 
kolom 2 van deel 1 en deel 2 van bijlage I 
van Richtlijn 96/82/EG van de Raad 
(Seveso-richtlijn).

1. Inrichtingen die onder bijlage I van 
Richtlijn 96/82/EG van de Raad (Seveso-
richtlijn) vallen.

Motivering

Deze richtlijn moet zich in de eerste plaats concentreren op de inrichtingen die momenteel 
onder de Seveso-richtlijn vallen, en de lijst moet uitsluitend gebaseerd zijn op nauwkeurige en 
duidelijke criteria.
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