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Voorwoord

Het voorliggende literatuuronderzoek is verricht naar aanleiding van een vraag
van de rechtbank te Almelo. Bij deze rechtbank lag een aantal zaken ter be-
rechting op grond van de Interimwet Bodemsanering. Naar aanleiding van het
arrest Staat/Van Amersfoort heeft de rechtbank aan het WODC gevraagd of
deze een literatuuronderzoek uit kon voeren naar de vraag sinds wanneer de
overheid zich het belang van de bodembescherming aantrok, en vanaf wanneer
dit voor eenieder duidelijk was, of behoorde te zijn. Uitgaande van de ver-
onderstelling dat in bredere kring belangstelling bestaat voor dit onderwerp,
heeft het WODC besloten de studie in rapportvorm uit te geven, teneinde ook
andere geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen van de resultaten van het
literatuuronderzoekkennis te nemen.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot en vraagstelling van dit literatuuronderzoek

In het kader van de Interimwet Bodemsanering wordt thans door de Staat een
groot aantal procedures gevoerd tegen allerlei bedrijven om schadevergoeding
te eisen wegens het saneren van verontreinigde bodem. Artikel 21 van de
Interimwet Bodemsanering geeft de Staat namelijk de mogelijkheid om kosten
wegens het saneren van de bodem te verhalen op degene door wiens onrecht-
matige daad de verontreiniging van de bodem in het betrokken geval is veroor-
zaakt. Het feit dat er sprake moet zijn van een onrechtmatige daad, heeft aller-
lei juridische problemen opgeleverd. Een van deze problemen was in hoeverre
er aansprakelijkheid is voor bodemverontreiniging uit het verleden: sinds wan-
neer is er sprake van onrechtmatig handelen? In het arrest Staat/Van Amers-
foort (gepubliceerd in Rechtspraak van de Week, nr. 51, 1990, arrest gewezen
op 9 februari 1990) heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat `voor de beslissing op
de vordering van de Staat niet van belang is of, en zo ja, van welk tijdstip af
tot de belangen die art. 1401 BW beoogt te beschermen ook het belang van de
overheid bij bodemsanering hoort, maar dat in verband met het relativiteitsver-
eiste wel van belang is en door de rechter onderzocht dient te worden, of de
overheid ten tijde van het veroorzaken van de verontreiniging zich dat sane-
ringsbelang reeds aantrok, dan wel voor de veroorzaker voldoende duidelijk
was of behoorde te zijn dat zij zich dat belang zou gaan aantrekken'. Voor het
goede begrip volgt hier een definitie van het relativiteitsvereiste: `De sedert
1926 door de Hoge Raad aangehangen en thans in het nieuwe wetboek gecodi-
ficeerde relativiteitsleer komt hierop neer dat een daad, die in strijd is met een
rechtsnorm en derhalve onrechtmatig is, de dader slechts ditn aansprakelijk
maakt voor de door die daad veroorzaakte schade, wanneer de overtreden norm
de strekking heeft de benadeelde in het geschonden belang te beschermen."

Bij de rechtbank te Almelo lag een aantal zaken ter berechting op grond van
de Interimwet Bodemsanering, onder andere een zaak van de Staat tegen
AKZO, die zag op een claim van 70 à 80 miljoen gulden. Naar aanleiding van

Definitie ontleend aan Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Neder-
lands burgerlijk recht; Verbintenissenrecht deel III: de verbintenis uit de wet; achtste
druk bewerkt door A.S. Hartkamp. Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, p. 85.
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het arrest Staat/Van Amersfoort heeft de rechtbank in april 1990 de volgende
vraag aan het WODC voorgelegd:

`Is het mogelijk dat het WODC een bronnenonderzoek verricht naar
publicaties, zowel van overheidswege als anderszins, waaruit blijkt sinds
wanneer de overheid, in welke verschijningsvorm dan ook, zich de be-
hartiging van de betrokken belangen heeft aangetrokken, en op welke
wijze een en ander zijn neerslag heeft gevonden in wetten of andere
bindende regelingen? Dit alles zou op een zodanige wijze vastgelegd
moeten worden, dat daaraan op eenvoudige wijze het tijdsverloop tussen
de eerste publicaties en de uiteindelijke (wettelijke) regelingen te ont-
lenen is. Het onderzoek is niet beperkt tot saneringsbelang in enge zin
(opruimen van vervuiling) maar moet zo ruim opgevat worden, dat daar
ook onder begrepen wordt het voorkomen van vervuiling.'

De vraag of op een bepaald tijdstip een bepaalde ondernemer kon weten dat de
overheid zich het belang aantrok of aan zou gaan trekken is geen onderwerp
geweest van deze studie: het gaat erom dat het publiek in het algemeen (onder-
nemers zijn publiek) op grond van openbare bronnen kon weten dat de over-
heid zich het belang aantrok/aan zou gaan trekken.

Inmiddels heeft de rechtbank Almelo een interlocutoir vonnis in de zaak
Staat/AKZO Zout Chemie Nederland BV gewezen, op 12 december 1990. In
dit vonnis stelde de rechtbank vast dat AKZO ook jegens de Staat onrechtmatig
gehandeld heeft. Zij besliste dit nadat zij onderzocht had of enige overheid zich
het bodemsaneringsbelang ten tijde van het onrechtmatig handelen in kwestie
reeds aantrok (periode tussen plm. 1956 en 1975), dan wel of voor AKZO vol-
doende duidelijk was of behoorde te zijn dat de overheid zich dit belang zou
gaan aantrekken. De rechtbank heeft gemeend dat `het belang van sanering van
verontreiniging van de bodem in de zin van de Interimwet Bodemsanering
daadwerkelijk tot uiting komt in het opheffen of tegengaan van verontreiniging
van de bodem en van de schadelijke gevolgen daarvan in gevallen waarin de
bodem zodanig is of dreigt te worden verontreinigd dat ernstig gevaar bestaat
voor de volksgezondheid of het milieu ...' Volgens de rechtbank `geldt als feit
van algemene bekendheid dat de overheid zich sedert lange tijd -ook in de
jaren vijftig en daarna- actief de belangen van de volksgezondheid aangetrok-
ken heeft, en ook thans aantrekt.' Voorts: `Nog afgezien van het bovenstaande
bestond er destijds (d.i. ten tijde van het onrechtmatig handelen) bovendien een
hele reeks van algemeen toegankelijke kenbronnen waaruit de zorg van de
overheid voor zowel gezondheid als milieu kon worden afgeleid ...' De recht-
bank verwijst hierbij naar het concept van dit rapport. Zoals' vermeld, is het
schadebedrag dat in deze zaak speelt ±75 miljoen gulden; het uiteindelijke
bedrag van de schadevergoeding is echter nog niet vastgesteld.
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1.2 Verantwoording

Voor het beantwoorden van de aangeduide vraagstelling is allereerst literatuur
verzameld met betrekking tot bodemverontreiniging, milieuverontreiniging en
dergelijke, voor zover deze betrekking had op wetten en/of andere regelingen,
of (overheids)aandacht voor de bodem c.q. het milieu. Voor zover ter zake
doende, zijn ook publicaties met betrekking tot waterverontreiniging geraad-
pleegd.

Geraadpleegd zijn de documentatie van het WODC, de bibliotheek en docu-
mentatie van het Departement van Justitie, en de bibliotheek en documentatie
van het Ministerie van VROM. Ook de memories van toelichting bij de Inte-
rimwet Bodemsanering, die bij de Wet Bodembescherming en die bij sommige
andere wetten zijn bekeken.

De Staatscouranten/Staatsbladen zijn niet systematisch doorzocht; er werd
van uitgegaan dat voor zover er relevante regelingen waren, deze zeker in de
literatuur vermeld zouden zijn. Bovendien zou het doorzoeken van de Staats-
courant onevenredig veel tijd kosten.

Aangezien het gaat om overheidsaandacht voor de bodem, waarbij geen
onderscheid gemaakt wordt tussen rijksoverheid en lagere overheden, kunnen
ook provinciale en gemeentelijke bepalingen van belang zijn. Hier is aandacht
aan besteed voor zover deze bronnen bij het doorzoeken van de literatuur
gevonden werden: er is niet actief naar gezocht. Dit zou te veel tijd in beslag
nemen.

De jurisprudentie is niet in dit onderzoek betrokken; er is niet gezocht in
archieven.

Al zoekend naar bronnen en lezend over dit onderwerp, werd duidelijk dat de
gestelde vraag moeilijker was dan op het eerste gezicht leek: men stuit al gauw
op het feit dat wetten en regelingen die in het bijzonder de bodembescherming
betreffen, van de laatste jaren stammen: de Interimwet Bodemsanering (vast-
gesteld 29 december 1982, in werking getreden 15 januari 1983) en de Wet
Bodembescherming (Wet van 3 juli 1986). Daarvóór waren er geen specifieke
wetten of regelingen. Wel waren er wetten of regelingen die onder andere
zaken regelden die op de bodem betrekking hadden, of daar zijdelings mee te
maken hadden. Dergelijke regelingen waren er al in de vorige eeuw. Men kan
zeggen dat deze regelingen getuigen van enigerlei overheidsaandacht voor het
milieu c.q. de bodem, zij het dat zij toentertijd niet gezien werden als uiting
van zorg voor het milieu of de milieuhygiëne, maar als regelingen ter voor-
koming van schade en hinder aan omwonenden, of ter bescherming van de
volksgezondheid. Aandacht voor het milieu in de zin van het woord zoals wij
dat tegenwoordig verstaan, komt pas op in de jaren zestig van deze eeuw. De
standpunten hierover liggen overigens ver uiteen: sommigen menen dat er al
overheidszorg voor het milieu c.q. de bodem was vanaf het begin, eventueel
halverwege de vorige eeuw; anderen menen dat er pas sprake was van zorg
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voor de bodembescherming sinds de jaren zeventig of zelfs tachtig van deze
eeuw (affaire Lekkerkerk). Een en ander hangt ook af van de wijze waarop
men het begrip `saneringsbelang' interpreteert: men kan het begrip een zeer
enge betekenis toekennen ('saneren') of een veel ruimere ('aandacht voor
(bodem)verontreiniging').

1.3 Opbouw van het rapport

Getracht zal worden een beeld van de ontwikkeling van de aandacht (van de
overheid) voor de bodem c.q. het milieu te schetsen door de gegevens in twee
tijdvakken in te delen: voor en na de Tweede Wereldoorlog. Per tijdvak zullen
de gegevens dan naar onderwerp gepresenteerd worden en zal aangegeven
worden wat de literatuur hierover te melden heeft, welke aandacht er van de
kant van de overheid was, welke wetten tot stand zijn gekomen en wat hun
relevantie voor de bodem is. Tevens zal aangegeven worden wat in de memo-
rie van toelichting bij het Wetsontwerp Bodembescherming (1980) gesteld
wordt ten aanzien van de relevantie voor de bodem van verschillende wetten.

Het Wetsontwerp Bodembescherming werd aan een nadere beschouwing in
het kader van het Project Deregulering Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(DROM) onderworpen (bijlage bij de memorie van antwoord bij de Wet
Bodembescherming, Tweede Kamer, zitting 1983-1984, 16 529, nr. 7). Hierbij
werd gezocht naar oplossingen voor een aantal punten in het wetsontwerp, die
nadelige gevolgen voor het bedrijfsleven zouden kunnen hebben. Deze punten
hadden met name betrekking op de onzekerheid omtrent de activiteiten die
geregeld zouden worden en de verhouding tot de andere wetten. Uitgangspunt
bij deze operatie was de opvatting van de regering dat de Wet Bodembescher-
ming het mogelijk moest maken tot een sluitend en effectief bodembescher-
mingsbeleid te komen. Bij de verschillende wetten zal vermeld worden wat met
betrekking tot de relevantie voor de bodem wordt gesteld, na deze `operatie
DROM'.

Naarmate het heden nadert, wordt de aandacht voor de bodembescherming
manifester, zodat dan een hoofdstuk bodembescherming volgt. Hierin komt de
literatuur waarin ingegaan werd op de bodem aan de orde, evenals de ontwik-
keling van (overheids)aandacht voor de bodem (inclusief grondwater), en de
specifieke wetgeving; vervolgens worden enkele meningen van auteurs gegeven
over de vraag sinds wanneer de overheid zorg voor de bodembescherming
heeft. Ten slotte wordt aandacht aan de nieuwste ontwikkeling gegeven, name-
lijk het Wetsontwerp Uitbreiding van de Wet Bodembescherming met een rege-
ling inzake de sanering van de bodem. De aandacht is vooral gericht op het
laten vallen van het relativiteitsvereiste in het wetsontwerp, en op de commen-
taren dienaangaande.

Aangezien de vraag was het begin en de ontwikkeling van (overheids)aan-
dacht voor de bodembescherming, c.q. het milieu te schetsen, zijn vanaf het
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moment dat duidelijk was dàt die aandacht er was, niet alle nieuwe ontwikke-
lingen beschreven. Dit geldt voor zowel wet- en regelgeving, als voor rappor-
ten en nota's van de overheid, als ook voor de literatuur.
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2 Geschiedenis tot het einde van de Tweede
Wereldoorlog

Allereerst volgt nu een overzicht van hetgeen in de literatuur in het algemeen
wordt aangetroffen over de beginpunten van aandacht voor het milieu.

Beginpunten van aandacht voor het 'milieu'
Beziet men de literatuur met betrekking tot milieu(recht) dan worden als begin-
punten van overheidszorg voor het 'milieu' wetten en/of regelingen uit de
vorige eeuw gezien. Versloot schrijft in zijn artikel 'Het Nederlands milieu-
recht en wij' (1972) heel in het algemeen dat men van de oudere wetgeving
niet kan zeggen dat zij rechtstreeks ten doel had de hygiëne van het milieu te
beschermen of het milieubeleid te bevorderen: zij gaf het bestuur wèl de be-
voegdheid de omgang met het milieu naar haar min of meer vrije inzicht te
ordenen; deze bevoegdheden konden gebruikt worden - en werden onder meer
ook gebruikt- voor het nastreven van wat wij nu milieubehoud of milieu-
hygiëne zouden noemen. Na deze zeer algemene opmerking, volgen nu de
meningen van enkele andere auteurs. Sommigen menen dat de milieubescher-
ming min of meer gegroeid is uit het beleid ter bescherming van de volksge-
zondheid (Morks, 1972; Veening, 1980; Schippers, 1989). Leenen (1973) ziet
dit onder andere als begin van de aandacht van de overheid voor de milieu-
hygiëne. Veening (1980) zegt daarover nog dat impulsen vanuit de natuur-
bescherming, recreatie, visserij en dergelijke van recentere datum zijn.

Anderen leggen het begin bij het hinderrecht: de (voorlopers van de) Hin-
derwet en het hanteren van gevaarlijké stoffen (Witsen, 1971; Leenen, 1973),
of ook bij het natuurbeschermingsrecht (Witsen, 1971). Pieter Winsemius
meent in zijn boek 'Gast in eigen huis' (1986), dat er in het tijdperk van de
pre-industrialisatie (in Nederland tot ±1900) geen werkelijk milieubeleid was;
hij ziet de Hinderwet en zijn voorlopers als de uitzondering die de regel beves-
tigt. Steenbeek (1972) meent dat de Hinderwet al aspecten van milieubeheer
bestreek; hij merkt op dat men dit indertijd niet als milieubeheer aangemerkt
heeft.

Biezeveld (1989) meent dat het milieu reeds lang object van zorg van de
overheid is: hij stelt dat deze verantwoordelijkheid voor het eerst formeel is
vastgelegd in de Napoleontische tijd. Ook hij noemt de Hinderwet.

Daarnaast worden in de literatuur de mislukte pogingen tot wetgeving ge-
noemd in verband met de kwaliteit van het water (Leenen, 1973; Smit, 1989).
Voor de bodem was er van oudsher de nauwe relatie met het grondwater, dat
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als drinkwater wordt benut (Liber amicorum, 1981). Dit was echter niet in
wetten vastgelegd.

Vroege geschiedenis
Alvorens in te gaan op de ontwikkelingen in de vorige eeuw, volgt nu een
korte aanduiding van wat er in veel vroeger tijden gebeurd is. Er was namelijk
in een veel verder verleden al aandacht voor het milieu te bespeuren, al of niet
vastgelegd in relevante regels.

Een aantal auteurs geeft, vrij onsystematisch, voorbeelden. Baudoin e.a.
(1973) noemen het voorbeeld dat reeds in de dertiende eeuw in Londen een
verbod gold om met steenkool te stoken. Leenen (1973) geeft als voorbeeld dat
in 1608 in Haarlem al een verordening uitgevaardigd werd, waarbij het aan
brouwers werd verboden Engelse of Schotse kolen te stoken, omdat deze te
veel walm en stank veroorzaakten. Querido (1965) noemt het feit dat het ver-
bod van verontreiniging van straten en openbaar water al in de oudste keuren
te vinden is. Deze regelingen waren gericht op het behoud van de gezondheid.
Lambers (1989) stelt dat wetgeving met betrekking tot het gebruik van de
bodem al zeer oud is: al vanaf de middeleeuwen zijn er bepalingen in keur-
boeken van een aantal steden geweest. Hij noemt ook de Mijnwetgeving, die
een vrij lange geschiedenis heeft. Hij merkt echter op, dat de uitgangspunten
vroeger anders waren: het ging toen om hygiënische belangen, vooral in dicht-
bevolkte gebieden, of om eigendomsverhoudingen ten opzichte van de onder-
grond, terwijl het tegenwoordig gaat om een ecologische doelstelling, die
verder reikt dan milieuhygiëne.

Iets wat men zeker ook niet moet vergeten is, dat tot ca. 1850 erbarmelijke
toestanden van vervuiling in de steden voorkwamen, vooral veroorzaakt door
menselijke en dierlijke uitwerpselen; voor het overige bestonden de afvalstof-
fen uit resten van brandstoffen en wat papier. Langzamerhand werden toen het
ophalen van huisvuil en de verwijdering van fecaliën geregeld. Er waren op
een gegeven moment veel beerputten. In het boekje `Ons welzijn en de bodem-
vervuiling' gaat Huffels (1975) in op vervuiling 8p de bodem (niet in de
bodem): hij geeft onder andere een historische schets van vuilafvoer en -ver-
werking, en openbare reiniging (er waren bijvoorbeeld al openbare reinigings-
diensten in Pompeï en Rome).

Negentiende eeuw, eerste helft twintigste eeuw
Zoals vermeld, zien de meeste auteurs enige aandacht voor het `milieu' ont-
staan in de vorige eeuw. In die tijd ontstond er ook enige wetgeving die men
als `betrekking hebbend op het milieu' kan beschouwen. In de rest van dit
hoofdstuk zal ingegaan worden op wetgeving en of pogingen daartoe met
betrekking tot de volksgezondheid, gevaarlijke stoffen, natuurbescherming,
waterverontreiniging, mijnwetgeving, hinderwetgeving. Daarna zullen enkele
andere voorbeelden van aandacht voor het milieu gegeven worden.
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2.1 Volksgezondheid

Allereerst zal het historische spoor met betrekking tot de volksgezondheid
gevolgd worden. Voor zover niet anders vermeld, zijn de hieropvolgende ge-
gevens ontleend aan het boek van A. Querido: `Een eeuw Staatstoezicht op de
Volksgezondheid', uit 1965. Het boek is niet geschreven uit milieu-oogpunt.

Wetgeving
Querido vermeldt de staatsregeling van 1798. Artikel 62 van deze regeling
luidde: `Zij (de vertegenwoordigende macht), strekt, insgelijks door heilzame
wetten hare zorg uit tot alles wat in het algemeen de gezondheid der ingezete-
nen kan bevorderen met wegruiming zoveel mogelijk van alle belemmeringen.'
Een der acht ingestelde `Agentschappen' (departementen van algemeen bestuur)
was onder meer belast met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit
artikel. In de Instructie voor de agent die naar aanleiding daarvan werd ge-
maakt, was onder andere art. 33 lid 1 opgenomen: `Hygiëne van water, bodem,
lucht. Hij zal acht moeten geven op alle luchtbedervende en besmettelijke
oorzaken van ziekten en al hetgeen de lucht met schadelijke dampen vervult,
hetwelk zich tot de gevolgen der droogmakerijen en overstromingen uitstrekt.'

Leenen (1973) noemt een verordening, uit de franse tijd, de Arrêté van 5
Brumaire, an IX, (27 oktober 1800), waarin als taken van de plaatselijke
politie onder andere werden aangewezen de zorg voor `la salubrité de la ville',
het begraven en voorts voor het verhinderen van de vestiging `dans l'intérieur
de la ville, des ateliers, manufactures, laboratoires ou maisons de santé qui
doivent être hors de l'enceinte des villes.' Dit lijkt ook een voorloper van de
volksgezondheidswetgeving, alsmede van de Hinderwet te zijn.

In de Verordening van het Staatsbewind van 20 maart 1804 omtrent het
`geneeskundig onderzoek en toevoorzicht' binnen de Bataafse republiek werden
stedelijke of plaatselijke `Commissies van Geneeskundig Toevoorzicht' inge-
steld die definitief de daarvóór actieve gilden en collegies vervingen. De plaat-
selijke commissies maakten telkens melding van wantoestanden op het gebied
van bijvoorbeeld vervuiling van openbaar water en van hinder van fabrieken.

Bij Wet van 12 maart 1818 (de eerste die volgens Morks (1972) de naam
`Gezondheidswet' verdiende) werd het geneeskundig onderzoek en toevoorzicht
geregeld op een wijze die vrijwel met de regeling van 1804 overeenkwam.

Het toezicht werd door de plaatselijke en provinciale commissies echter op
onbevredigende wijze uitgeoefend, zodat bij Wet van 1 juni 1865 (Stb. 58) het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid werd ingesteld (het werd toen nog het
Geneeskundig Staatstoezicht genoemd). Het doel was 'de wantoestanden op het
gebied van woningen, levensmiddelenvervalsing, vervuiling van openbaar
water, hinder van fabrieken en kwakzalverij beter het hoofd te kunnen bieden'
(Veening, 1980). Een belangrijke taak van het Staatstoezicht was het toezicht
op de hygiëne van bodem, water en lucht (Liber Amicorum, 1981). In het
begin was dit toezicht er vooral met het oog op het voorkomen van het uitbre-
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ken van besmettelijke ziektes (Groen, 1965; Veering, 1980), later werd het
een zelfstandige problematiek (Querido, 1965). Schippers, advocaat op het
kantoor Landsadvocaat, noemt het totstandkomen van het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid als beginpunt vanaf wanneer de centrale overheid zorg heeft
gekregen voor wat wij thans als `milieu' kennen (Schippers, 1989).

Volgens de Wet van 1865 omvatte het Geneeskundig Staatstoezicht het
onderzoek naar de staat der volksgezondheid, het, waar nodig, aanwijzen en
bevorderen van middelen ter verbetering en het handhaven der wetten en ver-
ordeningen op het gebied van de volksgezondheid. De inspecteurs gaven ad-
viezen aan gemeenten en provincies en aan de minister. De wet bevatte geen
voorschriften tot het maken van verordeningen, noch werd het nemen van
maatregelen op gezondheidsgebied aan lagere overheidsorganen opgedragen.
Querido vermeldt dat het Staatstoezicht een organisatie achter de schermen is:
de rol blijft voor de openbaarheid grotendeels verborgen. Toch staat er in de
Wet van 1865, art. 8: `Onze Minister van Binnenlandse Zaken geeft jaarlijks
een verslag aan de Staten-Generaal omtrent de bevindingen en handelingen van
het Geneeskundig Staatstoezigt. Dit verslag wordt openbaar gemaakt'?

De Wet van 1865 werd vervangen door de Wet van 21 juni 1901 (Stb. 157),
houdende regeling van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Artikel 6 lid
1 zou men een `milieu-artikel' kunnen noemen: 'De besluiten en verordeningen
van de gemeenteraden betreffende de volkshuisvesting, de verwijdering en
afvoer van vuil, de reinheid van wegen en wateren, drinkwaterleidingen of
andere voorzieningen tot verkrijging van drinkwater, worden niet vastgesteld,
aangevuld, gewijzigd of ingetrokken dan na ingewonnen advies van de gezond-
heidscommissie voor de gemeente ingesteld.'

Bij deze wet werd het toezicht op de volksgezondheid opgedragen aan vier
hoofdinspecteurs-artsen, bijgestaan door enkele meer gespecialiseerde inspec-
teurs. Een van deze inspecteurs-artsen werd speciaal belast met het toezicht op
de besmettelijke ziektes en op de hygiëne van bodem, water en lucht. In een
KB van 2 juli 1902, krachtens de Wet van 21 juni 1901, werden voor het eerst
genoemd de `zaken betreffende de hygiëne van bodem, water en lucht' (Morks,
1972). De toezichthoudende taak op zaken betreffende de hygiëne van bodem,
water en lucht werd in 1919 bij wijziging van de Gezondheidswet overgenomen
door de Farmaceutische Inspectie. In de eerste periode van het Staatstoezicht
kwamen naast typische volksgezondheidsproblemen (bv. concept Epidemiewet)
op de vergaderingen van de inspecteurs ook de volgende onderwerpen naar

2 Vanaf 1866 tot 31 juli 1902 verscheen jaarlijks het `Verslag aan de Koning
(Koningin-weduwe, Regentes, Koningin) van de bevindingen en handelingen van het
Geneeskundig Staatstoezicht'. Van 1 augustus 1902 tot 1920 verscheen jaarlijks het
'Jaarverslag van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid'. Daarnaast werden ook
andere gegevens gepubliceerd. Zie hiervoor Querido (1965), Verantwoording, p. 17.
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voren: stelsels voor het afvoeren van huisvuil, maatregelen tegen het gebruik
van giftige metalen, bodemreinheid, en het opruimen van mestvaalten.

In 1873 was er een initiatief van de inspecteurs voor het geneeskundig
staatstoezicht: een ontwerp van wet werd voorgesteld tot voorziening tegen de
verontreiniging van bodem, water en lucht. Er waren drie handbeschreven
bladzijden nodig om de wet van 4 artikelen op te schrijven. Tevens werd de
mestopslag bij veehouderijbedrijven geregeld! Het initiatief was een gevolg van
een voorstel dat kort daarvoor door de Nederlandse Maatschappij ter Bevorde-
ring van Nijverheid gedaan was. De inspecteurs gingen echter zoveel verder in
hun eisen dat de minister zich afvroeg of het voortbestaan of de oprichting van
sommige, wellicht van vele fabrieken niet onmogelijk zou worden. Het ant-
woord daarop was: `Wij wenschen geenszins dat gezondheidsmaatregelen ten
koste van andere belangen doorgedreven worden, maar wij menen toch ook dat
de belangen van de nijverheid-dat is in menig geval de welvaart van enke-
len-niet gesteld mag worden boven het hoogste belang van allen: het behoud
van gezondheid en leven en niet zelden het bevrijd blijven van groten last en
hinder.' Het voorstel strandde echter (Liber amicorum, 1981).

Enkele gegevens met betrekking tot het functioneren van het Staatstoezicht, en
literatuur uit die tijd
Met wat voor soort zaken hield het Staatstoezicht zich bezig?

Uit het jaarverslag van het Staatstoezicht van 1885, aangehaald door Que-
rido, blijkt dat 68 maal advies werd gegeven omtrent zaken betreffende de ver-
ontreiniging van water, bodem en lucht. De meeste adviezen betroffen vervuil-
de sloten en ander verontreinigd openbaar water, de deugdelijkheid van drink-
water, alles in verband met de hygiëne. In 1904 kwam verontreiniging van de
bodem 94 maal ter sprake, waarbij onder andere 43 maal riolering en water-
lopen oorzaken waren van de verontreiniging, 6 maal privaten, 19 maal mest-
vaalten, 7 maal slachterijen. Uit het jaarverslag 1902 komt dit fragment: `Dat
de toestand van bodem, water en lucht veel te wensen overlaat, wordt als
bekend verondersteld. Bijna overal ontbreken behoorlijke inrichtingen om
afvalstoffen onschadelijk te maken. Slechts in weinig gemeenten bestaan enigs-
zins voldoende voorschriften omtrent de wijze van afvoer van deze stoffen en
dan laat nog dikwijls de handhaving van deze voorschriften te wensen over.
Van alle kanten worden ernstige klachten gehoord over de toestand van ver-
vuiling waarin de openbare wateren verkeren ten gevolge van de overmatige
belasting met rioolstoffen. Dit is vooral zo waar industrieën bestaan die afval-
water produceren. De bodem is sterk verontreinigd in dichtbevolkte oude
wijken der steden waar jaren en soms eeuwen lang grote hoeveelheden afval-
stoffen opgehoopt blijven.' Echter, ook al zijn er verordeningen, dan kost het
soms de grootste moeite een behoorlijke naleving daarvan door te zetten.

In het verleden werd met het oog op de volksgezondheid de aandacht gericht
op het zuiver houden van de bodem overal waar de winning van het drinkwater
in het geding was. Vooral het voorkomen van contact tussen afvalstoffen van
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menselijke of dierlijke oorsprong en het voor winning benutte drinkwater stond
centraal (in verband met bestrijding van besmettelijke ziekten). Leenen (1973)
wijst op het ontstaan sinds het begin van deze eeuw van de gemeentelijke
gezondheidsdiensten, die zich met milieuhygiëne bezighielden.

Het Staatstoezicht heeft steeds zijn taak uitgeoefend, waarbij tot de Tweede
Wereldoorlog weinig echte veranderingen plaats vonden. Zo speelden in 1939
bij de zaken betreffende hygiëne van bodem, water en lucht, nog steeds kwes-
ties van `de verwijdering van huisvuil, drinkwatervoorziening, vervuiling van
openbaar water, verontreiniging door stof, schadelijke of stinkende gassen', en
was er nog steeds sprake van problemen met mestvaalten en vuilstortplaatsen
(Querido, 1965).

In 1869 verscheen een boek waarin op de problematiek betreffende de volks-
gezondheid werd ingegaan. Het was het `Handboek der openbare gezondheids-
regeling en der geneeskundige politie met het oog op de behoeften en de wet-
geving van Nederland' door L. Ali Cohen (een van de eerste inspecteurs voor
het geneeskundig staatstoezicht). Door een van de medewerkers aan dit boek
werd over de vervuiling van de bodem geschreven.-Daarbij ging het voorname-
lijk over vervuiling door uitwerpselen van mensen en dieren, produkten van
organisch afval `uit de menschelijke bedrijvigheid voortgesproten', die tezamen
in staat van ontbinding verkeren: dit maakt `de bodem wel tot eene veilige
rustplaats der dooden, maar tevens tot eene gevaarlijke verblijfplaats voor de
levenden'.

Ook werd in dit Handboek een beschouwing gegeven van de voornaamste
grondstoffen die geacht kunnen worden langs scheikundige weg schadelijk op
het organisme te werken. Vermeld werd dat fabrieken, slachthuizen en derge-
lijke, alle aan bederf onderhevige organische stoffen, evenals petroleum en alle
dergelijke gevaarlijke stoffen buiten de stad geplaatst moesten zijn, zoals dat
bij wetten en verordeningen ook voorgeschreven was ten aanzien van begraaf-
plaatsen. Tevens werd het probleem gesignaleerd van fabrieken en bedrijven
die zich aan grachten vestigden ('looijerijen, slagterijen, blauwververijen') en
vergiftigde stoffen in de openbare wateren loosden.

2.2 Hinderwet

Zoals reeds eerder vermeld, wordt de Hinderwet door veel auteurs als de eer-
ste `milieuwet' beschouwd. Daarom lijkt het zinvol daar uitgebreid aandacht
aan te besteden.

Wetgeving
Als eerste beginpunt van de Hinderwet wordt over het algemeen beschouwd het
Keizerlijke Decreet van 15 oktober 1810, relatif aux Manufactures et Ateliers
qui répandent une odeur insalubre ou inconunode. Leenen (1973) noemde de
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al eerder vermelde verordening, de Arrêté van 5 Brumaire, an IX, (27 oktober
1800). Dit lijkt eveneens een voorloper van de Hinderwet. Volgens Aalders
(1980) had het decreet van 1810 een ruimere strekking dan het tegengaan van
onaangename lucht. Het richtte zich mede tegen de inrichtingen die schade
veroorzaken aan de nabuurschap. Vervolgens gold een Koninklijk Besluit van
31 januari 1824 (Stb. 19) met betrekking tot de vergunning ter oprichting van
sommige fabrijken en trafijken, dat zich richtte tegen publiek gevaar, schade en
hinder.

Het begin van de daadwerkelijke ontwikkeling naar de Hinderwet schijnt al
in 1849 te liggen: De Vries van Poelje heeft een ambtelijke nota van 5 oktober
1849 aangetroffen, die was samengesteld naar aanleiding van een verzoek van
het gemeentebestuur van Amsterdam om aanvulling van het KB van 1824. Op
de nota staat een aantekening van Thorbecke uit de eerste dagen van zijn minis-
terschap, luidende: `Er behoort eene wet van grondslagen te zijn, waarop der-
gelijk besluit als dat van 1824 taste. Ik verzoek den Hr. van Heusden zich met
het opstellen eener zodanige wet bezig te houden' (De Vries van Poelje, 1931,
XII, aangehaald door Aalders, 1984). Op 6 april 1865 werd door Thorbecke
een eerste ontwerp voor de Fabriekswet (zoals de Hinderwet toen nog aange-
duid werd) ingediend; het voorlopig verslag van de Tweede Kamer (gedagte-
kend 22 mei) bleef onbeantwoord. Datzelfde lot trof de bedenkingen tegen een
tweede (op 18 januari 1866 aanhangig gemaakt) ontwerp. Een derde ontwerp,
ingediend op 20 september 1869, werd 21 maart 1870 in de afdelingen behan-
deld, en werd wel nader door de regering bij memorie van antwoord verdedigd.
Bij gebrek aan een eindverslag kwam het niet in openbare beraadslaging. Op
10 september van hetzelfde jaar werd een nieuwe voordracht aangeboden, in
overeenstemming met het vorige voorstel, gewijzigd naar aanleiding van het
daarover uitgebrachte voorlopig verslag. Ook dit ontwerp bleef buiten behan-
deling. De vijfde poging slaagde: 7 januari 1875 werd een nieuw voorstel na
parlementaire behandeling ten slotte aangenomen met 52 tegen 17 stemmen
(Rochussen, 1887). Dit was de Wet van den 2den Junij, tot regeling van het
toezigt bij het oprigten van inrigtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen
veroorzaken. Deze wet werd gepubliceerd in het Staatsblad nr. 95, 1875. Zij is
de voorgangster van de huidige Hinderwet (Wet van 15 mei 1952, Stb. 274).

Het oprichten van in de wet genoemde soorten inrichtingen werd aan een
vergunning gebonden. Artikel 11 van de Hinderwet 1875 luidde: `In geval van
weigering der vergunning worden de redenen, die daartoe geleid hebben, in
het besluit vermeld. Tot weigering kunnen alleen leiden de bezwaren, ontleend
aan vrees voor: a. gevaar; b. schade aan eigendommen, bedrijven of de ge-
zondheid; c. hinder van ernstigen aard, waartoe behoort het ter bewoning
ongeschikt maken van woonhuizen of gedeelten van woonhuizen, het belemme-
ren van het gebruik van de lokalen en gebouwen in art. 5, ten derde bedoeld,
ieder overeenkomstig de bestemming, die het gebouw of lokaal, tijdens het
verzoek werd gedaan, had en het verspreiden van vuil of van walgelijke uit-
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dampingen. Vrees voor mededinging in eenig bedrijf, door belanghebbenden
geuit, kan geene reden tot weigering zijn'. Bij de behandeling van de Hinder-
wet in de Tweede Kamer (Handelingen Tweede Kamer, 1875, p. 1217) diende
Berck van Heemstede een amendement op dit art. 11 in, waarin hij voorstelde
om het artikel uit te breiden met polderwater (onder d.). Hij vond dat er te
weinig voorzieningen waren tegen bederf van water. Minister van Heemkerk
antwoordde hierop dat het `verspreiden van vuil' in art. 11 (hinder) evenzeer
toepasselijk is op het verspreiden van vuil in het water, als op de grond. Be-
derf van water is inbegrepen in art. 11. Na het antwoord van de minister werd
het amendement ingetrokken (Handelingen Tweede Kamer, 1875, p. 1246).
Heemskerk zei ook nog (p. 1251), dat de verspreiding van vuil zowel in de
bodem als in de lucht en in het water kon leiden tot weigering (van de vergun-
ning), indien daaruit te grote hinder ontstond en indien er niet door voorwaar-
den aan tegemoet gekomen kon worden. Er moest echter geen algemene stel-
lige regel gesteld worden dat wegens ieder waterbederf de vergunning gewei-
gerd zou moeten worden. Het doel van art. 11 was om een industrieel waar-
borgen te geven tegen willekeurige weigering. Daarom moest de weigering
met redenen omkleed zijn. Kappeijne van de Coppello had het ook over de
bodem (p. 1248): `bodem of dampkring bezwangeren of verontreinigen met
schadelijke stoffen'. Van Houten diende een amendement in om art. 11 te
wijzigen in: `Het is verboden inrigtingen welke gevaar van brand, ontploffing
of verontreiniging van de bodem of het water kunnen veroorzaken, of welke
den gezondheidstoestand bedreigen, op te rigten zonder vergunning.' Dit
amendement werd verworpen.

Aalders (1984) merkt op dat het opvallend is dat bij de behandeling in de
Tweede Kamer de kamerleden de samenhang tussen milieuvervuiling en de
produktiesfeer niet ontging. Zij zagen in dat de natuur door mensen industrieel
werd getransformeerd.

Het gebruik van de bodem voor het deponeren en opslaan en verwerken van
afval is in elk geval een hinderwetplichtige activiteit. Er was, toen de oude
Hinderwet (uit 1875) nog gold, een arrest van de Hoge Raad voor nodig om
dat uit te maken (Meijer Drees, 1972).

Literatuur uit de vorige eeuw
In 1887 heeft jhr. mr. Rochussen een boek gepubliceerd `Nijverheid en over-
heid; proeve van onderzoek op het gebied van bestuursrechtspraak'. Hij wilde
een bijdrage leveren tot de kennis van het vraagstuk van de rechtspraak in
bestuursaangelegenheden. Hij heeft de toepassing van de Hinderwet 1875
bestudeerd, en heeft gekeken hoe hetgeen men aan administratieve rechtspraak
bezat, in de praktijk werkte. Volgens hem moest worden erkend, dat de nijver-
heid in haar aanrakingen met de overheid weinig reden had tot klagen. Hij
wees erop dat het meestal bestaande nijverheidsbelangen waren die door de
rechtspraak beschermd werden, als zij nieuwe inrichtingen niet of niet dan op
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bezwarende voorwaarden toeliet. Schade aan bedrijven had meer waarde dan
hinder aan de bewoners van een huis. 'De wind waaide uit die hoek, die voor
de oprichters en ondernemers gunstig was, en dat is inderdaad de in ons land

-meest gewone met de landaard strokende.' Hij schreef dat er bedrijven waren
die in bijzondere mate gevaren deden ontstaan: gevaar van ontploffing, maar
ook andere rampen, waarbij zich voegde aanhoudend bederf en beschadiging.
`De rottende afval, het gebruikte water, verontreinigen bodem, lucht, rivier en
kanalen: tot schade voor de gezondheid van mens en dier. Giftige en scherpe
uitwasemingen dooden, evenals de verzengende gloed des vuurs, boom- en
plantgewas en brengen aan het nuttigste van alle voortbrengende bedrijven
grondslag van alle andere, land- en tuinbouw, grote schade toe. Maar vooral
één afval is er, die van de verbruikte brandstof, welke op de vleugelen des
winds zoover en zo snel verspreid wordt, en als vonk, rook en roet het vuur
op grote afstand van de werkplaats overbrengt en, niet zelden delen der ver-
werkte stoffen met zich voerend, aan tal van bedrijven in den ganschen omtrek
op verschillende wijzen het gevoeligst nadeel berokkent.' Róchussen noemt de
gevaren van stoomwerktuigen en slachterijen; tevens noemt hij de gevaren van
de huidenzouterijen en leerlooierijen, die schadelijk zijn door het pekelwater
waarmee zij de bodem drenken, en grachten en kanalen verontreinigen. Hij
wijst erop dat in deze bedrijven ook gaskalk gebruikt wordt, waaruit zich twee
vergiftigde stoffen ontwikkelen: zwavelwaterstofgas en cyaan.

Huidige literatuur met betrekking tot (het functioneren van) de toenmalige
Hinderwet
In publikaties uit het huidige tijdvak heeft men zich ook beziggehouden met de
toenmalige Hinderwet en het functioneren daarvan. Aalders (1984) stelde dat
in de periode 1875-1952 de Hinderwet een slapend bestaan leidde. Het feit dat
er weinig gegevens bestonden over de werking en invloed van de wet in deze
periode, weerhield de schrijver van de uitspraak dat de Hinderwet ineffectief
was. Over effectiviteit viel dus ook wéinig te zeggen. Hij stelde dat er aan-
wijzingen waren voor de veronderstelling dat er weliswaar uitvoering van de
Hinderwet plaatsvond, maar dat deze reeds kort na de invoering gebrekkig
verliep. Men was lang van mening dat de overlast die bedrijven veroorzaakten
door deze bedrijven zelf diende te worden opgelost, zonder te veel bemoeienis
van de overheid. Een vervuilingsprobleem, zoals dat in de periode na 1960 in
Nederland werd ervaren, werd volgens Aalders nog lang niet geconstateerd.

Volgens Witsen (1971) kon de overheid vroeger volstaan met het neutrali-
seren van schadelijke neveneffecten van de technische ontwikkeling; er werd
slechts incidenteel corrigerend opgetreden; dit paste volledig in de sfeer van de
19e-eeuwse rechtsstaat, die de maatschappelijke ontwikkelingen nam zoals ze
waren, en slechts misstanden en uitwassen poogde te voorkomen of weg te
nemen.
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2.3 Mijnwetgeving

Met betrekking tot de mijnwetgeving zijn een aantal gegevens het vermelden
waard. Van het milieuhygiënische aspect was in de Mijnwet 1810 nog niets te
merken. Deze wet werd aangevuld, gewijzigd en gedeeltelijk ingetrokken door
de Mijnwet 1903 (Stb. 1904, 73, in werking getreden 1 november 1906), uit-
gewerkt in het Mijnreglement 1964 (Stb. 1964, 538). Deze laatste regelingen
kennen (de mogelijkheid van) voorschriften tot het tegengaan van gevaar,
schade of hinder (Michiels, 1989).

De Mijnwet 1903 en het daarop gebaseerd Mijnreglement worden in de
memorie van toelichting bij de Wet Bodembescherming (1980) gezien als rele-
vant voor de bodem, zij het dat zij zowel geografische beperkingen kennen, als
objectgericht zijn. Zij hebben de potentie de bodem op beperkte wijze te be-
schermen. In de bijlage bij de memorie van toelichting bij de Wet Bodembe-
scherming (1980) wordt de Mijnwet 1810, gewijzigd en aangevuld door de
Mijnwet 1903 genoemd als hebbende raakvlakken met de bodem. De Mijnwet
1810 vereist voor de ontginning van delfstofvoorkomens een concessie, die
door de Kroon, de Raad van State gehoord, verleend wordt. De Mijnwet 1903
heeft betrekking op de mijnontginning en op mijnbouwkundige onderzoekingen.
Zij voorziet in de mogelijkheid om bij Algemene Maatregel van Bestuur voor-
schriften te geven tot het tegengaan van gevaar, schade of hinder, veroorzaakt
door bij mijnen behorende werken en inrichtingen. Dat is op verschillende
plaatsen gebeurd in het Mijnreglement 1964. De Mijnwet 1903 bevat voor
zover zij de bevoegdheid geeft regels te stellen voor het tegengaan van gevaar,
schade en hinder, elementen ter bescherming van de algemene veiligheid en
tevens voor een zekere milieuhygiënische bescherming van de bodem. De
mijnwetgeving geldt echter alleen in het kader van de opsporing en ontginning
van delfstoffen. Ook na de nadere beschouwing in het kader van het project
DROM (zie paragraaf 1.3), werd de Mijnwet 1903 gezien als wet die (mede)
tot doel heeft de bescherming van de bodem. De Mijnwet 1810 werd gezien
als `verdelingswet': dit zijn wetten ter verdeling van schaarse goederen, in het
kader waarvan regels gesteld kunnen worden die in het belang van de bodem
kunnen zijn.

2.4 Gevaarlijke stoffen

Wetten met betrekking tot het hanteren van gevaarlijke stoffen (vervoer,
opslag, gebruik enz.) werden, zoals eerder vermeld, door Witsen ook als
beginpunt voor regelingen met betrekking tot het milieu gezien. Dit begon met
een Wet van 26 januari 1815 op het Vervoer van Buskruit en liep via de Wet
op Ontplofbare Stoffen van 26 april 1884 (Stb. 81) naar de Wet Gevaarlijke
Stoffen van 20 juni 1963 (Stb. 313). Van den Berg (1989) noemt ook de Wet
Vergiftigde Stoffen 1876, die regels bevatte met betrekking tot in- door- en
vervoer van vergiftigde stoffen, als voorloper van de Wet Gevaarlijke Stoffen.
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2.5 Natuurbescherming

Een ander spoor dat men terug in de tijd kan volgen, is dat van de natuur-
bescherming. De gegevens zijn, voor zover niet anders vermeld, ontleend aan
Brussaard en Jurgens (1989).

Wet- en regelgeving
Het waren de provincies die zich als eerste de zorg voor het landschap hebben
aangetrokken: al vanaf 1912 toen in Zeeland de eerste verordening tot het
weren van inbreuken op het natuurschoon tot stand kwam, hebbende provincies
zich beziggehouden met het reglementeren (via verbodsbepalingen, ontheffin-
gen) van stort- en opslagplaatsen, woonschepen, caravans, tenten, havens, ont-
sierende opschriften en reclame. Uitgangspunt was en is de bescherming van de
esthetische aspecten van het landschap. Pas in de tweede helft van deze eeuw
kwamen daar milieuhygiënische overwegingen bij (m.n. bodembescherming).

De overheid bemoeide zich in de vorige eeuw nog niet met de natuurbe-
scherming: Staatsbosbeheer werd in 1899 opgericht, pas in 1929 werd de
`bescherming van het natuurschoon' een officiële taak van deze dienst.

Witsen vermeldde dat de Boschwet (Wet van 19 mei 1922, Stb. 349) evenals
zijn voorgangster, de Nood-Boschwet van 1917, in de eerste plaats een econo-
misch doel had, maar ook een aantal bepalingen bevatte tot bewaring van
natuurschoon. De Natuurschoonwet 1928 (Stb. 63, 1928) had als doel het
behoud van het natuurschoon; zij wilde dit bereiken door het bevorderen van
de instandhouding van landgoederen, door het verlichten van daarop drukkende
fiscale lasten.

Een Natuurbeschermingswet werd al toegezegd in de troonrede van 1928,
maar zou pas in 1967 tot stand komen.

Als reactie op het zeer omvangrijk en snelle verlies van natuur- en land-
schapswaarden in de dertiger jaren kwamen in 1940 de Natuurbeschermings-
beschikking en in 1942 het Besluit Bescherming Natuurgebieden tot stand. De
beschikking hield in dat door of vanwege de Ministeries van Economische
Zaken en van Sociale Zaken geen werken meer zouden worden ondernomen of
gesubsidieerd zonder een verklaring van (later) de Ministers van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen en van Economische Zaken, dat tegen de uitvoe-
ring uit het oogpunt van natuur en landschapsschoon geen bezwaar bestond.
De uitvoering werd gedelegeerd aan Staatsbosbeheer (Deze beschikking is nog
steeds van kracht). In 1941/1942 kwam op het terrein van de ruimtelijke orde-
ning een regeling tot stand die voor de natuurbescherming van grote feitelijke
betekenis is gebleken. Deze regeling, die in 1950 een wettelijk basis kreeg,
hield in dat de Minister van Ruimtelijke Ordening `bezwaar' kon maken tegen
(kon verbieden) de uitvoering van werken die in strijd zouden zijn met het (in
voorbereiding zijnde) Nationale Plan of met streekplannen. Voor de provincies
waren er lijsten met kwetsbare gebieden waarbinnen voorgenomen werken
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tevoren moesten worden gemeld. Deze lijsten hadden voornamelijk betrekking
op natuurgebieden.

Andere initiatieven
Natuurbescherming is, zeker in het begin, een zaak van particulier initiatief
geweest. In 1899 werd de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
opgericht, in 1901 gevolgd door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging. De dreigende ingebruikname van het Naardermeer als vuilstort-
plaats van Amsterdam in 1905 vormde de aanleiding voor de oprichting van
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. In 1909 werd
de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging
opgericht.

In de jaren dertig was de dreigende aanleg van een stuwdam in de Zuid-
limburgse Geul ten behoeve van de electriciteitsopwekking de aanleiding voor
de oprichting van de Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescher-
ming (1932).

2.6 Waterverontreiniging

(Mislukte) wet- en regelgeving
In de vorige eeuw was er al zorg van de overheid voor de kwaliteit van het
water; dit blijkt uit een KB van 18 oktober 1897, nr. 32, waarbij een staats-
commissie ingesteld werd ter voorbereiding van maatregelen tegen verontreini-
ging van openbare wateren. In de jaren 1909-1912 werd bij de Staten-Generaal
een wetsontwerp ingediend dat in afwijking van het van voornoemde commis-
sie afkomstige wetsontwerp, een splitsing beoogde tussen de bestrijding van de
vervuiling door industrieel afvalwater en door gemeentelijk rioolwater. Daar-
aan lag de gedachte ten grondslag de bestaande Hinderwet door een wijziging
dienstbaar te maken aan de bestrijding van waterverontreiniging door het afval-
water van fabrieken, terwijl een afzonderlijke wet de nodige voorzieningen
tegen waterverontreiniging door gemeentelijke afvoer van vuil beoogde (Rio-
lenwet). Tot een mondelinge behandeling in de Tweede Kamer heeft dit ont-
werp het niet kunnen brengen. In de jaren 1921-1923 heeft hierover nogmaals
een schriftelijke gedachtenwisseling tussen de regering en de Tweede Kamer
plaatsgevonden, waarbij principiële bezwaren tegen de gesplitste behandeling
naar voren werden gebracht. Beide ontwerpen werden daarna ingetrokken.
(Gegevens overgenomen uit de memorie van toelichting bij het Ontwerp van
wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, 1964-1965.)

Na 1920 kwamen provinciale verordeningen tot stand; de provincies hebben
de regelende taak met betrekking tot drinkwater ter hand genomen (Leenen,
1973).

In het Wetboek van Strafrecht, uit 1886, waren nauwelijks strafbepalingen
te vinden die direct met milieuverontreiniging te maken hadden; er was één
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bepaling die te maken had met verontreiniging vair water: artikel 172 stelde
strafbaar hij die in een put, pomp, bron of enig ten algemene nutte of tot
gezamenlijk gebruik van of met anderen bestemde drinkwaterinrichting enige
stof aanbracht, wetende dat daardoor het water voor het leven of de gezond-
heid schadelijk werd (Recht en milieu, 1972).

Andere overheidsinitiatieven
In 1913 werd het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening in het leven
geroepen (Leenen, 1973).

In 1920 werd het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RIZA)
opgericht. Het werd opgericht als onderdeel van de Arbeidsinspectie. Het zou
optreden als adviesinstantie voor de gemeenten en in het bijzonder voor de
Arbeidsinspectie bij het verlenen van vergunningen aan industriële en andere
inrichtingen op grond van de Hinderwet (Samson, 1965).

Particulier initiatief
Op het gebied van de waterverontreiniging was er ook sprake van particulier
initiatief. Zo kwam de in 1909 opgerichte Vereniging tegen Water-, Bodem-
en Luchtverontreiniging in 1939 met een geheel uitgewerkt wetsontwerp tegen
de watervervuiling. Dit verzandde echter.

Reeds in 1923 werd door de centrale industrie-organisaties een commissie
ingesteld welke zich met de waterverontreiniging bezighield (Duintjer, 1965).

2.7 Enkele andere voorbeelden van aandacht voor het milieu in de
vorige eeuw

Van Baars (1973) gaf enkele voorbeelden uit de vorige eeuw, die als aandacht
voor milieuverontreiniging gezien kunnen worden. Zo haalde hij De Standaard
van 8 januari 1879 aan, waarin het volgende stuk stond: 'Een loodfabriek kan
de atmosfeer vergiftigen, een zinkput of goot den bodem; het water kan ver-
pest worden door een riool; zonder dat een gewone burger, die deze lucht in-
ademt, langs dien bodem zich beweegt, of dat water drinkt, er iets van merkt
of er iets aan doen kan. Dusdoende zou er overlast voor mijn gezondheid ont-
staan, door een bederf, dat anderen aanbrachten, en waartegenover ik, als
privaat burger machteloos stond'. De kop van het stukje was: 'Verontreiniging
van lucht, water en bodem', en het diende ter toelichting op art. 15 van het
een jaar eerder gepubliceerde program van de ARP. In dat artikel stond o.a
dat de overheid in het belang der openbare gezondheid te waken heeft 'tegen
verontreiniging van den publieken weg en tegen vergiftiging van de dampkring
of het water'. Van Baars citeert een telegram aan de Minister van Binnen-
landse Zaken uit 1875, dat gaat over zeewaterverontreiniging: 'Minister van
Binnenlandse Zaken 's-Gravenhage. Ik ben geïnformeerd dat eene hoeveelheid
van één en veertig duizend kilogram vloeibaar arsenicum afkomstig uit Prui-
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sische anilinfabrieken te Rotterdam ligt om ingeladen te worden in de boot
naar Grimsby en later in de Noordzee zoover mogelijk van de Hollandsche
kust te worden weggeworpen. Zijn de informatiën juist dan acht ik het wense-
lijk dat door uwe Excellentie terstond de noodige maatregelen worden geno-
men, om een dergelijke vergiftiging van een deel der Noordzee waardoor niet
alleen de visch wordt vernietigd maar het leven van menschen kan worden in
gevaar gebracht te verhinderen. Indien die hoeveelheid vloeibaar arsenicum on-
schadelijk moet worden gemaakt, dan adviseer ik dat dit langs chemische weg
geschiede. De Noordzee met haren rijken vischvoorraad en talrijk vischers-
bedrijf mag niet als vuilnisbak worden misbruikt. Desverlangd ben ik tot onder-
houd bereid. De voorzitter van het collegie voor de zeevischerijen. Rabusen.'
Ook toen kregen (Nederlandse) vissers vaten met chemisch afval in hun netten.

Van Baars haalde Kuyper aan die nog kon zeggen: `Het "zoomin mogelijk"
is hier het hoogst bereikbare; waarop met ernst dient gelet. Zoolang toch de
lucht zich niet besluiten laat, en de wateren onzer stroomen en kanalen niet te
filtreren zijn, en de werking van den bodem ons ontglipt; ...' (Kuyper, 1879).
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3 De tijd na de Tweede Wereldoorlog

Vervolgens wordt nu een grote sprong in de tijd gemaakt, en zal de periode na
de Tweede Wereldoorlog besproken worden. Allereerst zal beschreven worden
hoe langzamerhand het besef doordrong dat er meer aandacht voor het milieu
nodig was. Daarna zal aangegeven worden hoe de literatuurstroom op gang
kwam (en welke literatuur). Vervolgens zal ingegaan worden op de aandacht
van de overheid voor het milieu, en zullen de ontwikkelingen geschetst worden
per onderwerp, in de volgorde zoals die in het vorige hoofdstuk zijn aange-
houden. De wetgeving met betrekking tot het beschermen van het milieu zal
behandeld worden, voor zover zij enige relevantie voor de bodembescherming
heeft. Ten slotte zal de bijzondere aandacht voor de bodem in literatuur en
wetgeving ter sprake komen.

3.1 Tijdsbeeld

In deze paragraaf zal een tijdsbeeld gegeven worden met betrekking tot de
ontwikkeling van de aandacht voor het milieu na de Tweede Wereldoorlog,
zoals deze door enkele hedendaagse auteurs beschreven wordt.

Van Noort (1990) stelt in zijn artikel 'De fluctuerende milieupolitiek', dat
in het regeringsbeleid, in de naoorlogse jaren 1945-1970, de wederopbouw,
het economisch herstel, de industrialisatie en de economische groei centraal
stonden. Er was nog weinig oog voor de schaduwzijden van economische groei
en industrialisatie, namelijk de verontreiniging van lucht, water en bodem, de
aantasting van natuur en landschap en de uitputting van energiebronnen en
hulpstoffen.

Aalders (1980) meent dat, hoewel er hier en daar op gezinspeeld werd, er in
de jaren vijftig nog geen sprake van bezinning op de milieuproblematiek was.

In de jaren zestig begon men zich zorgen te maken over het `milieu' in de
zin van het woord zoals wij dat gebruiken (Van Noort, 1990). De eerste poli-
tieke partij die zich druk maakte over de milieuverontreiniging, was niet D'66,
zoals meestal gedacht wordt, maar de PSP. In haar eerste programma van
januari 1967 repte D'66 niet over problemen van milieu en schaarste, maar
zag economische groei als een van de belangrijke doelen van het sociaal-econo-
misch beleid (Milieu, groei en schaarste, 1975). Het PSP Tweede-Kamerlid B.
v.d. Lek, auteur van het `milieuboekje' was het eerste kamerlid dat aandacht
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vroeg voor milieuvervuiling, aanvankelijk zonder veel gehoor te vinden. De
PSP verzette zich tegen de vestiging van Mobil Oil in het Amsterdamse haven-
gebied; dit had geen succes, want de vestiging werd officieel geopend op 24
september 1968; de PSP organiseerde massale acties tegen vestiging van de
zwavelkoolstoffabriek Progil, in 1968-1969; deze hadden wel resultaat: de
gemeenteraad sprak zich uit tegen de vestiging van Progil (Van Noort, 1990).

Drupsteen (1989) beschrijft dat in de tweede helft van de jaren zestig de
milieuproblematiek snel in de publieke belangstelling kwam, vooral voor wat
betreft vervuiling van lucht en water en geluidsoverlast door vliegtuigen.

Uit het proefschrift van F. de Goey, `Ruimte voor industrie' (1990) dat,
zoals uit de ondertitel blijkt, gaat over Rotterdam en de vestiging van industrie
in de haven, in de jaren 1945-1975, blijkt dat men bij de uitbreiding van het
Rotterdamse havengebied tot aan het eind van de jaren zestig vooral dacht aan
expansie, industrialisatie, werkgelegenheid en welvaart; pas aan het eind van
de jaren zestig werd dit alles ter discussie gesteld, en voltrok zich een klimaats-
verandering: er groeide verzet in de Rijnmond tegen nieuwe expansieplannen.
Het verzet was vooral gericht tegen de industrie in het havengebied, die verant-
woordelijk werd gehouden voor de milieuverontreiniging. De industrie bezorg-
de de omwonenden overlast door lawaai, stank, roet en luchtverontreiniging.

In opdracht van het Ministerie van CRM werd door de Nederlandse Stich-
ting voor de Statistiek in maart 1970 een enquête gehouden onder de naam
'Milieubesef, waaruit bleek dat velen (70%) zich zorgen maakten over de
milieuvervuiling. Van de ondervraagden vond 84% dat de overheid onvoldoen-
de tegen de vervuiling optrad. Eveneens door de Nederlandse Stichting voor de
Statistiek werd een onderzoek gehouden in opdracht van Elseviers Magazine,
eind 1970 (Kok, Meijer en Van Ruiten, 1971).

Beus en Tellegen (1990) constateren dat de eerste milieugolf zich rond het
jaar 1972 afspeelde: toen kwam bijvoorbeeld het rapport van de Club van
Rome uit. De milieubeweging beleefde in de eerste helft van de jaren zeventig
een ongekende bloei (Van Noort, 1990).

3.2 Literatuurstroom met betrekking tot het milieu

De algemene aandacht voor het `milieu' kan ook afgelezen worden aan het
aantal publikaties dat over het milieu verscheen: de literatuurstroom kwam op
gang in de jaren zestig-zeventig. Bij het doornemen van deze paragraaf dient
men er rekening mee te houden, dat gezocht is naar algemene publikaties over
milieuverontreiniging, en naar publikaties betreffende de bodemverontreini-
ging. Er werd niet naar publikaties over luchtverontreiniging, noch over ge-
luidshinder gezocht; deze komen dus ook nauwelijks aan de orde, terwijl de
problematiek dienaangaande al wel snel in de belangstelling stond.
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In 1960 verscheen een artikel van Goettsch, in Economisch statistische berich-
ten getiteld: "`Rotterdam, biologisch monstrum'. Hij schreef dat men te wei-
nig aandacht schonk aan biologische problemen die aan industrialisatie verbon-
den waren; men speculeerde volgens hem op het biologisch incasseringsver-
mogen van de mens. Hij meende dat het enige fundament voor plannen toch
niets anders kon zijn dan het welzijn van het nageslacht. Hij schreef ook dat er
biologische bezwaren zijn aan het opeenhopen van mensen en hun activiteiten,
aan het wonen en werken in industriële agglomeraties als de Randstad Holland.
Hij signaleerde vooral waterverontreiniging, luchtverontreiniging en lawaai-
overlast.

In 1963 verscheen een artikel van de hand van Schuursma, inspecteur van
de volksgezondheid te Den Haag. Hij ging, zoals uit de titel van het artikel
blijkt, in op de problematiek van de verontreiniging van bodem, water en lucht
voor gemeentebesturen. Wat hij met betrekking tot bodemverontreiniging
meldde, zal in het hoofdstuk dienaangaande ter sprake komen.

In 1965 verscheen van de al eerder genoemde Goettsch het artikel `Groei of
woekering', waarin hij onder andere schreef dat zijn stelling dat Rotterdam een
biologisch monstrum was, iets gechargeerd gevonden werd, maar dat de stel-
ling dat biologische aspecten bekeken moeten worden als men bedrijven wil
gaan vestigen, onderschreven werd. Hij meende dat, hoewel er inmiddels enige
aandacht ontstaan was voor de hygiëne van het milieu, en de belangstelling
voor het milieu een publieke zaak geworden was, vooral in de Rotterdamse
agglomeratie, er nog geen consequente behandeling van het vraagstuk was
vanuit ecologisch standpunt'.

In 1965 gaf de ANWB een boekje uit met als titel: `Vuil water bedreigt ons
welzijn', geschreven door F.E. Samson; hierin werd het probleem van water-
vervuiling gesignaleerd en was het Wetsontwerp Verontreiniging Oppervlakte-
wateren opgenomen.

Ook in 1965 werden de pre-adviezen voor de 182e algemene vergadering
van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (gehouden op
10 juni 1965) uitgegeven. De titel luidde: `Water en lucht in industrialiserend
Nederland'.

In zijn proefschrift met betrekking tot het vergunningstelsel in de Hinderwet
en de Woningwet (1966), wees Kocken er in een hoofdstuk getiteld: `Een acute
bedreiging van het levensmilieu' op dat zowel de rijksoverheid als de gemeen-
ten niet het nodige verricht hadden om gevaren die het levensmilieu bedreig-
den, te kunnen afweren. Hij meende dat bij de industrialisatie in onvoldoende
mate aandacht geschonken was aan de wijze waarop aan de industrialisatie ver-
bonden gevaren van verontreiniging van bodem, water en lucht konden worden
gekeerd. Van rijkswege was volgens hem verzuimd de wetgeving aan de ver-
anderde situatie aan te passen. De acute bedreiging school er niet in dat men
direct met grote rampen zou worden geconfronteerd, maar school daarin dat te'
zeer werd afgewacht, en uitgezien werd naar een allesomvattende regeling, en
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men te weinig actief optrad. Op dit proefschrift zal in het kader van de Hinder-
wet nader worden teruggekomen.

In 1967 verscheen de publikatie `Wegwijzers naar een goed bewoonbaar
Nederland', waarin een artikel was opgenomen van H.P. Gorter: `De toekomst
van het Nederlandse milieu'. Hierin werd het probleem van milieuverontreini-
ging gesignaleerd, en werd gesteld dat alleen een gecoordineerde aanpak de
toekomst van het milieu kon verzekeren.

Eveneens in 1967 verscheen in het tijdschrift Wending een artikel van prof.
Zielhuis `Manipuleren binnen een ecosysteem'. Hij signaleerde het probleem
van de milieuverontreiniging, maar ging nog niet in op wetgeving. Ook dr. L.
van Rijsinge ging in zijn artikel in hetzelfde nummer van Wending in op ver-
ontreiniging, onder andere op die van de bodem.

In 1968 werden twee nummers van Economisch statistische berichten (ESB
nrs. 2636 en 2641) gewijd aan de kosten van de economische groei. Dit naar
aanleiding van het boek van E.J. Mishan, `The costs of economie growth', dat
ook het uitgangspunt was voor de economenconferentie (georganiseerd door en
voor studenten economie), die op 8, 9 en 10 april 1968 te Rotterdam plaats-
vond. In zijn boek wees Mishan op de nadelige gevolgen van economische
groei, onder andere verontreiniging, en zocht hij oplossingen om de nadelige
gevolgen daarvan te bestrijden. Een van de mogelijkheden die hij zag, was het
instellen van leefbaarheidsrechten (Hartog en De Vries, 1968).

Den Uyl (1968) was het niet eens met de gedachte, dat door een wet op
leefbaarh►eidsrechten, waarbij burgers compensatie-aanspraken werden ver-
schaft, het vraagstuk van de groeikosten kon worden opgelost en misallocatie
kon worden voorkomen. Hij meende dat wetgeving die de externe nadelen, die
bedrijven veroorzaakten, aan strenge banden zou leggen, meer perspectief
bood. Het effect was volgens hem gelijk: de wetgeving zou de kosten van de
produktie verhogen en de allocatie rechttrekken. Het gevolg van totstand-
koming van stringente wetgeving op de verontreiniging van lucht, water en
bodem zou een zekere afremmende werking zijn op de groei. Dit vond Den
Uyl echter aanvaardbaar. Hij was voor economische groei, nadat hij zich
rekenschap had gegeven van de kosten daarvan; de kosten van de groei moes-
ten wel volledig door de veroorzakers van de kosten betaald worden. Hij ging
onder andere in op waterverontreiniging en luchtverontreiniging.

In de Teleac cursus uit 1970 `Ruimtelijke ordening' werd ook aandacht
gegeven aan milieuhygiëne; Constandse schreef daarin over bedreiging van het
leefmilieu.

Eveneens in 1970 verscheen een publikatie van de Wiardi Beckman Stich-
ting: `Groei en leefbaarheid'. In het rapport werd niet specifiek op de bodem
ingegaan. In 1965 had de stichting al een rapport over luchtverontreiniging
uitgebracht.
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Milieurecht
Langzamerhand kwam dus de literatuurstroom op gang. Ook begon er iets te
ontstaan wat als `milieurecht' gedefinieerd kan worden: in het boek onder
redactie van Brussaard, Drupsteen e.a. (1989) wordt gesteld dat er in Neder-
land pas aan het begin van de jaren zeventig sprake is van `milieurecht': toen
verschenen de eerste publikaties over recht en wetgeving op het gebied van
milieuverontreiniging. Van enkele daarvan volgen nu de gegevens. Als eerste
zij vermeld de publikatie `Het recht en de verontreiniging van het leefmilieu';
deze publikatie bevat twee pre-adviezen voor het Thijmgenootschap, namelijk
J.Witsen: Bouwstenen voor milieurecht, en A.N. Helsloot: De burger en zijn
rechten. De publikatie van Witsen werd ook afzonderlijk uitgegeven.

In 1971 werd een congres van de Jonge balie gehouden in Amsterdam, over
Recht en Milieu. Het verslag werd gepubliceerd in 1972 (Recht en milieu,
1972). In 1972 verscheen een themanummer (zonder speciale titel) van het tijd-
schrift Bouwrecht, over milieurecht: hierin waren artikelen opgenomen van
Steenbeek, Van Poelje en Thunnissen. In 1973 werd een themanummer van
Ars Aequi getiteld 'Milieurecht' uitgegeven. Eveneens in 1973 verscheen een
boek van H.J.J. Leenen, getiteld 'Inleiding tot het milieuhygiënerecht'. Als
laatste zij hier vermeld de oprichting van het Tijdschrift voor milieu en recht,
in 1974.

3.3 Overheidszorg ten aanzien van het milieu (algemeen)

Vervolgens wordt ingegaan op de aandacht van de overheid voor het milieu in
het algemeen.

Op 26 april 1940 werd het verslag van de Commissie Frederiks uitgebracht.
Deze commissie had als opdracht te onderzoeken of, en zo ja in welke mate, de
toenmalige woningwet (Woningwet 1901) wijziging enlof aanvulling behoefde.
De commissie gebruikte in haar rapport onder andere de formulering: '... om
bij een grote en nog immer toenemende bevolkingsdichtheid te bereiken, dat de
bodem wordt gebruikt op een wijze, die in culturele zin en in economische zin
het nuttigste effect geeft ...' Het woord 'bodem' werd hierin gebruikt als
'oppervlak' zonder verwijzing naar verontreiniging. Ook werd vermeld: 'dat
bij het opstellen van een nationaal plan ... belangen van landbouw, handel en
nijverheid, natuurschoon en recreatie, vestiging en verkeer te land, te water en
in de lucht, alsmede defensiebelangen ... tegen elkaar moeten worden afgewo-
gen (Frederiks, 1940). Er is in dit verslag nog geen sprake van aandacht voor
het 'milieu'.

Op 27 september 1960 verscheen de (eerste) Nota inzake de ruimtelijke
ordening (Nota, 1960). In deze nota werd ingegaan op de manier waarop de
overheid bewust leiding kon geven aan de ruimtelijke ordening. De nota zag
als voornaamste doelstelling: 'het gegeven milieu beter dienstbaar maken aan
de menselijke welvaart en daarbovenuit aan het menselijk geluk'. Het woord
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`milieu' werd gebruikt in de zin van `ruimtelijke omgeving'. Men begon oog
te krijgen voor milieuverontreiniging: over het gebied van de Randstad Holland
werd bijvoorbeeld gezegd dat `bezwaren van luchtverontreiniging, voortvloei-
end uit de situatie van bepaalde steden ten opzichte van de vestigingsplaatsen
voor zware industrie, omstandigheden zijn die met zorg dienen te worden
bezien'. Er werden hoofdlijnen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van
Nederland gegeven; onder het kopje `verkeer en openbare voorzieningen' kon-
den in het algemeen als hoofdlijn aangegeven worden: de tijdige aanpassing,
nationaal en regionaal, bij de gewenste ontwikkeling van het land en met name
bij het stimuleren van de daartoe aan te wijzen centra; met betrekking tot open-
bare watervoorziening kon bijzondere zorg voor de kwaliteit van het opper-
vlaktewater en voor de bescherming van bestaande en toekomstige winplaatsen
van grondwater tegen bacteriologische en chemische verontreiniging (onder
meer door benzine en andere aardolieprodukten) als hoofdlijn gegeven worden;
verder kon als hoofdlijn gegeven worden de aanleg van persleidingen ter ver-
wijdering van industriële afvalstoffen naar zee uit streken met sterke veront-
reiniging van het oppervlaktewater. Parlementsleden wezen bij de behandeling
van deze nota in de Kamer op het belang van de ruimtelijke ordening voor het
milieubeheer. Mevrouw Kuiper-Struyk wees er tot slot van haar opmerkingen
over de nota op, dat in deze nota nauwelijks aandacht was besteed aan de
problemen van lucht- en waterverontreiniging (Handelingen Tweede Kamer,
zitting 1960-1961, p. 4076). De toenmalige Minister van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid beaamde dat dit een belangrijk vraagstuk was, dat nog veel
studie zou vereisen (Handelingen Tweede Kamer, zitting 1960-1961, p. 4140).
Meer gaf hij niet als antwoord. Het Kamerlid Geuze wees, bij de behandeling
in de Eerste Kamer van de Wet op de Ruimtelijke Ordening op een passage uit
de nota (p. 113), waarin gesproken wordt van `een geheel van maatregelen,
dat gericht is op het bevorderen van een optimaal leef- en werkmilieu in alle
delen van het land en dit dan zowel in materiële als in niet-materiële zin te
verstaan'. Hij noemde de biologische aspecten, zoals die van water en lucht,
als problematisch facet in verband met ruimtelijke ordening. Er werd volgens
hem te weinig aandacht besteed aan de biologische bezwaren van industrialisa-
tie. Verder meende hij dat juist het Ontwerp van wet Ruimtelijke Ordening iets
constructiefs zou kunnen doen aan de problematiek van de aanwezigheid van
bedrijven die in belangrijke mate verontreiniging van lucht en water konden
veroorzaken (Handelingen Eerste Kamer, zitting 1961-1962, pp. 3437-3438).
In 't Veld wees op de bedreiging van de lichamelijke gezondheid door de, met
te dichte bebouwing samenhangende, verontreiniging van lucht, water en
bodem (Handelingen Eerste Kamer, zitting 1961-1962, p. 3448).

Bij de behandeling van de Bestrijdingsmiddelenwet in de Tweede Kamer
(Tweede Kamer, zitting 1961-1962), werd door de heer Van der Goes van
Naters een nota ingediend als aanhangsel bij het voorlopig verslag, omdat hij
vond dat dit wetsontwerp in een breder kader geplaatst had moeten worden; in
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deze nota stond onder andere `Uitgangspunt behoort te zijn: de alomvattende
evenwichtsverstoring in het hem omringende milieu, die door de moderne
mens wordt veroorzaakt, waarvan het onvoorzichtig gebruik van bestrijdings-
middelen slechts één- met de andere samenhangend- element is. Deze even-
wichtsverstoring vindt plaats in de gehele biosfeer: in de lucht, in het water en
op het land. Zij vereist dringend een compensatie door bij de wet te regelen
handelingen, die dit evenwicht althans enigermate kunnen herstellen. Het wets-
ontwerp pakt hiervan willekeurig en incidenteel slechts enkele verschijnselen
aan, doch gaat langs de oorzaak heen ... De bodemverontreiniging is dus stel-
lig niet de enige uitingsvorm van het verschijnsel der evenwichtverstoring. Het
is wel een der ernstigste ... Verdient- naast het gebruik van bestrijdings-
stoffen -het overmatig gebruik van kunstmeststoffen geen aandacht? Het kan
de toestand zowel van de bodem als van de organismen in het water als die in
de lucht ongunstig beïnvloeden ... Toch schakelt het wetsontwerp ze bewust uit
...' Het antwoord van de Ministers van Landbouw en Visserij en van Sociale
Zaken en Volksgezondheid hierop was onder andere dat het wetsontwerp
slechts één zaak wilde regelen, en dat niet was in te zien, hoe in één wet alle
terreinen van verontreiniging (water, bodem, lucht) bestreken zouden kunnen
worden, zelfs indien de wetenschap zover zou zijn gevorderd dat zij een middel
tegen elke kwaal zou kunnen aangeven. Omdat de wetenschap nog niet zover
was, bleef geen andere weg over dan het euvel te bestrijden door regeling bij
verschillende wetten op de gebieden waar daaraan behoefte bestond, en welke
daarvoor rijp waren.

Volgens H.B. Goettsch (1965) werd in de troonrede van 1963 voor het
eerst de hygiëne van het milieu genoemd. Hij stelde dat men in de studie `De
ontwikkeling van het Westen des lands', uitgekomen in 1958, onvoldoende
aandacht besteedde aan het milieu.'

Bij de opening van de vergadering van de Nederlandse Maatschappij voor
Nijverheid en Handel in 1965, heeft de Minister van Economische Zaken
gezegd verheugd te zijn, dat de industrie inzag dat de technische ontwikkeling
ook nadelen kon opleveren voor de gemeenschap. Namens het hoofdbestuur,
merkten H. Vis en J.A. van Lanschot in het voorwoord bij deze uitgave op,
dat van de overheid een grootse visie werd verwacht op het gebied van de
milieuverzorging in het raam van de ruimtelijke ordening en de industrialisatie
(Water en lucht, 1965).

In de Volksgezondheidsnota 1966, die op 2 februari 1966 naar de Kamer
werd gestuurd, werd gesteld dat de aandacht voor milieuhygiëne in de jaren
v66r 1940 van ondergeschikte betekenis was. In deze nota werd onder andere
ingegaan op `milieubeheersing', en ook specifiek op de bodem. Hierover meer
in de paragraaf met betrekking tot de bodem.

' Uit het rapportzelf bleek overigens niets van enige aandacht voor het milieu.
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Op 21 september 1966 verscheen de Tweede nota over de ruimtelijke ordening
in Nederland; hierin werd gesteld dat 'de ruimtelijke ordening de levensont-
plooing van de bevolking, voor zover die van het leefmilieu afhankelijk is, zo
goed mogelijk wil dienen'. De problemen in verband met milieuverontreiniging
werden gesignaleerd; zo was er een hoofdstuk getiteld: `Bodem en milieu',
waarin ingegaan werd op waterverontreiniging, bodemverontreiniging en
bodembescherming, luchtverontreiniging, geluidshinder, straling en op natuur-
bescherming. Datgene wat over bodemverontreiniging vermeld werd, zal ter
sprake komen in het hoofdstuk met betrekking tot overheidsaandacht voor de
bodem. In dezelfde nota werd melding gemaakt van het feit dat er wetgeving
op het gebied van waterverontreiniging (Wet Verontreiniging Oppervlakte-
wateren) aanhangig was, en werd gesteld dat er wetgeving moest komen op het
gebied van luchtverontreiniging.

In de jaren 1965-1970 werden door de overheid zogenaamde convenanten
gesloten met betrekking tot industriële verontreiniging. Hierop wordt later
nader ingegaan.

De Kam (1974) vond voor het eerst een aanduiding van de overheidszorg
voor het milieu in de memorie van toelichting op de begroting van Sociale
Zaken en Volksgezondheid voor 1971; hierin staat: `In het afgelopen jaar
hebben de milieuhygiëne en alles wat daarmee samenhangt in het centrum van
de belangstelling gestaan. Een zekere mate van verontrusting over de ontwik-
keling van het leefmilieu en de invloed daarvan op de gezondheidstoestand van
de bevolking is alleszins verklaarbaar.' Uit de toelichting op dit begrotings-
hoofdstuk voor de daaraan voorafgaande jaren had hij de stellige indruk dat
inderdaad pas sinds het einde van de zestiger jaren voor het beleid `de veront-
reiniging met vaste, vloeibare en gasvormige afvalstoffen in toenemende mate
als een klemmend probleem naar voren komt'.

In 1971 kwam het rapport `Bestuursorganisatie bij de kabinetsformatie
1971', van de Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coordinatie uit
(Van Veen, 1971). Hierin werd ingegaan op het feit dat milieuzorg sterk in de
belangstelling stond en dat deze zorg dus bij een departement moest worden
ondergebracht; milieuhygiëne werd gedefinieerd als: `de zorg voor de conditie
van lucht, water, bodem en het voorkomen van geluidshinder en dergelijke,
een en ander voor zover van belang voor de volksgezondheid'. De coordinatie
van het beleid diende te berusten bij de Minister van Volksgezondheid.

In 1971 werd het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne inge-
steld. De definitie van milieuhygiëne was overeenkomstig die van de Com-
missie van Veen (Bijlagen Tweede Kamer, zitting 1971-1972, 11 539).

De basis voor een systematische aanpak van milieuvraagstukken, zoals die
er sinds het begin van de jaren zeventig is, werd grotendeels gelegd in de
Urgentienota milieuhygiëne, die in 1972 door de toenmalige Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne werd uitgebracht (Biezeveld, 1989). Deze
Urgentienota milieuhygiëne werd in de troonrede voor dat parlementaire jaar
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aangeduid en werd toegezegd bij de openbare behandeling van de begroting op
1 december 1971. De nota bevatte een schets van het milieuvraagstuk in ruime
zin, de plaats van de milieuhygiëne in de totale milieuproblematiek, en de zorg
voor de milieuhygiëne op basis van ecologisch inzicht. Daarna volgde het
urgentieprogramma. Ter illustratie van de mate waarin men zaken als probleem
zag, volgt hier de hoeveelheid pagina's die aan de verschillende onderwerpen
besteed werd: van de 56 pagina's van de Urgentienota waren er 24 gewijd aan
een algemene uiteenzetting. De overige 32 waren als volgt verdeeld: 11 over
water(verontreiniging), 3 over luchtverontreiniging, 2 over afvalstoffen, 2 over
geluidshinder, 1 over bodemverontreiniging, 3 over milieuhygiënische aspecten
van recreatievoorzieningen en de overige 10 over zaken als woonhygiëne,
ongediertebestrijding en destructie van dierlijk afval (Groen, 1988). Hetgeen in
de nota vermeld werd over bodemverontreiniging, zal nader ter sprake komen
in het hoofdstuk over overheidszorg ten aanzien van de bodem.

In de Oriënteringsnota ruimtelijke ordening (Bijlagen Tweede Kamer, zit-
ting 1973-1974, 12 757, nr. 2) vroeg men zich onder andere af `of het accent
van het beleid in de komende jaren niet wat verder moet worden verschoven
in de richting van een aanpassing van de samenleving van vandaag aan de
mogelijkheden van ruimte en milieu, dit in ieder geval uit zelfbehoud van de
maatschappij van nu en morgen'.

De voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bracht in
1974 een rapport uit: het is het rapport van een ad hoc commissie ter bestu-
dering van de wetenschappelijke voorbereiding van het milieubeleid op lange
termijn (Milieubeleid, 1974).

Vervolgens zullen nu de ontwikkelingen geschetst worden per onderwerp:
eerst in de volgorde zoals die aangehouden is in hoofdstuk met betrekking tot
de geschiedenis tot de Tweede Wereldoorlog; daarna zal het spoor steeds nader
leiden tot wetgeving die specifiek de bescherming van de bodem als beschermd
belang op het oog heeft.

3.4 Volksgezondheid

Allereerst komen nu de ontwikkelingen aan de orde die plaats vonden op het
gebied van de Volksgezondheid. In 1962 (KB van 21 december 1961, Stb. 488)
werd de Gezondheidswet 1956 zodanig gewijzigd dat de Farmaceutische Inspec-
tie van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid gesplitst kon worden in drie
aparte hoofdinspecties, waaronder één met betrekking tot de hygiëne van het
biologische, het chemische en het fysische milieu van de mens. Deze nieuwe
inspectie beschikte over een staf van deskundigen op het gehele terrein van de
biologische, chemische en technische milieubeheersing.

In de memorie van toelichting bij deze wetswijziging (Wijziging van de
Gezondheidswet, 1961) werd gesteld dat het milieu waarin de mens leeft, van
biologische, chemische en fysische aard was, en aan voortschrijdende veront-
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reiniging onderhevig was. Bij verontreiniging van het biologische milieu dien-
de te worden gedacht aan beïnvloeding door bacteriën; bij het fysische milieu
dacht men bijvoorbeeld aan de werking van ioniserende stralen, terwijl veront-
reiniging van water en lucht in het vlak van het chemische milieu kon liggen.

3.5 Hinderwet

In 1952 werd de nieuwe Hinderwet ingevoerd (Stb. 274, 1952). Er veranderde
niet zoveel ten opzichte van de oude: de opsomming van de inrichtingen die
een vergunning nodig hebben, werd gewijzigd en ondergebracht in een alge-
mene maatregel van bestuur; bovendien werden enkele voorschriften op admi-
nistratief gebied gewijzigd.

Bij de behandeling van het Ontwerp Hinderwet 1952 in de Kamer werd over
de milieuverontreinigende gevolgen van industrialisatie niet gerept. Vele kamer-
leden wezen erop dat de Hinderwet tot dusverre ten volle aan haar doel had
beantwoord. Men vond dat de wet op zich nog voldeed en kon dat doen, omdat
op de handhaving nauwelijks een beroep werd gedaan. Toch is dit opvallend,
omdat bijvoorbeeld Aalders (1984) erop wees dat in de ons omringende landen
al in 1952 luchtverontreiniging geconstateerd werd.

Sinds de invoering van de Hinderwet 1952 is een plaats die, ook al is daar
geen bouwwerk of getimmerte aanwezig, wordt gebezigd als bewaar-, stort-,
opslagplaats of iets dergelijks, een inrichting in de zin van die wet (Meijer
Drees, 1972).

In 1952 werd een circulaire gestuurd, waarin gesteld werd dat een bedrijf
ook wel zonder vergunning kon beginnen als moeilijk te beoordelen was of van
te voren te zien was of de machines en dergelijke gevaar, schade of hinder
zouden aanrichten. Kocken (1966) had hier ernstige kritiek op.

Nierstrasz (ca. 1953) stelde in zijn boek over de Hinderwet van 1952 dat de
oude Hinderwet wat stelsel en opzet betreft in grote lijnen steeds voldaan had.
In de derde druk van zijn boek, in 1960, ging hij in op het feit dat er inrich-
tingen werden gebouwd en in werking werden gebracht, voordat er een defi-
nitieve vergunning was. Hij stelde dat dat vaak ook niet anders kon omdat
technisch deskundigen niet altijd van te voren een gefundeerd oordeel konden
hebben over de gevolgen voor de omgeving; hij ging in op het feit dat de in-
richtingen die in werking waren zonder in overeenstemming met de verleende
vergunning te zijn, door het gemeentebestuur gesloten zouden moeten worden,
terwijl dat niet gebeurde. Hij stelde dat als hier echter de hand aan gehouden
zou worden, zeker driekwart van alle fabrieken in Nederland gesloten zou
moeten worden, omdat zou blijken dat de feitelijke toestand niet precies met de
bij de vergunningen behorende tekeningen en beschrijvingen overeenkwam
(Nierstrasz, 1960).

Volgens Aalders bleek reeds in de jaren vijftig dat met de Hinderwet tal
van neveneffecten van industrialisatie niet tot een oplossing konden worden
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gebracht, zoals verontreiniging van lucht en bodem, en geluidshinder. Span-
ningen in de uitvoering van de Hinderwet werden echter pas geconstateerd toen
men in de jaren zestig de Hinderwet wilde gaan gebruiken om milieu-overlast
terug te dringen (Aalders, 1980 en 1984). Er ontstond toen een ingewikkeld
proces binnen de beleidsvormende instanties: men bepleitte maatregelen tegen
overtreders van de Hinderwet maar schrok ervan terug die maatregelen te
nemen. Er was sprake van een botsing tussen milieubelang en economische-
groeibelang (Aalders, 1984).

Een van de publikaties waarin kritiek op de Hinderwet werd geuit, was het
eerder vermelde boek van Kocken (1966). Hij keek hierin naar de wijze waar-
op de Hinderwet en de Woningwet in de praktijk werden toegepast en nage-
leefd, en naar de spanningen die hij constateerde tussen de wetsinhoud en de
wetstoepassing. Gezocht werd naar de oorzaken daarvan en naar eventuele
oplossingen. Hij vermeldde een groot aantal feiten. Hij wees er bijvoorbeeld
op dat wat het toezicht op de naleving van de Hinderwet betreft, de gemeenten
(zelfs de allergrootste) terug bleken te schrikken voor de aanschaf van appara-
tuur tot het meten van lucht en bodemverontreiniging, geluids- en trillingshin-
der en dergelijke. Hij meende dat er een inventarisatie van gevaarlijke of hin-
derlijke bedrijven zou moeten zijn, zowel voor bedrijven die toen al overlast
bezorgden, of dat wellicht in de naaste toekomst zouden gaan doen. Dit zou
moeten gelden voor luchtverontreiniging, en in beginsel ook voor bodemver-
ontreiniging en geluidshinder. Hij wees erop dat er wel een vorm van overleg
groeiend was tussen enerzijds de gemeentelijke diensten, die met het toezicht
op de naleving van de Hinderwet belast waren, en anderzijds het districtshoofd
van de Arbeidsinspectie, en de inspecteur voor de ruimtelijke ordening, belast
met het toezicht op de milieuhygiëne: bij circulaire van 13 september 1965
werd namelijk de gemeentebesturen in overweging gegeven om beide functio-
narissen, wat betreft de oprichting van bedrijven welke luchtverontreiniging
konden veroorzaken, zo vroegtijdig mogelijk in te schakelen (Circulaire Staats-
secretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, d.d. 13 september 1965, nr.
8620 aan de gemeentebesturen). Gemeenten in het Nieuwe-Waterweggebied
hadden al eerder een circulaire van gelijke strekking ontvangen (Kocken,
1966). Hij wees ook op een aantal zaken met betrekking tot de bodem, die
verderop ter sprake zullen komen.

Er zijn, behalve het onderzoek van Kocken, verschillende andere onder-
zoeken naar het functioneren van de Hinderwet gedaan: zo liet het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne verschillende onderzoeken verrichten
door het management- en consultancybureau Twijnstra en Gudde, in de jaren
tussen 1975 en 1980. In de periode november 1975 tot mei 1976 werd een
onderzoek verricht waarmee werd geprobeerd in korte tijd een betrouwbaar
beeld te krijgen van de wijze waarop vergunningprocedures en beroepsproce-
dures op grond van de Wet inzake de Luchtverontreiniging en de Hinderwet in
de praktijk verliepen en wat daarin de belangrijkste knelpunten waren. Uit het
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onderzoek bleek dat een belangrijk deel van de problemen betrekking had op
de mate van effectiviteit van de toepassing van de Hinderwet. Geschat werd
bijvoorbeeld dat slechts ongeveer 25% van de hinderwetplichtige inrichtingen
over een geldige vergunning beschikte (Onderzoek vergunningprocedure,
1976). Op grond van de resultaten van dit eerste onderzoek werd verder onder-
zoek verricht naar de effectiviteit van de Hinderwet, en naar mogelijkheden
deze door wijziging van de wet enlof de wijze waarop zij werd toegepast, te
verbeteren. Het onderzoek was verdeeld in drie projecten. Twee van die pro-
jecten gaven veel feitenmateriaal over de effectiviteit van de huidige Hinder-
wet; bij project één vond een inventarisatie en analyse plaats van soorten en
hoeveelheden hinderwetplichtige inrichtingen en de mate waarin zij over vol-
doende hinderwetvergunningen beschikten. Men schatte op grond van gegevens
gebaseerd op een steekproef van inrichtingen dat 57% van het totaal aantal
inrichtingen hinderwetplichtig zou zijn, en dat van deze inrichtingen 62% geen
vergunning had en 14% een niet-toereikende vergunning (Uitvoering Hinder-
wet, project 1, 1979). Bij project twee vond een inventarisatie en analyse
plaats van de wijze waarop de gemeenten georganiseerd waren ten behoeve
van de uitvoering van de Hinderwet, de daarvoor beschikbare personele capaci-
teit en de kosten die dat met zich mee bracht (Uitvoering Hinderwet, project 2,
1979). Project drie werd uiteindelijk in de vorm van een interimrapport aange-
boden: gepoogd was te komen tot een ontwikkeling van een methode voor
classificatie van inrichtingen naar de ernst van hun potentiële milieu-effecten,
mede gericht op een doelmatig toezicht op hinderwetplichtige inrichtingen.
Hierin werd ook gekeken naar effecten voor de bodem (Uitvoering Hinderwet,
interimrapport project 3, 1979).

Ook Aalders heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de Hinder-
wet en de organen die deze wet moesten toepassen. Het onderzoek was soci-
aal-wetenschappelijk van aard, met enkele juridische aspecten. De centrale
onderzoeksvraag was, bij zijn eerste onderzoek, verricht in de jaren 1977-
1980: `of en zo ja, waarom de regels omtrent handhaving van de Hinderwet
enerzijds, en de organen van handhaving van de Hinderwet anderzijds niet
goed functioneren of fungeren, gelet op de wijze waarop de wet in praktijk
wordt toegepast, de mate waarin de wet wordt gehoorzaamd en de mate waarin
de doeleinden van de wet worden bereikt.' Om te weten te komen hoe de
Hinderwet tot stand gekomen was en welke factoren op de formulering invloed
hadden uitgeoefend, werd de wetsgeschiedenis bestudeerd. Om na te gaan hoe
de handhaving van de Hinderwet in de praktijk functioneerde en welke facto-
ren daarbij een rol speelden, werden zowel literatuurstudie als dossierstudie
verricht, en werden interviews gehouden met bestuurders, ambtenaren, politie-
mensen en openbaar ministerie. Dit gedeelte van het onderzoek was beschrij-
vend, kwalitatief van aard, omdat gegevens schaars bleken te zijn, en registra-
tie van overtredingen beperkt bleek te zijn. Uiteindelijk werd besloten een
aantal case-studies die verricht waren als voorbeeld voor de problemen bij de
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handhaving van de Hinderwet te nemen. Later, in 1983, werd aanvullend
onderzoek verricht: er vond participerende observatie plaats bij een Hinderwet-
afdeling in een middelgrote gemeente, er werden interviews afgenomen in een
middelgrote provinciale en twee gemeentelijke Hinderwet-afdelingen, en er
werd een enquête gehouden onder een zestigtal gemeenten, met als doel na te
gaan wat er was gebeurd met gevallen van inrichtingen, waarin in 1978 door
de Kroon in beroep beslist was, dat zij gesloten moesten worden. Het percen-
tage daadwerkelijke sluitingen bleek zeer laag te zijn. Geconcludeerd werd
dat de Hinderwet, gemeten naar mate van handhaving, vergunningverlening,
beroepsprocedure en signaleringsmechanismen weinig effectief was. In het
algemeen vond Aalders het moeilijk te zeggen of de Hinderwet ineffectief was,
omdat er een groot aantal onbedoelde, onafhankelijke effecten waren, die
wellicht tot indirecte effecten konden leiden en dus tot materiële effectiviteit.
Aalders heeft in zijn proefschrift, waarin hij tevens de onderzoeksresultaten
van de tweede ronde van onderzoek vermeldde, de vraag naar het ineffectief
zijn van de Hinderwet gesteld in het kader van het ineffectief zijn van symbool-
wetgeving: de Hinderwet zou zo'n symboolwet zijn (Aalders, 1980 en 1984).

Na de bespreking van deze onderzoeken, volgen nu enkele opmerkingen over
de betekenis van de Hinderwet. Meijer Drees stelde in 1972 dat in het kader
van het gebruik van de bodem voor het deponeren en opslaan van afval in elk
geval de Hinderwet van belang was.

Bomhof (1989) meende dat de Hinderwet de algemene basiswet voor de
regeling van milieukwesties was. Volgens Leenen (1973) richtte de Hinderwet
zich op alle factoren van milieuverontreiniging, maar was de werking terri-
toriaal begrensd. De wet richtte zich op door ieder bedrijf afzonderlijk ver-
oorzaakte hinder, en niet op de overlast die de collectiviteit van vervuilers
veroorzaakt.

De Hinderwet 1952 werd in de memorie van toelichting bij de Wet Bodem-
bescherming (1980) gezien als wet die relevant geacht kan worden in verband
met de bodem. Zij is echter geografisch beperkt. Volgens de bijlage bij de me-
morie van toelichting bij de Wet Bodembescherming (1980) heeft zij raakvlak-
ken met de problematiek van de bodembescherming. Er wordt op gewezen, dat
het op grond van de doelstelling van de Hinderwet mogelijk is dat de bodem
in zekere mate wordt beschermd, echter beperkt tot die gevallen, waarin er
gevaar, schade of hinder dreigt voor de omwonenden in de directe omgeving
van de betrokken inrichtingen. Er moet ook sprake zijn van een inrichting.
Ook na de nadere beschouwing in het kader van het project DROM, wordt de
Hinderwet nog steeds beschouwd als wet die (mede) tot doel heeft de bescher-
ming van de bodem.

Mede door, bij de wijziging van de Hinderwet in 1981, het artikel 12 a op
te nemen, dat bepaalt dat het gemeentebestuur bij zijn beslissing ook rekening
houdt met bestaande of te verwachten cumulatieve effecten in het gebied van
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vestiging, is de Hinderwet toen, volgens velen, een echte milieuwet geworden
(Aalders, 1984).

Privaatrechtelijke regelingen, convenanten
Kocken (1966) vermeldde dat in contracten van erfpacht en van huur en ver-
huur van gemeentelijke industrieterreinen, bepalingen voorkwamen, welke erop
gericht waren de onttrekking van grondwater tegen te gaan, de lozing van
afvalstoffen te regelen of bepaalde vormen van vervuiling te voorkomen. Deze
privaatrechtelijke voorschriften moesten een materie regelen, die door de Hin-
derwet werd bestreken. Als voorbeeld gaf Kocken bepalingen die in contracten
van verhuur van terreinen in beheer van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotter-
dam opgenomen werden. Zie hiervoor subparagraaf 3.10.6.

Bloembergen beschreef een speciaal soort contracten in zijn artikel 'Conve-
nanten op bestuurlijk terrein' (1974). Hij definieerde bestuurlijke convenanten
als: `een tussen overheidslichamen gesloten regeling op het stuk van de milieu-
verontreiniging getroffen in verband met de vestiging van een grote industrie
in een bepaald gebied. Het is een regeling tussen overheden: de industriële
vestiging is geen partij bij het convenant. Maar in samenhang daarmee ontstaat
er voor die onderneming steeds een privaatrechtelijke binding'. Staatssecretaris
Kruisinga (Sociale Zaken en Volksgezondheid) noemde het convenant: `een
overeenkomst tussen het rijk, de gemeente en de provincie, eventueel een
bovengemeentelijk orgaan, waarin deze bestuurlijke organen gezamenlijk af-
spreken bepaalde extra voorwaarden aan het betrokken bedrijf te stellen die
eventueel uitgaan boven de mogelijkheden die de huidige Hinderwet biedt'
(Bloembergen, 1974). Bloembergen ging in op het rechtskarakter van derge-
lijke convenanten. Hij vermeldde dat er convenanten gesloten werden bij de
vestiging van Mobil Oil in het Noordzeekanaalgebied, in 1965, bij de vestiging
van Hoechst in het Sloegebied in 1966, van Shell-chemie in het Moerdijk-
gebied in 1968, en van Péchiney in het Sloegebied in 1969. Hij nam bij zijn
artikel voorbeelden van teksten van convenanten op. In dat met betrekking tot
Mobil Oil stond onder andere: `Aan de door de regering in haar beslissing van
24 februari 1965 betreffende de vestiging van Mobil Oil NV en verdere chemi-
sche verwerkingsindustrieën gestelde voorwaarde dat voor het vraagstuk van
de verontreiniging van lucht, bodem, en water een naar het oordeel van de
Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Verkeer en Water-
staat verantwoorde regeling zal worden gevonden, wordt door het totstand-
komen van het onderhavige convenant voldaan. Teneinde te komen tot een
verantwoorde regeling betreffende de zuiverheid van lucht, bodem en water
zullen ten aanzien van de op te richten aardolieraffinaderij, zoals deze blijkens
de door Mobil Oil verschafte gegevens wordt opgezet, aan Mobil Oil NV de
eisen gesteld moeten worden, welke in de bij dit convenant behorende bijlage
zijn vervat ... De onder 2 en 3 bedoelde voorwaarden zullen zoveel mogelijk
op de Hinderwet gebaseerd worden ...'
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3.6 Mijnwetgeving

Op het gebied van de mijnwetgeving kan worden vermeld, dat in 1964 het
Mijnreglement tot stand kwam (Stb. 1964, 538). In 1967 werd de Wet Opspo-
ring Delfstoffen vastgesteld (Stb. 1967, 258). Volgens de bijlage bij de memo-
rie van toelichting bij de Wet Bodembescherming kan de Wet Opsporing Delf-
stoffen gericht zijn op de bodem: voor het verrichten van mijnbouwkundige
onderzoekingen inzake het opsporen van bepaalde delfstoffen door middel van
boringen kunnen aan de boorvergunning en aan de ontginningsconcessies voor-
schriften worden verbonden, die ook gericht kunnen zijn op de bescherming
van de bodem. Na de operatie DROM werd zij gezien als `verdelingswet': dit
zijn wetten ter verdeling van schaarse goederen, in het kader waarvan regels
gesteld kunnen worden die in het belang van de bodem kunnen zijn. De Mijn-
wet Continentaal Plat (Stb. 1965, 428, in werking getreden 1 maart 1967) werd
na de operatie DROM gezien als wet die (mede) tot doel heeft de bescherming
van de bodem.

3.7 Natuurbescherming

Over de natuurbescherming kan vermeld worden dat Staatsbosbeheer pas na de
Tweede Wereldoorlog een aankoopbeleid ontwikkelen kon dat was gericht op
de veiligstelling van natuurreservaten (Brussaard en Jurgens, 1989). In 1961
verving de Boswet (Wet van 20 juli 1961, Stb. 256) de Boschwet van 1922.
Zij is gericht op `bewaring van bossen en andere houtopstanden'. De Boswet
wordt in de memorie van toelichting bij de Wet Bodembescherming (1980), als
een wet gezien die raakvlakken heeft met de bodembeschermingsproblematiek,
maar die primair een ander doel beoogt dan de bescherming van de bodem. De
Natuurbeschermingswet (Wet van 15 november 1967, Stb. 572, inwerkingtre-
ding 1 november 1968) is een meer integraal op de natuurbescherming gerichte
wetgeving (Brussaard en Jurgens, 1989). In de memorie van toelichting op de
Wet Bodembescherming (1980), en de bijlage daarbij werd gesteld dat de
Natuurbeschermingswet relevant kan worden geacht voor de bodem, maar dat
zij geografisch beperkt is: deze wet geldt alleen voor gebieden die op grond
van deze wet als beschermd natuurmonument zijn aangewezen. Er zijn waar-
borgen geschapen voor een zorgvuldige afweging van het belang der natuurbe-
scherming tegen andere belangen in het geheel van het ruimtelijk beleid. Ook
na de nadere beschouwing in het kader van het project DROM werd de Natuur-
beschermingswet gezien als een wet die (mede) tot doel heeft de bescherming
van de bodem.
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3.8 Waterverontreiniging

Met betrekking tot de aandacht voor waterverontreiniging, kan gezegd worden
dat deze na de Tweede Wereldoorlog voortgezet is. Ook toen zijn er tal van
commissies geweest die zich met het probleem van de waterverontreiniging
hebben beziggehouden (memorie van toelichting bij het Ontwerp van wet Ver-
ontreiniging van Oppervlaktewater, 1964-1965). Het Rijksinstituut voor Zuive-
ring van Afvalwater (RIZA) werd in 1945 van de Arbeidsinspectie overge-
bracht naar het Directoraat-Generaal van de Rijkswaterstaat. De provinciale
waterstaatsdiensten gingen bijzondere aandacht aan de waterverontreiniging
besteden. Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid had o.a als taak de con-
trole van het afgeleverde water. In Milieuhygiëne in Nederland (1970) werd
vermeld dat dit instituut reeds geruime tijd eerder een speciaal laboratorium
ingericht had voor onderzoek van bodem, water en lucht (Milieuhygiëne in
Nederland, 1970). Na de Tweede Wereldoorlog hebben enkele waterschappen
de zuivering van hun wateren op zich genomen. Het waterschap `het stroom-
gebied van de Dommel' kreeg in 1950 als eerste in Nederland deze taak opge-
dragen. De opdracht was zorg te dragen voor de zuivering van het water op
zodanige wijze dat het natuurlijke reinigingsvermogen weer tot zijn recht zou
komen. In 1953 hebben de besturen van de drie centrale werkgeversverbon-
den' hun standpunt ten aanzien van de waterverontreiniging neergelegd in een
rapport. Tevens werd in dat jaar de Adviescommissie Waterverontreiniging
van de drie verbonden ingesteld. Deze commissie werd in 1958 herdoopt in
Commissie Industriewater der Drie Verbonden, omdat steeds meer bleek dat
men het vraagstuk van de waterverontreiniging niet geïsoleerd van de algehele
industriële watervoorziening kon behandelen. In 1964 werd de naam nogmaals
aangepast, en werd toen: Commissie Industriewater en Milieuhygiëne van de
Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden. De Commissie Industriewater
heeft nauw samengewerkt met de door de Minister van Verkeer en Waterstaat
ingestelde Commissie inzake Waterverontreiniging (Duintjer, 1965). In 1967
werd, eveneens onder auspiciën van de Nederlandse werkgeversverbonden, het
Bureau voor de Milieuhygiëne ingesteld als adviescentrum voor de industrie en
om contact te onderhouden met de overheid (Milieuhygiëne in Nederland,
1970).

Wetgeving
Wetgeving met betrekking tot waterverontreiniging kwam ondanks het feit dat
deze vorm van verontreiniging al lang onderwerp van zorg van de overheid
was, pas tot stand door de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Deze
werd bij de Tweede Kamer ingediend in 1964, gepubliceerd in 1969 (Stb.

4 Het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, het Nederlands Katholiek Werkgevers
Verbond, en het Verbond van Protestants-christelijke Werkgevers in Nederland.
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536), en trad in werking op 1 december 1970. Zij werd na de nadere beschou-
wing in het kader van het project DROM gezien als wet die (mede) tot doel
heeft de bescherming van de bodem.

Vódr de totstandkoming van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
werden voorschriften met betrekking tot de lozing van afvalstoffen gesteld op
grond van de Rivierenwet, Hinderwet, provinciale verordeningen, waterschaps-
keuren en gemeentelijke verordeningen (Smit, 1989). De Rivierenwet (Wet van
9 november 1908, Stb. 339) werd in de memorie van toelichting bij de Wet
Bodembescherming (1980) gezien als een wet, die wel raakvlakken heeft met
de bodembeschermingsproblematiek, maar die primair een ander doel beoogt
dan de bescherming van de bodem. Na de operatie DROM werd gesteld dat zij
als neveneffect de bescherming van de bodem kan hebben.

3.9 Andere wetgeving met betrekking tot het milieu

Langzamerhand kwam er ook andere wetgeving tot stand die te maken had met
het tegengaan van milieuverontreiniging, of daartoe de mogelijkheid gaf.

In 1962 kwam de Bestrijdingsmiddelenwet (Stb. 288, in werking 1 septem-
ber 1964) tot stand. Over het feit dat sommige kamerleden deze wet in een
groter verband wilden zien, namelijk in het kader van de evenwichtsverstoring
in het milieu, is al ingegaan in het hoofdstuk met betrekking tot overheidszorg
ten aanzien van het milieu. De wet werd gewijzigd bij Wet van 5 juni 1975
(Stb. 381), om bij te dragen aan een betere bewaking van het leefmilieu van
mens, dier en plant. In de bijlage bij de memorie van toelichting bij het Ont-
werp van wet Bodembescherming werd vermeld dat toen (1980) tot de schade-
lijke nevenwerkingen onder andere gerekend werden (zie art. 3 lid 2 dat in
1975 gewijzigd werd): het schaden van het produktievermogen van de grond
(art. 3 lid 2, d); het schaden van bodem, water of lucht dan wel van dieren,
planten of delen van planten, welker instandhouding gewenst is, in een mate
die niet aanvaardbaar is (art. 3 lid 2, e). In de wet zoals die in 1962 in het
Staatsblad kwam, stonden als schadelijke nevenwerkingen vermeld (art. 3 lid
2): d. het schaden van het produktievermogen van de grond, van planten of
delen van planten, dan wel van dieren welker instandhouding vereist is, indien
deze schade onevenredig is in verhouding tot het met het gebruik van het mid-
del beoogde doel. Tevens werd vermeld dat als de regeling bezien werd op
relevantie voor de bescherming van de bodem, deze beperkingen vertoonde:
bij het Bestrijdingsmiddelenbesluit zijn geen regels opgenomen ten aanzien van
de opslag van bestrijdingsmiddelen met het oog op bescherming van de bodem.
Voorts is het niet mogelijk bij de Bestrijdingsmiddelenwet voorschriften te
geven voor het gehalte aan- mede in bestrijdingsmiddelen voorkomende-
stoffen in de bodem, op grond waarvan het gebruik van bestrijdingsmiddelen
in bepaalde gebieden (tijdelijk) aan banden zou kunnen worden gelegd. Boven-
dien is het niet mogelijk voorschriften te geven met betrekking tot de per
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oppervlakte-eenheid aan de bodem toe te voegen bestrijdingsmiddelen (bijlage
bij de memorie van toelichting bij het Ontwerp van wet Bodembescherming,
1980). Ook na de operatie DROM werd de Bestrijdingsmiddelenwet gezien als
een wet die (mede) tot doel heeft de bescherming van de bodem.

Wet op de Ruimtelijke Ordening
Men heeft ook gedacht (Baudoin e.a. 1973; Festen, 1973; Otten, 1980) dat de
Wet op de Ruimtelijke Ordening van 5 juli 1962 (Stb. 286; in werkingtreding 1
augustus 1965) een niet onbelangrijke functie vervullen kon op het gebied van
het milieubeheer: via structuur- en bestemmingsplannen en het voorschrijven
van aanlegvergunningen zou een deugdelijk beleidsprogramma kunnen worden
opgezet en uitgevoerd. Door middel van planologische maatregelen zouden de
gemeentebesturen kunnen aangeven waar industrieën mochten worden gevestigd
en waar wegen zouden worden aangelegd. Hierdoor zou de ruimtelijke orde-
ning niet slechts terzake van de luchtverontreiniging, maar ook ten aanzien van
water- en bodemverontreiniging, ontsiering van het landschap en de geluids-
overlast een betekenisvolle rol kunnen vervullen (Festen, 1973). Baudoin e.a.
haalden het Besluit Ruimtelijke Ordening aan (Besluit van 24 juli 1965, Stb.
339), waarin werd bepaald dat aan de opstelling van een streek- of structuur-
plan een onderzoek naar `de natuurlijke gegevens van het gebied en de moge-
lijkheden voor de ontwikkeling ervan' vooraf diende te gaan (art. 7 lid 2 sub a
en e en 13 Besluit RO). In de nota van toelichting bij dit besluit, wees de rege-
ring erop, dat het onderzoek dat aan de voorbereiding van een streekplan voor-
af moest gaan, zich onder meer moest richten op de zuiverheid van bodem,
water en lucht en op de natuurbescherming. De Urgentienota voegde hier nog"-
aan toe, dat bij de gemeentelijke bestemmingsplannen alle relevante milieu-
hygiënische aspecten dienden te worden verdisconteerd.

Otten heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de rol die de Wet op de Ruim-
telijke Ordening (Wet RO) zou kunnen spelen (Otten, 1980). Hij ging in op de
wijze waarop het instrumentarium van de Wet RO gebruikt kon worden om
een bijdrage te leveren aan de bescherming van het leefmilieu. Een conclusie
die Otten trok is, dat er, zowel bij de behandeling van het Ontwerp van wet op
de Ruimtelijk Ordening, als in regeringsnota's en dergelijke betreffende de
ruimtelijke ordening en tijdens de behandeling van deze nota's in het parle-
ment vanaf het begin, dat wil zeggen vanaf ca. 1960, zorg en aandacht voor
de bescherming van het (fysieke) milieu is geweest. Het werd beschouwd als
een belang waaraan in het kader van de ruimtelijke ordening grote aandacht
besteed moest worden.

In de memorie van toelichting bij de Wet Bodembescherming (1980) werd
de Wet RO apart besproken. Gesteld werd onder andere dat op grond van deze
wet in theorie het gehele land bedekt zou kunnen worden met bestemmings-
plannen, waarin telkens gelijksoortige voorschriften ter bescherming van de
bodem zijn opgenomen. In de bijlage bij de memorie van toelichting staat dat
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binnen het kader van deze wet het belang van de bescherming van de bodem
tegen andere belangen kan worden afgewogen. Milieuhygiënische voorschriften
die voor het hele land gelden en die dienen om een of meer milieucompo-
nenten integraal te beschermen, kunnen op grond van deze wet echter niet
gesteld worden.

Na de nadere beschouwing in het kader van het project DROM, werd de
Wet op de Ruimtelijke Ordening gezien als een `verdelingswet': een wet ter
verdeling van schaarse goederen, in het kader waarvan regels gesteld kunnen
worden die in het belang van de bodem kunnen zijn.

Grondrecht
Langzamerhand brak het besef door dat het milieu ook grondwettelijke bescher-
ming verdiende. De Commissie Cals-Donner nam in de grondwet die zij in
1971 voorstelde het volgende artikel op: `De overheid draagt zorg voor de
leefbaarheid van het land en treft maatregelen ter bescherming van de volks-
gezondheid.' In de Proeve van een nieuwe grondwet, die in 1966 werd ge-
publiceerd, waren nog geen sociale grondrechten opgenomen, behalve één.
Volgens Leenen (1973) zei het dus weinig dat het grondrecht op leefbaarheid
toen nog niet opgenomen was.

In 1972 vonden Steenbeek, Thunnissen en Van Poelje in eigen bijdragen
aan een nummer van Bouwrecht dat een grondrecht met betrekking tot in
volgorde: een leefbaar, gezond, ongerept milieu geen slechte zaak zou zijn.
Fijen vond in 1974 dat het leefmilieu grondwettelijk beschermd moest worden.

Op 2 april 1976 werd door de regering bij de Tweede Kamer wetsvoorstel
13 873 ingediend. De tekst van art. 1.20 was: `De zorg van de overheid is
gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering
van het leefmilieu.' De tekst werd, bij de grondwetswijziging van 1983,
onveranderd opgenomen in de Grondwet.

3.10 Bodembescherming

In deze paragraaf zal ingegaan worden op aandacht die specifiek gericht was
op de bodem(bescherming), danwel op de kwaliteit van het grondwater. Aller-
eerst zal de literatuur ter sprake komen, vervolgens de aandacht van de over-
heid, zoals die vastgelegd is in nota's en dergelijke, en vervolgens komt de
wetgeving ter sprake, die met de bodem te maken heeft. Daarna komt de wet-
geving aan bod die specifiek gericht is op de bescherming van de bodem.

3.10.1 Aandacht voor de bodem in de literatuur

Men kan stellen dat de aandacht voor de bodem als laatste op gang kwam:
eerst kreeg men aandacht voor water- en luchtvervuiling en voor geluidshin-
der. In deze subparagraaf wordt aangegeven welke literatuur uit de jaren zes-
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tig/begin zeventig specifiek inging op de bodem. Sommige publikaties zijn al
ter sprake geweest in het hoofdstuk met betrekking tot meer algemene litera-
tuur ten aanzien van het milieu.

Dit is onder andere het geval met de publikatie van Schuursma (1963),
inspecteur van de volksgezondheid te 's-Gravenhage, waarin hij inging op de
problematiek van de verontreiniging van bodem, water en lucht voor gemeente-
besturen. Met betrekking tot de bodemverontreiniging ging hij vooral in op
afvalstoffen. Hij wees erop dat de mens voor de instandhouding van het leven
veel behoeften heeft, en dat vooral als de samenleving ingewikkelder wordt, er
grote hoeveelheden afvalstoffen ontstaan, waardoor de natuurlijke zelfreiniging
wordt verstoord. Hij wees er ook op dat als er op kleine oppervlakten zeer
grote mensenmassa's leven, plaatselijke concentraties van afvalstoffen ontstaan.
Daarmee was dan het probleem van de bodemverontreiniging ingeleid. Aan de
overheid werd volgens hem de taak gesteld zodanige verhoudingen te schep-
pen, dat een leefbaar milieu zou ontstaan, zodra het individu niet meer in staat
was op het eigen terrein de uit zijn woning te verwijderen stoffen te elimi-
neren. De taak van de overheid strekte zich toen uit tot het normale huishoude-
lijke afval. Omdat de overheid de afval afkomstig van bedrijven en van indus-
triële ondernemingen niet in ontvangst nam, omdat deze zich niet leende voor
het storten op vuilstortplaatsen of ongeschikt was voor verbrandingsbedrijven,
zochten bedrijven naar een eigen verwijdering van afval, of men verpachtte
deze. De gevolgde methode was dan vaak strijdig met het algemeen belang; zij
kon de oorzaak zijn van verontreiniging van het bodem- en oppervlaktewater
en leiden tot vergiftingen (die toen ook al feitelijk waren voorgekomen). Er
moesten dus passende maatregelen komen. Er werd toentertijd, volgens de
auteur, al meer aandacht besteed aan het probleem van de verwijdering van
afval van industriële herkomst, dan in de tijd ervoor. Verder vermeldde hij dat
sinds krachtens het Hinderbesluit het storten van vuil een vergunning behoefde,
(waarop de bijlage van de circulaire van de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid van 27 april 1960, no. 717, afdeling arbeidsverhoudingen,
nog eens bijzonder de aandacht vestigde) deze gevallen ook steeds meer ter
kennis kwamen van de inspecteurs van de volksgezondheid voor de hygiëne
van het milieu (vroeger Farmaceutische Inspectie). De tekst van de bijlage van
de circulaire was: `Het is gewenst, dat de betrokken farmaceutische inspecteur
van de volksgezondheid kennis krijgt van elk verzoek om vergunning voor een
inrichting als bedoeld in art. I, sub VIII van het Hinderbesluit s In verband
daarmede verzoek ik u elke aanvrage voor een zodanige inrichting met de

5 De tekst van dit subartikel luidde: 'Inrichtingen bestemd tot bewaring, bewerking of
verwerking of vernietiging van afval, zoals oud papier, oude metalen, voor de sloop
bestemde automobielen, glas, as, vuilnis, bagger, roet, bloed, beenderen, hoornen,
lompen, huiden, vellen, mest en meststoffen; bloeddrogerijen; lijmfabrieken, destruc-
tie-inrichtingen.'
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daarop betrekking hebbende beschrijving en tekening(en) aan de desbetreffende
inspecteur voor te leggen'.' Schuursma meende dat, omdat het storten van
industriële afval onmiskenbaar een hinderwetsaangelegenheid was, dit niet
betekende dat de plaatselijke overheid in deze geen leiding kon geven en toe-
zicht kon uitoefenen. Hij meende daarentegen dat daar zeker behoefte aan was,
en hij noemde afwezigheid van belangstelling struisvogelpolitiek, die zich te
enigertijd op pijnlijke wijze zou doen bemerken. Hij signaleerde ook proble-
men rond gemeentelijke vuilstortplaatsen: storten van vuil vereiste een door de
provincie afgegeven hinderwetvergunning. Degene die met het rechtstreeks
beheer van de vuilstortplaats was belast was vaak niet op de hoogte van de
gestelde voorwaarden. Het doel, dat bij het verlenen van een vergunning werd
beoogd, werd in veel gevallen nauwelijks in het oog gehouden door degenen
die in de allereerste plaats zich bewust moesten zijn, daarmede belangen van
de volksgezondheid te dienen. Het resultaat was dan ook vaak bedroevend; het
behoefde geen verwondering te wekken, dat de Vereniging tegen Water-,
Bodem- en Luchtverontreiniging zich daarom tot de provinciale besturen
wendde, terwijl ook van andere zijde verontrusting over de gang van zaken
werd uitgesproken.

Hij wees ook op het probleem van het dempen van afgravingen met afval.
Het met organische stof belaste water zou dan tot rotting overgaan, en daar-
door zou ernstige stankhinder ontstaan, en zou het grondwater verontreinigd
worden. Hij vermeldde ook het probleem van de autokerkhoven: het gevaar
van verontreiniging van de bodem of het water met olieresten; dit had geen
betekenis voor de volksgezondheid. Toch kon via het opleggen van voorwaar-
den op grond van de Hinderwet getracht worden tegen onnodige of te vermij-
den verontreiniging te waken. Tot slot stelde hij dat de bestuurders van een
gemeente meer dan enig ander in staat waren zich op de hoogte te stellen van
situaties, die met verontreiniging van bodem, water en lucht te maken hadden,
en beperkingen op te leggen.

In de al eerder genoemde bundel `Water en lucht in industrialiserend
Nederland' (1965) was een artikel opgenomen van N.J.A. Groen (hoofdinspec-
teur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het
milieu). Daarin ging hij in op milieuhygiënische vraagstukken in Nederland.
Hij behandelde ook het probleem van de vuilverwijdering en verwerking, van
zowel huisvuil als chemische afvalstoffen. Hij merkte op, dat het afvoeren naar
stortplaatsen geen alternatief bood voor het lozen in het water, omdat er kans
op verontreiniging van het grondwater was.

6 Volgens Schuursma werd aan deze materie op de jaarvergadering van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs (Ingenieur, 8 september 1961, 73e jrg., nr. 36, en van 29
september 1961, 73e jrg., no. 39) te Eindhoven bijzondere aandacht gevestigd.
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Op 14 december 1966 hield Groen een inleiding voor de Commissie Industrie-
water en Milieuhygiëne van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden
waarin hij inging op het probleem van de afvalstoffen. Hij besteedde, evenals
zijn collega Schuursma een paar jaar daarvoor, aandacht aan het probleem van
het industriële afval, dat door de gemeentelijke dienst als regel niet meegeno-
men werd omdat de gemeente er geen goede raad mee wist en waarvoor de
industrie zelf dan maar een oplossing moest trachten te vinden. Het ging om
stoffen, die gevaar konden opleveren wanneer zij via de bodem of het riool in
het grond- en drinkwater kwamen. Hij ging in op de Tweede nota over de
ruimtelijke ordening in Nederland, en op hetgeen daarin ten aanzien van de
opslag en verwerking van afvalstoffen meegedeeld werd. Hij ging ook in op de
Volksgezondheidsnota en vermeldde dat deze evenals de Tweede nota ruimte-
lijke ordening het gehele vraagstuk der vuilbehandeling als één der belangrijk-
ste factoren zag die toen reeds, maar vooral in de toekomst, bepalend zouden
zijn voor het levensmilieu. Hij vond het merkwaardig dat wettelijke maatrege-
len, direct gericht op de vuilverwijdering en vuilbehandeling, ontbraken.

Ook Kocken (1966) meldde een aantal zaken met betrekking tot bodemver-
ontreiniging. Hij vermeldde dat een vorm van verontreiniging waar men pas de
laatste tijd oog voor begon te krijgen, de verontreiniging van de bodem door
aardolieprodukten was: er waren steeds meer ondergrondse tanks voor huis-
brandolie en benzinepompen, die konden lekken en zo de bodem konden ver-
ontreinigen. Hieruit vloeiden gevaren voor de openbare drinkwatervoorziening
voort. Volgens hem had de Hinderwet 1952 het gevaar, de schade en de hinder
die het gevolg kon zijn van bodemverontreiniging, niet voldoende onderkend.

Gorter schreef in zijn artikel `De toekomst van het Nederlandse milieu'
(1967) een hoofdstukje getiteld: `Het sluipend bederf van water, lucht en
bodem', waarin hij wees op het sluipende bederf van het milieu door de afval-
produkten en andere bijverschijnselen van de moderne technische samenleving;
hij vroeg zich af, wat de uitwerking was van de geleidelijke vervuiling en ver-
giftiging van water, lucht en bodem, het toenemende lawaai, de verstoringen
van het biologisch evenwicht.

Van Rijsinge (1967) vermeldde het boek van Rachel Carson, `Silent spring',
dat in 1963 werd gepubliceerd en dat ging over chemische bestrijdingsmidde-
len. Van Rijsinge vroeg zich naar aanleiding daarvan af wat de bestrijdings-
middelen die op en in de grond terechtkwamen, daar uitrichtten.

Witsen (1971) ging in op de bodemverontreiniging, waarbij zowel het kwa-
litatief grondwaterbeheer, als het storten van afvalstoffen, de opslag van stook-
olie, en het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan de orde kwamen. Hij meldde
dat er van een algemeen beheer van de bodem in ecologische zin nog geen
sprake was. Het leek hem noodzakelijk dat er een wet op de bodemverontreini-
ging zou komen, die een regeling zou geven voor het brengen van afvalstoffen
en verontreinigende en schadelijke stoffen in de bodem, eventueel gecombi-
neerd met een wet voor de kwalitatieve bescherming van het grondwater.
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In `Recht en milieu', de bundel naar aanleiding van het congres van de Jonge
balie Amsterdam, gehouden op 16, 17 en 18 december 1971, was een apart
hoofdstuk gewijd aan bodemverontreiniging, waarin ook ingegaan werd op te
ontwerpen wetgeving, en de problemen die zich daarbij voordeden. Gewezen
werd ook op het feit dat men nog erg weinig wist over de precieze gevolgen
van het storten van allerlei stoffen op de kwaliteit van de bodem. Er werd
gesteld dat het toen in ons land wel communis opinio leek, dat de bestrijding
van de voortschrijdende bodemvervuiling mede behoorde tot een actief bescher-
mingsbeleid ten aanzien van het leefmilieu (Recht en milieu, 1972).

In het Themanummer Milieurecht van Ars Aequi (1973) werd in een van de
artikelen de Nederlandse milieuwetgeving besproken. Daarin werd onder
andere het Voorontwerp van wet inzake Bodemverontreiniging besproken
(Baudoin e.a. 1973).

In 1975 gaf de ANWB het al eerder genoemde boekje uit `Ons welzijn en
de bodemvervuiling', waarin opgenomen de tekst van het Ontwerp Afvalstof-
fenwet en de memorie van toelichting daarbij. Het boekje besteedde vooral
aandacht aan afval en de verwerking daarvan; het gaf een boeiend historisch
overzicht van waar men zoal zijn afval liet en de manier waarop het opgehaald
werd: van uit het raam gooien, tot de vuilniswagen.

Tot slot nog twee opmerkingen uit de literatuur. Schouten (1983) merkte op
dat er circa 1970 al aandacht voor de bodemverontreiniging was, en niet pas in
1980: het kreeg al de volle aandacht toen men vermoedde dat de bodem van
het oudste natuurmonument van ons land, het Naardermeer, waarschijnlijk
vervuild werd door de Lepelaar, een nabij gelegen meertje, dat door een
chemische fabriek als afvalbak werd gebruikt.

Groen stelde echter in zijn boek `Naar een duurzaam Nederland' (1988) dat
nog geen tien jaar eerder het hele probleem van de bodemverontreiniging, de
zaak van de smerige onderwaterbodems, de complete verzuringsproblematiek
en dergelijke nog vrijwel geheel ontdekt moesten worden.

3.10.2 Aandacht van de overheid voor de bodem c. q. het grondwater

Langzamerhand kwam ook de (rijks)overheid tot het inzicht dat er speciale
aandacht nodig was voor de bescherming van de bodem, c.q. het grondwater.

De aandacht voor de vervuiling van het grondwater is altijd zeer nauw ver-
weven geweest met de aandacht voor de bodem. Zij loopt echter niet geheel
parallel met de geschiedenis van de zorg voor de bescherming van de bodem.
Daarom worden nu eerst een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de zorg
voor het grondwater besproken. Deze zorg bestaat uit twee soorten: zorg voor
het kwalitatieve aspect (tegengaan van vervuiling), en voor het kwantitatieve
aspect (de hoeveelheid grondwater die gewonnen kan worden). Voor het doel
van dit rapport is vooral van belang de zorg voor de kwaliteit van het grond-
water. Derhalve volgen nu enige gegevens die de aandacht daarvoor duidelijk
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maken. In de (eerste) Nota inzake de ruimtelijke ordening (1960) werd ver-
meld dat met betrekking tot openbare watervoorziening bijzondere zorg voor
de kwaliteit van het oppervlaktewater en voor de bescherming van bestaande
en toekomstige winplaatsen van grondwater tegen bacteriologische en chemi-
sche verontreiniging (onder meer door benzine en andere aardolieprodukten)
als hoofdlijn gegeven kon worden. Bij besluit van 9 oktober 1962 werd door
de Minister van Sociale Zaken een commissie ingesteld, die tot taak kreeg na
te gaan of het wenselijk was dat nadere wettelijke regelingen werden gemaakt
ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater tegen verontreiniging
door aardolieprodukten en chemische stoffen, alsmede - als dat gewenst geacht
werd - een voorontwerp van wet op te stellen. De commissie bracht in januari
1966 een interimrapport uit over de schadelijkheid van aardolieprodukten voor
de kwaliteit van het grondwater en de maatregelen die tegen verontreiniging
van het grondwater door deze produkten konden worden genomen. Uitvoerige
gegevens met betrekking tot het grondwater stonden in het `Rapport over de
toekomstige drinkwatervoorziening van Nederland', dat de Centrale Commissie
voor Drinkwatervoorziening in 1965 uitbracht.' (Gegevens ontleend aan de
memorie van toelichting bij het Voorontwerp van wet inzake de Bodemveront-
reiniging, 1971.)

In de memorie van toelichting bij het Wetsontwerp Verontreiniging Opper-
vlaktewateren (dat op 9 november 1964 naar de Kamer werd gestuurd) werd
onder andere gesteld dat de goede kwaliteit van het grondwater door de sterke
onttrekking en het intensieve gebruik van de bodem daarboven in veel gevallen
werd bedreigd. De problemen met betrekking tot het grondwater konden echter
beter apart geregeld worden: er waren een tweetal commissies ingesteld waar-
aan was opgedragen te bezien hoe men kon komen tot een bescherming van het
grondwater, zowel kwantitatief als kwalitatief. Uit het voorlopig verslag van de
behandeling van dit wetsontwerp (Tweede Kamer, zitting 1964-1965, 7884, nr.
4, vastgesteld op 18 mei 1965) blijkt dat veel kamerleden het jammer vonden
dat niet meteen ook het probleem van de vervuiling van het grondwater gere-
geld werd. Zij meenden dat als er eenmaal een lozingsverbod op oppervlakte-
water zou zijn, dit consequenties zou hebben voor de kwaliteit van het grond-
water: men verwachtte dat bepaalde stoffen in de grond afgevoerd zouden gaan
worden. Kamerleden wezen er bij de behandeling van het wetsontwerp in de
vergadering van 11 juni 1968 nogmaals op, dat bescherming van het grond-
water nog niet geregeld was en wezen er ook op, dat een regeling van de
bodemverontreiniging door de storting van vaste stoffen nog ontbrak
(Handelingen Tweede Kamer, zitting 1967-1968, p. 2422 e.v.).

In december 1969 vroeg de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid het advies van de Commissie Bescherming Grondwaterkwaliteit

' Uitgegeven door de Staatsuitgeverij, 1967.
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omtrent een door de Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening opgesteld
voorontwerp van wet, houdende een regeling ter bescherming van het grond-
water tegen verontreiniging. De commissie besprak het voorontwerp in zijn
vergadering van 25 februari 1970, en kon zich met de strekking en inhoud van
het ontwerp verenigen. In de memorie van toelichting bij het Voorontwerp van
wet inzake de Bodemverontreiniging werd vermeld dat men een aparte wet ter
bescherming van het grondwater wenselijk vond. Het leek gewenst het ontwerp
niet afzonderlijk in te dienen, maar in het kader van de Wet Bodemverontreini-
ging te doen plaats vinden (memorie van toelichting bij het Voorontwerp van
wet inzake de Bodemverontreiniging, 1971).

In 1971 schreef Witsen dat de bescherming van het grondwater, die in
belangrijke mate zou moeten bestaan uit regelingen ter voorkoming van bodem-
verontreiniging, voornamelijk plaats vond op basis van provinciale en gemeen-
telijke verordeningen en planologische maatregelen, en door toepassing van de
Hinderwet (Witsen, 1971).

In oktober 1974 werd de Commissie Bescherming Waterwingebieden inge-
steld door de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrij ven in Neder-
land en het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. In maart 1980 heeft zij
een eindrapport uitgebracht over de keuze van een zoneringssysteem rondom
grondwaterwinplaatsen (memorie van toelichting Wet Bodembescherming,
1980).

Uiteindelijk werd de zorg voor het kwalitatieve aspect van het grondwater
geregeld in de Wet Bodembescherming (Stb. 1986, nr. 374). In deze wet zijn
bepalingen opgenomen op grond waarvan een betere bescherming van de kwa-
liteit van het grondwater mogelijk is.

Het kwantitatieve aspect werd geregeld in de Grondwaterwet. Het Ontwerp
tot een Grondwaterwet werd in 1975 ingediend. De wet werd vastgesteld op
22 mei 1981 (Stb. 392), en werd pas in 1984 in zijn geheel van kracht. De
Grondwaterwet wordt in de memorie van toelichting bij de Wet Bodembescher-
ming als relevant in verband met de bodem gezien, maar is objectgericht, en
regelt bovendien vooral kwantitatieve aspecten. Na de nadere beschouwing in
het kader van het project DROM, werd de wet gezien als `verdelingswet', in
het kader waarvan regels gesteld kunnen worden die in het belang van de
bodem kunnen zijn.

Na deze gegevens op het gebied van het grondwater wordt nu vooral ingegaan
op de aandacht voor de bodem als zodanig.

Aalders (1984) vermeldde dat reeds in 1960 een commissie ter bestudering
van maatregelen tegen bodemverontreiniging door aardolieprodukten opgericht
werd; hij haalde dit gegeven uit het Centraal jaarverslag van de Arbeids-
inspectie, 1960.

In de al eerder vermelde Volksgezondheidsnota, die op 2 februari 1966 naar
de Kamer gestuurd werd, werden ook zaken met betrekking tot de bodem
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behandeld. Onder het kopje `de bodem en het oppervlaktewater' werd de toe-
nemende hoeveelheid afval vermeld, zowel van bedrijven, als uit de persoon-
lijke sfeer.

Gesteld werd, dat de hinder die in toenemende mate uitging van het vuil,
het afval en het ongedierte dat zich daarin nestelde, de leefbaarheid van het
milieu dreigde aan te tasten. Deze algemene verontreinigingen van het water
en de bodem vormden, volgens de nota, de grondslag voor een belangrijke
ontwikkeling in het gezondheidsbeschermingsbeleid, namelijk een toenemende
zorg voor de beheersing van de hygiëne van het milieu. Genoemd werden de
verspreiding van radioactieve stoffen, onder andere in de bodem, en een geheel
andere zaak, namelijk de problematiek met betrekking tot de lijkbezorging:
door een groeiende bevolking nam ook het aantal overledenen toe. Uit een
oogpunt van milieuhygiëne was belangrijk waar en hoe de stoffelijke resten
van de overledenen werden bewaard, en ter aarde besteld. Maatregelen die met
betrekking tot de voorgaande onderwerpen voorgesteld werden, waren:
- voorbereiden van voorzieningen tot bestrijding van de gevaren voortvloeien-

de uit het transport, de opslag, de afvoer, de lozing, of de verwerking van
sterk werkzame of giftige en onnuttige bijprodukten en afvalprodukten van
industriële activiteit, in aansluiting op de reeds bestaande voorzieningen op
het vervoer van gevaarlijke stoffen en van splijtstoffen en de omgang met
radioactieve stoffen op grond van de Kernenergiewet (toen nog Radioactieve
Stoffenbesluit Warenwet);

- bevorderen van een spoedige inwerkingtreding van de Kernenergiewet;
- het bevorderen van de ontwikkeling van crematie;
- het bevorderen van maatregelen tot voorziening in het vraagstuk van vuil-

verwijdering en -verwerking.

Zoals al eerder vermeld, werd in de Tweede nota inzake de ruimtelijke orde-
ning, die op 21 september 1966 naar de Kamer gestuurd werd, ook aandacht
besteed aan de bodemverontreiniging en bodembescherming. Ingegaan werd op
de opslag en verwerking van afvalstoffen: vuilberging in terreinen werd aan-
bevolen, in plaats van de gebruikelijke gang van zaken, waarbij stortplaatsen,
dikwijls onafgedekt en vaak brandend, werden ingericht op willekeurige, soms
landschappelijk zeer aantrekkelijke plaatsen; gesignaleerd werd het gevaar dat
bij storten c.q. ingraven van vuil giftige of schadelijke stoffen in de bodem
zouden binnendringen. Aan de orde kwam ook de wijze waarop chemische
afvalstoffen verwerkt moesten worden, en het probleem van autowrakken en
grote huishoudelijke apparaten. Tevens werd ingegaan op verontreiniging van
de bodem door infiltratie van industrieel afvalwater en olie, en door langzame
besmetting met kleine doses schadelijke stoffen (chemische plantenziekten-
bestrijdingsmiddelen, industriële afvalstoffen en dergelijke). Ook het probleem
van eventuele calamiteiten werd gesignaleerd (ongelukken met tankauto's en
dergelijke). De problemen werden gesignaleerd, er werd op de problemen
gestudeerd, maar een oplossing werd nog niet gesuggereerd.
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Op 19 mei 1969 werd door een statutenwijziging, de naam van de Stichting
Compost gewijzigd in Stichting Vaste Afvalstoffen. De Stichting Compost was
opgericht in 1952, en ressorteerde onder het Ministerie van Landbouw en
Visserij. De voornaamste doelstelling was `het doen van onderzoekingen en het
geven van adviezen inzake vuilverwijdering en stadscompostbereiding'. Zoals
gezegd werd de naam in 1969 veranderd; het doel van de stichting werd: het
geven van advies en bijstand aan overheidsinstanties met betrekking tot de
openbare reiniging, en het adviseren omtrent de verwijdering, inhoudende het
vervoer en de verwerking van vaste afvalstoffen. De Stichting Vaste Afval-
stoffen wees in zijn nota van juli 1970 aan de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Volksgezondheid op het feit dat de toenmalige regelgeving niet vol-
deed om te komen tot een efficiënte aanpak van het afvalprobleem, en dat
nieuwe wetgeving noodzakelijk was.

Op 11 juni 1970 werd door de Staatssecretaris van Sociale zaken en Volks-
gezondheid een interdepartementale `Werkgroep ter bestudering van het vraag-
stuk van de afgewerkte olie' ingesteld.

Door de Stichting Vaste Afvalstoffen werd in 1971 een onderzoek ingesteld
naar verontreiniging van bodem en bodemwater door op of in de bodem opge-
slagen afvalstoffen (gegevens ontleend aan de memorie van toelichting bij het
Voorontwerp van wet inzake de Bodemverontreiniging, 1971).

Zoals eerder vermeld, werd in de Urgentienota milieuhygiëne ingegaan op
de bodem. Als urgentiepunten met betrekking tot de behandeling van afval-
stoffen werden genoemd:
- een wetsontwerp inzake afvalstoffen, dat in 1973 aan de Kamer zou worden

aangeboden;
- het bevorderen van de bouw van installaties voor moeilijk verwerkbaar

afval;
- overwegen van maatregelen met betrekking tot inzameling en verwerking

van afvalolie; stimuleren van hergebruik van afvalstoffen.

Als urgentiepunt met betrekking tot bodemverontreiniging werd genoemd het
voorbereiden van een Ontwerp van wet inzake de Bodemverontreiniging. Deze
wet vond men onder andere van belang voor de bescherming van de grond-
waterkwaliteit in verband met de openbare drinkwatervoorziening. In het alge-
mene deel van de Urgentienota werd met betrekking tot de bodem opgemerkt:
`De voornaamste functie van de bodem is een ecologische, dit is het in combi-
natie met lucht en water, verschaffen van een woonplaats aan een groot aantal
organismen, waaronder de mens ... De milieuhygiëne ten aanzien van het com-
partiment bodem omvat, naast andere aspecten, de preventie tegen verschil-
lende vormen van bodembederf, daarnaast draagt zij bouwstenen aan voor de
ruimtelijke ordening en het natuur- en landschapsbeheer. Van dit laatste zijn
vooral de mechanische en chemische aantasting van de bodem van belang.'

Een probleem waarvoor men zich ook gesteld zag, was dat van de diepe
ondergrondse lozingen. Meestal was hierop reeds de Hinderwet van toepas-
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sing. Deze zaak zou nader geregeld worden in de Wet Chemische Afvalstoffen:
voor het doen van diepe ondergrondse lozingen, zou ontheffing gevraagd moe-
ten worden aan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Vooruit-
lopend op deze regeling, werd op 26 november 1973 door de Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne een circulaire gestuurd aan de provinciale
besturen en aan de gemeentebesturen, waarin zij hen vroeg de regionale inspec-
teur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het
milieu, in te schakelen als een beslissing gevraagd werd, hetzij op grond van
de Hinderwet, hetzij op grond van een verordening inzake diepe ondergrondse
lozingen. Dit ook als gevolg van een motie in de openbare commissieverga-
dering van 29 oktober 1973, bij de bespreking van de Urgentienota milieu-
hygiëne.

3.10.3 Wetgeving

Allereerst worden enkele wetten besproken, die raakvlakken hebben met de
bodembescherming, maar daar niet speciaal op gericht zijn.

Als eerste zij vermeld de Ontgrondingenwet (Stb. 1965, 509, in werking 1
september 1971). Deze werd in de memorie van toelichting bij de Wet Bodem-
bescherming gezien als relevant voor de bodem, maar zij is objectgericht. In
de bijlage bij de memorie van toelichting werd gesteld dat de Ontgrondingen-
wet raakvlakken heeft met de bodembeschermingsproblematiek: het is een
regeling waarbij alle bij een ontgronding betrokken belangen tegen elkaar
worden afgewogen. De wet verbiedt zonder vergunning te ontgronden of een
ontgronding toe te laten en biedt bescherming tegen het ongecontroleerd
mechanisch aantasten van de bodem.

De Ontgrondingenwet en de Wet inzake Droogmakerijen en Indijkingen
(Wet van 14 juli 1904, Stb. 147) werden na de nadere beschouwing in het
kader van het project DROM gezien als `verdelingswetten': wetten ter ver-
deling van schaarse goederen, in het kader waarvan regels gesteld kunnen
worden, die in het belang van de bodem kunnen zijn.

De Meststoffenwet, de Uitvoeringsmaatregelen berustende op de Wet Bepa-
lingen Rij kswaterstaatswerken en de Monumentenwet werden in de memorie
van toelichting bij de Wet Bodembescherming (1980), als wetten gezien die
raakvlakken hebben met de bodembeschermingsproblematiek, maar die primair
een ander doel beogen dan de bescherming van de bodem.

Na de nadere beschouwing in het kader van het project DROM werden de
Kernergiewet (Wet van 21 februari 1963, Stb. 82), de Wet inzake de Luchtver-
ontreiniging (Wet van 26 november 1970, Stb. 580), de Mijnwet Continentaal
Plat en de Wet Verontreiniging Zeewater (Wet van 5 juni 1975, Stb. 352)
gezien als wetten die (mede) tot doel hebben de bescherming van de bodem.

In 1976 kwam de Wet Chemische Afvalstoffen (Stb. 1976, 214, in werking
1979) tot stand. Deze wet wordt in de memorie van toelichting bij de Wet
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Bodembescherming (1980) gezien als relevant in verband met de bodem, ech-
ter beperkt tot bepaalde objecten. In de bijlage bij de memorie van toelichting
bij de Wet Bodembescherming (1980) wordt gezegd dat zij raakvlakken heeft
met de bodem. De wet is gericht op doelmatige verwijdering van chemische
afvalstoffen en afgewerkte olie. Het is volgens deze wet verboden om zich van
chemische afvalstoffen en afgewerkte olie te ontdoen door deze (in verpakking,
of niet), op of in de bodem te brengen. De wet biedt geen mogelijkheden tot
het geven van algemeen geldende voorschriften ter bescherming van de bodem.

Ook de Afvalstofenwet (Stb. 1977, 455, in werking 1979) heeft volgens de
memorie van toelichting bij de Wet Bodembescherming raakvlakken met de
bodem. Het doel van de wet is: doelmatige verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen, autowrakken en andere categorieën afvalstoffen. Ook bij deze wet
is het verboden zich van afvalstoffen, behorende tot een daarbij aangewezen
categorie, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of autowrakken, te ontdoen
door ze op of in de bodem te brengen. Ten aanzien van het zich ontdoen van
huishoudelijke afvalstoffen op of in de bodem kunnen bij gemeentelijke ver-
ordening regelen worden gesteld. De wet geeft geen algemeen geldende voor-
schriften ter bescherming van de bodem. Ook na de nadere beschouwing in het
kader van het project DROM werden de Wet Chemische Afvalstoffen en de
Afvalstoffenwet gezien als wetten die (mede) tot doel hebben de bescherming
van de bodem.

Vervolgens worden de ontwikkelingen met betrekking tot wetgeving die speci-
fiek het belang van de bodembescherming op het oog heeft, besproken.

Kocken meldde in 1966 dat de regering had aangekondigd dat een wet op
de bodemverontreiniging in het verschiet lag. Hij vermeldde echter niet waar
hij dit gegeven op baseerde. Op 14 april 1971 werd het Voorontwerp van wet
inzake de Bodemverontreiniging door de Staatssecretaris van Sociale zaken en
Volksgezondheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Ter advisering werd het
tevens naar de SER gestuurd. Uit de memorie van toelichting bij het Vooront-
werp van wet inzake de Bodemverontreiniging blijkt dat de Minister-president
bij de algemene beschouwingen van de Rijksbegroting 1971 in de Tweede
Kamer op 15 en 16 oktober 1970 de toezegging deed dat het in het voornemen
lag om nog gedurende die kabinetsperiode een Wet op de Bodemverontreini-
ging in de openbaarheid te brengen. Ook van de zijde van de Staatssecretaris
van Sociale Zaken en Volksgezondheid was in antwoord op een vraag van een
lid der Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Wet inzake de Luchtver-
ontreiniging op 23 juni 1970 gesteld, dat hij hoopte om nog in die kabinets-
periode met een Voorontwerp van wet op de Bodemverontreiniging te komen.

Dit voorontwerp wilde een regeling geven ter voorkoming en beperking van
de bodemverontreiniging. Het gaf daartoe zeer algemene bepalingen, en rege-
lingen met betrekking tot afvalstoffen en chemische afvalstoffen, en met name
met betrekking tot de verwijdering daarvan (afvalolie, autowrakken), en de
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beperking van het ontstaan (bijvoorbeeld door het invoeren van statiegeld op
moeilijk verwerkbare verpakkingsmiddelen). Afvalstoffen vormden namelijk
volgens het voorontwerp de belangrijkste bron van bodemverontreiniging. Men
wilde een Raad inzake de Bodemverontreiniging instellen.

Het voorontwerp was een raamwet, waarin nog bijna alles door algemene
maatregelen van bestuur moest worden ingevuld. Dit was ook het punt waar de
SER kritiek op had: het wetsontwerp bevatte slechts in zeer beperkte mate
voorschriften die voor burgers of het bedrijfsleven duidelijk bepaalde verplich-
tingen inhielden om verontreiniging van de bodem te voorkomen of te beper-
ken, dan wel afvalstoffen te verwijderen of het ontstaan van zulke stoffen te
verminderen of te voorkomen. Ten aanzien van de genoemde onderwerpen
werden in hoofdzaak slechts bevoegdheden en taken van organen van het Rijk
en van de lagere overheidslichamen vastgesteld.

In de Urgentienota milieuhygiëne, die 14 juli 1972 naar de Kamer werd
gestuurd, werd vermeld dat een Ontwerp van wet inzake de Bodemveront-
reiniging verder voorbereid zou worden.

Bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne voor 1973 werd duidelijk dat het Voorontwerp van wet
inzake Bodemverontreiniging het niet tot wetsontwerp zou brengen (De Kam,
1973). Verschillende andere wetsontwerpen zouden naar de Kamer gestuurd
worden: een met betrekking tot vaste afvalstoffen en een met betrekking tot
chemische afvalstoffen.

Op 3 oktober 1975 werd een brief van de Minister-president verstuurd
inzake coordinatie milieubeleid, waarin stond dat de bodem, zijnde een integre-
rend onderdeel van het fysieke milieu, beschermd dient te worden, `met het
oog op de mens, de flora en de fauna, tegen de achtergrond van de inpasbaar-
heid van het menselijk handelen in een stelsel van evenwicht van mens en
natuurlijk milieu' (Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 643 nr. 1).

Op 17 november 1976 dienden De Boois en anderen (PvdA, CDA, PPR,
D'66, VVD) een motie in tot het vaststellen van een `algemene wet ... die het
mogelijk maakt alle bodembedreigende handelingen te toetsen'.

Op 16 december 1980 werd het Ontwerp van wet houdende Regelen inzake
de Bescherming van de Bodem (Wet Bodembescherming) naar de Tweede
Kamer gestuurd. De bedoeling van de Wet Bodembescherming is het bescher-
men van de bodem en het grondwater als bestanddeel van de bodem.

Inmiddels deden zich echter ontwikkelingen voor, waardoor het noodzakelijk
bleek zeer snel over wetgeving te beschikken: in 1980 ontstond grote beroering
rondom de gifvondsten in Lekkerkerk. Zonder uitvoerig op deze zaak in te
willen gaan, wil ik hier de aandacht vestigen op enkele gegevens. Deze zijn
ontleend aan de Notitie met betrekking tot Bodemverontreiniging Lekkerkerk,
Tweede Kamer 16 187, nrs. 1-2, die verzonden werd op 9 mei 1980. Begin
april 1980 werd bekend dat de bodem in een nieuwbouwwijk in de gemeente
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Lekkerkerk was verontreinigd door de aanwezigheid daarin van chemische
stoffen. Het gemeentebestuur vond het op 3 april 1980 niet meer verantwoord
de op dat moment bekende informatie te onthouden aan de bewoners van de
betrokken wijk, en belegde een bijeenkomst met de bewoners. De voorgeschie-
denis was als volgt: in september 1978 was bij werkzaamheden verontreinigd
grondwater aangetroffen. De regionaal inspecteur van de volksgezondheid,
belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, werd toen ingelicht.
Nader onderzoek bleek noodzakelijk. De inspecteur milieuhygiëne berichtte op
12 januari 1979 aan de hoofdinspecteur dat bij graafwerkzaamheden in Lekker-
kerk verontreiniging van het grondwater was geconstateerd; hij berichtte dit
naar aanleiding van de interim-resultaten van een door het Rijksinstituut voor
de Drinkwatervoorziening ingesteld onderzoek. Nader onderzoek was nood-
zakelijk: zo werd in de wintermaanden van 1980 een bewonersenquéte gehou-
den. De grond voor de in het midden van de jaren zeventig gebouwde woon-
wijk Lekkerkerk-West was in de jaren 1970/71 bouwrijp gemaakt door het
daarop storten van bouw- en sloopafval. Tussen het bouw- en sloopafval zijn
-naar pas later bleek-huis- en industrievuil en chemische afvalstoffen
terechtgekomen.

Naar aanleiding van de zaak Lekkerkerk werd snel een Interimwet Bodem-
sanering naar de Tweede Kamer gestuurd (22 mei 1981) om de sanering van
vervuilde bodem te kunnen regelen. Deze wet werd 29 december 1982 vast-
gesteld (Stb. 763) en trad 15 januari 1983 in werking.

De Wet Bodembescherming werd op 3 juli 1986 vastgesteld en gepubliceerd
in het Staatsblad 1986, nr. 374.

Eén reden voor het lang uitblijven van het wetsontwerp was een competen-
tiestrijd tussen departementen. Winsemius schreef hierover dat de Wet Bodem-
bescherming lange tijd onderwerp is geweest van stammenoorlogen, waarbij de
wederzijdse gevoeligheden groot waren (Winsemius, 1986).

3.10.4 Provinciale regelingen

Zoals gezien, liet een Wet op de Bodembescherming lang op zich wachten,
zodat de lagere wetgever er op een gegeven moment toe overging zelf rege-
lingen te treffen met betrekking tot bodembescherming. Met name provincies
zijn regelend op gaan treden. Er waren al wel eerder provinciale regelingen
die betrekking hadden op de bodem, maar hierbij speelden andere motieven
dan bodembescherming een rol. Zo hadden de provinciale landschapsschoon-
verordeningen, waarin het verboden was om onder andere vuilstortplaatsen en
bergplaatsen van afgedankte materialen zonder vergunning te stichten of te
houden in het landelijk gebied, ten doel de karakteristiek van het landschap te
beschermen (Meijer Drees, 1972). Hofland en Hofman schreven een artikel
getiteld `De provincies en het ontwerp van wet bodembescherming' (1981). Zij
besteedden daarin aandacht aan provinciale verordeningen, maar gaven niet aan
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sinds wanneer welke regelingen precies golden. Zij gaven aan dat de provin-
cies aandacht voor de bodem kregen in het begin van de jaren zeventig.

Ook in de memorie van toelichting bij de Wet Bodembescherming werd
beschreven dat in vele provincies verordeningen tot stand waren gebracht, die
strekten tot bescherming van de bodem en het grondwater. In sommige provin-
cies ging het om verordeningen welke met name voor het brengen van afval-
stoffen op of in de bodem een regeling gaven (Groningen, Zuid-Holland) in
andere provincies waren de verordeningen toegespitst op de bescherming van
waterwingebieden (Zuid-Holland, Zeeland, Overijssel) terwijl sommige provin-
cies daarnaast of uitsluitend een meer algemene regeling ter bescherming van
bodem en grondwater hadden getroffen (Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-
Holland, Utrecht, Gelderland).

De verschillende verbodsbepalingen vertoonden weinig uniformiteit. Om te
proberen hier verbetering in te brengen, werd door het Administratief juridisch
Interprovinciaal Overleg Milieubeheer in 1975, vooruitlopend op het tot stand
komen van de Wet Bodembescherming, een Modelverordening Bescherming
Bodem en Grondwater opgesteld. Deze had het karakter van een aanbeveling
(memorie van toelichting bij de Wet Bodembescherming, 1980).

Ingegaan zal nu worden op enkele provinciale verordeningen, aan de hand
van provinciale nota's, plannen en dergelijke, voor zover deze eenvoudig te
vinden waren (er is niet systematisch per provincie naar gekeken). Aan de
orde zullen komen regelingen en/of plannen van de provincies Noord-Holland,
Zuid-Holland, Groningen en Overijssel.

Sinds 1970 is in Noord-Holland de Verordening Bescherming Bodem en Grond-
water Noord-Holland van kracht. Verboden werden met name genoemde acti-
viteiten die de bodem en of het grondwater kunnen verontreinigen in de zoge-
naamde beschermingsgebieden. Dit zijn waterwingebieden en andere gebieden
waar de bodem speciale bescherming nodig heeft. In 1971 werd deze verorde-
ning uitgebreid met een verbod van dieptelozingen behoudens vergunning. In
1974 werd de verordening gewijzigd, zodat ook alle in of bij woningen en
andere gebouwen in de beschermingsgebieden aanwezige ondergrondse en niet
in dichte kelders geplaatste oliereservoirs onder de werkingssfeer gingen val-
len. Deze gegevens zijn ontleend aan het Provinciaal milieubeleidsplan Noord-
Holland, 1981.

Voor de provincie Zuid-Holland zijn een aantal gegevens gehaald uit het
Milieubeleidsplan Zuid-Holland, 1981. In juni 1948 werd de Verordening
Landschapsschoon Zuid-Holland vastgesteld, die in 1957 werd gewijzigd in de
Verordening ter Bescherming van het Landschap in de Provincie Zuid-Holland.
Deze verordeningen kenden slechts een toetsing aan criteria van landschappe-
lijke aard. Teneinde een greep te krijgen op de problematiek van de opspuitin-
gen trad in 1951 de Verordening op de Opspuitingen Zuid-Holland in werking.
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Bij de wijziging in 1977 werd het mogelijk een milieuhygiënische toetsing te
laten plaats vinden. De verordening, waarmee Zuid-Holland enig in Nederland
was, bood de mogelijkheid om een opspuiting te toetsen aan de diverse betrok-
ken belangen.

In 1966 trad de Verordening Bescherming Waterwingebieden Zuid-Holland
in werking, die de kwaliteit van de bodem en grondwater in waterwingebieden
beschermde, waaruit een groot gedeelte van het drinkwater voor Zuid-Holland
werd gewonnen. De Grondwaterverordening Zuid-Holland uit 1970 had in eer-
ste instantie het kwantitatieve grondwaterbeheer tot onderwerp; de verordening
had echter mede ten doel de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Dit
gebeurde door een vergunningsplicht voor grondwateronttrekkingen en het
lozen van koelwater in het grondwater. In 1968 werd het Vuilafvoerplan Zuid-
Holland vastgesteld. De hoofduitgangspunten van het plan waren het tegengaan
c.q. voorkomen dat verbrandbaar afval al dan niet gecontroleerd werd gestort
en het bevorderen van een regionale afvalverwijdering. Het plan had uitslui-
tend betrekking op stedelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, die door
gemeentelijke ophaaldiensten werden ingezameld. In 1969 ging van Gedepu-
teerde Staten een circulaire uit aan de gemeenten in de Krimpenerwaard, waar-
in onder andere werd aanbevolen stortplaatsen te concentreren.

In 1970 werd door Gedeputeerde Staten naar aanleiding van schriftelijke
vragen uit Provinciale Staten verontrusting uitgesproken over het op onverant-
woorde wijze van storten van containerafval en de controle daarop. In 1972
werd de Verordening tot bescherming van het landschap uitgebreid met de
bescherming van de bodem tot Verordening Bescherming Landschap en Bodem
Zuid-Holland. Bij aanvragen voor bijvoorbeeld stortplaatsen kon sindsdien ook
getoetst worden aan bodembeschermingsaspecten, waardoor de kwaliteit van
het te storten materiaal in de overweging kon worden betrokken. In 1973 is de
Verordening op de Ondergrondse Lozingen van Afvalstoffen Zuid-Holland
(VOLA) vastgesteld.

In 1973 werd ook de Verordening Industriële en Chemische Afvalstoffen
Zuid-Holland (VICA) vastgesteld, op grond waarvan de verwijdering van der-
gelijke stoffen van een bedrijfsterrein aan regels werd gebonden. Zij trad in
1974 in werking. De VICA werd vastgesteld in afwachting van de Wet Che-
mische Afvalstoffen.

Uitgaande van het bevorderen van een selectief gebruik van de beschikbare
verwerkingsmethodes, waren Gedeputeerde Staten van mening, dat ten aanzien
van industriële en chemische afvalstoffen een aanvullende regeling noodzake-
lijk was. De regeling, die een experimenteel karakter kreeg, bleef derhalve
- globaal gezien- beperkt tot een verbod om industriële afvalstoffen van een
bedrijfsterrein te (doen) verwijderen, behoudens door Gedeputeerde Staten te
verlenen ontheffing. Voorts werd een meldingsplicht ingevoerd voor de verwij-
dering van industriële (indien deze buiten de provincie Zuid-Holland zouden
worden verwerkt) en/of chemische afvalstoffen. Bij de vaststelling van de
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verordening was deze enig in zijn soort. In 1978 hebben Provinciale Staten de
VICA herzien en de Verordening Bedrijfs Afvalstoffen (en Chemische Afval-
stoffen), kortweg VBA, vastgesteld. Deze verordening trad echter nimmer in
werking. Ongeveer drie kwart van de in Zuid-Holland in aanmerking komende
bedrijven hield zich niet aan de bepalingen ter zake van de VICA, deels wegens
onbekendheid met het bestaan van de verordening. Bij de invoering in 1974
hadden weinig bedrijven zich spontaan gemeld.

In 1972 werd door de provincie Groningen een Nota milieuzorg uitgebracht.
Hierin werden allerlei voornemens geuit: het komen tot samenwerkingsver-
banden ten aanzien van verwijdering van afvalstoffen, zuiveringsplannen voor
het kwaliteitsbeheer van het water, vaststellen van een ontwerp-landschaps-
verordening, die de problemen met betrekking tot autowrakken zou regelen. Er
was een Grondwaterverordening (besluit van 17 november 1971, nr. 5) en, op
dat moment een in voorbereiding zijnde Verordening Bescherming Waterwin-
gebieden; deze zouden voorzien in maatregelen ter bescherming van en beheer
over winbare en bruikbare hoeveelheden grondwater. In dat kader pasten ook
maatregelen tegen allerlei vormen van lekkages, zoals die van gas- en olielei-
dingen, olietanks en septictanks. In oktober 1970 werd het rapport 'Vuilver-
wijdering in de provincie Groningen' uitgebracht (een rapport met betrekking
tot storten van niet-chemisch afval). Later, in 1974, werd een Verordening
Bodem- en Grondwaterverontreiniging door Afvalstoffen van kracht (Besluit
van 13 maart 1974, nr. 3).

In 1973 werd door het provinciaal bestuur van Overijssel de Nota milieuver-
ontreiniging in Overijssel uitgebracht. In deze nota werd ook specifiek inge-
gaan op bodemverontreiniging, waarbij als bronnen van bodemverontreiniging
genoemd werden: huishoudelijke en stedelijke afvalstoffen; afvalstoffen van
industrieën, bedrijven en instellingen welke produkten en diensten voortbrach-
ten; meststoffen, bestrijdingsmiddelen en dergelijke; puin en ander grof mate-
riaal. Aan een inventarisatie van onder andere moeilijk verwerkbaar industrieel
afval, vuil van laboratoria en ziekenhuisafval was toentertijd de Stichting Ver-
wijdering Afvalstoffen in Amersfoort bezig. In april 1970 verscheen de Nota
vaste afvalstoffen, als structuurschets voor regionale vuilverwerking in Over-
ijssel. Naar aanleiding daarvan wilde men een reeks officiële vuilstortplaatsen
saneren. Sinds 1965 was er controle van stortplaatsen. Men vond dat als een
landelijk verbod op dieptelozingen te lang op zich liet wachten, overwogen
diende te worden of bij provinciale verordening kon worden bereikt dat diepte-
lozing ontheffingsplichtig werd. Op het gebied van stortplaatsen was van kracht
de Provinciale Verordening Landschapsschoon Overijssel, welke het opslaan
van onder andere autowrakken, afval en vuilnis aan een ontheffing van Gede-
puteerde Staten bond, voorzover die zaken zichtbaar waren van een voor het
publiek toegankelijke plaats. Deze verordening was gericht op het beschermen

54



van het landschapsschoon, en niet op de bescherming van de hygiëne van het
milieu. Toepassing van deze verordening kon echter mede aan milieuhygiëni-
sche aspecten tegemoet komen. In voorbereiding was een ontwerp Provinciale
Verordening Bescherming Waterwingebieden. Daarnaast was sinds 1 december
1969 de Grondwaterverordening voor de Provincie Overijssel van kracht,
waardoor grondwateronttrekking meldingsplichtig was geworden.

Behalve de vermelde regelingen zijn nog een aantal opgespoord, waaruit blijkt
dat sommige provincies zich de zorg voor de bodem al aantrokken vóórdat de
rijksoverheid dat deed. De gevonden regelingen worden hierna opgesomd,
zonder enige pretentie tot volledigheid. Zo werden in de Handleiding Milieu-
hygiëne, supplement juli 1987 de volgende provinciale regelingen gevonden
(opgenomen voor zover zij al van kracht waren v66r de Interimwet Bodem-
sanering):
- Gelderland: Verordening Bodembescherming Gelderland, Besluit 11-7-1980;
- Utrecht: Verordening Grondwater- en Bodembescherming Provincie Utrecht,

Besluit 18-4-1979.

Aan dezelfde handleiding, supplement maart 1990, zijn de volgende verorde-
ningen ontleend:
- Gelderland: Verordening Bedrijfsafvalstoffen Gelderland, 24 oktober 1979,

E 158 (Provinciaal blad 125, 1979);
- Utrecht: Verordening Verwijdering Industriële en Chemische Afvalstoffen

Provincie Utrecht, Besluit 15-10-1975, Pb. 67;
- Noord-Holland: Verordening Verwijdering Industriële Afvalstoffen Noord-

Holland, Besluit 26-5-1975, nr. 29, Pb. 84; en: Verordening Verwijdering
Industriële Afvalstoffen, Spoedeisende Omstandigheden, Besluit 5-8-1975,
Pb. 87.

In dezelfde handleiding, maar dan in het supplement december 1974, werden
circulaires van Gedeputeerde Staten van een aantal provincies aan gemeentebe-
sturen in hun provincie gevonden. De tekst van de circulaires is verschillend,
maar de inhoud komt grotendeels op hetzelfde neer. De circulaires werden
gestuurd naar aanleiding van incidenten bij de elektriciteitscentrale aan de
Amer en bij een oliereinigingsbedrijf in Aalsmeer, waarbij bleek dat de opslag
van aardolie in tanks niet zonder risico's was; als gevolg van een breuk in de
opslagtank(s) kon de omgeving voor min of meer lange tijd ernstig worden
verontreinigd en kon aan het milieu onherstelbare schade worden toegebracht.
Aangezien dit soort opslag onder het regime van de Hinderwet viel, indien de
olie een ontvlammingspunt had lager dan 55 graden Celsius, ofwel de opslag-
tank(s) onderdeel was (waren) van een hinderwetplichtige inrichting, werden
aanbevelingen gedaan aan B en W om bepaalde voorwaarden te verbinden aan
hinderwetvergunningen, en bestaande vergunningen aan te vullen met bepaalde
voorwaarden. Als de Hinderwet niet van toepassing was, zouden voorwaarden
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opgenomen kunnen worden in de overeenkomst van gronduitgifte, indien de
desbetreffende gemeente daarbij betrokken was. Het betrof de volgende circu-
laires:
- Gelderland: Circulaire 20 mei 1974: Bovengrondse opslag aardoliepro-

dukten;
- Noord-Holland: Circulaire 28 november 1972: Opslag van olie;
- Zuid-Holland: Circulaire 13 juni 1973: Bovengrondse opslag van aardolie

(-produkten);
- Zeeland: Circulaire 14 januari 1974: Bovengrondse opslag van aardolie-

produkten;
- Limburg: Circulaire 22 november 1973: Bovengrondse opslag van aardolie

(-produkten).

Een ander voorbeeld van enige aandacht voor het milieu kan men zien in het
volgende besluit:

Besluit van 15 mei 1934, no. 107, ter afkondiging van de Plassenverorde-
ning, volgens besluit van Gedeputeerde Staten 20 juni 1933 (Pb. 1934, nr.
52) (geldende voor het Watergebied in de provincie Zuid-Holland, dat hele-
maal afgebakend wordt.
Hierin artikel 3: `Het is verboden in de ingevolge artikel 1 tot het water-
gebied behorende wateren afval, mest, grond, specie en soortgelijke stoffen
te storten'. Artikel 4: `Het is verboden op het tot het watergebied behorende
terrein buiten gebouwen, getimmerten of gesloten bewaarplaatsen afval,
mest, grond, specie en soortgelijke stoffen te storten, op te slaan of voor-
handen te hebben. Het verbod, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is
niet van toepassing, indien de storting, het opslaan of het voorhanden heb-
ben uitsluitend geschiedt ter uitoefening van een ter plaatse gedreven land-
of tuinbouwbedrijf.' Het besluit werd gewijzigd in 1981 (Pb. 1981, nr.
132). Artikel 3 lid 1 werd toen `Het is verboden in het waterwingebied
buiten gebouwen, getimmerten of gesloten bewaarplaatsen afval, puin, mest,
grond, specie en soortgelijke stoffen te storten of te hebben.'

3.10.5 Gemeentelijke regelingen en dergelijke

Ook op gemeentelijk niveau werden initiatieven ontplooid ten aanzien van de
bescherming van de bodem. In deze subparagraaf zullen enkele initiatieven van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vermeld worden, waar-
onder modelverordeningen, en zullen enkele voorbeelden van gemeentelijke
nota's besproken worden. Er wordt geen volledig beeld gegeven van activi-
teiten op gemeentelijk gebied.

De Modelverordening Opslag Huisbrand en Stookolie van de VNG dateert van
1968. De verordening bevatte enkele leemten op het punt van afdwingbaarheid
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(politiedwang), leegmaken, onklaar maken, verwijderen, lekkage, reiniging
van verontreinigde grond. De gemeente Eindhoven heeft daarom de modelver-
ordening in 1981 op een aantal punten aangepast (Bodembescherming, 1985).

In sommige gemeenten golden verordeningen naar dit voorbeeld, die eisen
stelden aan ondergrondse tanks voor opslag van huisbrandolie, mede uit een
oogpunt van bodemverontreiniging. Sommige gemeenten gingen op een gege-
ven moment over tot actie om de gevaren van niet meer in gebruik zijnde
olietanks te bestrijden: de zogenaamde Actie Tankslag. In Heemstede ging
deze bijvoorbeeld rond 1980 van start (Bodembescherming, 1985).

De VNG gaf midden 1974 samen met de Unie van Waterschappen een
Modellozingsverordening uit. Deze bond de lozing van afvalstoffen aan een
vergunning, waarin voorschriften opgenomen konden worden die bepaalden
welke stoffen, in welke hoeveelheden en onder welke omstandigheden mochten
worden geloosd (De gemeente en het milieu, 1974).

Festen vermeldde in 1973 dat men, verspreid in de gemeentelijke politie-
verordeningen een aantal bepalingen aantrof die betrekking hadden op het
milieu, terwijl ook de Modelbouwverordening, ontworpen door de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, en door het merendeel der gemeenten al dan niet
op onderdelen gewijzigd of aangevuld, ter zake een enkel voorschrift bevatte.
Hij vermeldde dat gebleken was dat de milieubepalingen in de APV's der
dertien gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek en omgeving wel onderling
verschillen vertoonden in aantal, uitwerking en redactie, maar dat zij daarnaast
inhoudelijk grotendeels overeenkwamen: deze voorschriften hadden betrekking
op luchtverontreiniging, in combinatie met en bodemverontreiniging, water-
verontreiniging of geluidshinder.

In 1970 werden door de VNG initiatieven genomen om tot instelling te komen
van een vaste Commissie voor het Milieubeheer. Deze kwam in 1971 tot stand.

In 1972 werd het rapport `Gemeenten en milieubesef' itgebracht (overigens
niet door de VNG), waarin de resultaten gepresenteerd werden van een onder-
zoek, waarbij aan de gemeenten werd gevraagd of zij meenden een taak te
hebben bij de bevordering van het milieubesef, en welke activiteiten zij op dat
gebied ondernamen.

In 1974 bracht de VNG de volgende publikatie uit: `De gemeente en het
milieu'. Hierin werd ingegaan op bodemverontreiniging: deze kon namelijk
leiden tot bederf van grondwatervoorraden. In waterwingebieden mocht daar-
om geen enkele storting van giftige chemicaliën plaats vinden. Ook werd ge-
wezen op het feit dat lekkende ondergrondse opslagtanks tot uiterst kritische
situaties konden leiden, waarbij het grondwater volledig ongeschikt zou wor-
den voor consumptie. Ten aanzien van de meeste gevallen van bodemveront-
reiniging had de gemeente van oudsher een zeer belangrijke functie.

In 1981 gaf de VNG een informatieve notitie uit over de gemeentelijke
aanpak van bodemverontreiniging (Bodemverontreiniging, 198 l).
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Sommige gemeenten gingen ertoe over nota's, plannen en dergelijke te publi-
ceren met betrekking tot milieu(beleid). Hiervan zullen enkele voorbeelden
besproken worden; er is niet uitputtend gezocht naar dit soort publikaties.

Op 18 april 1972 werd een nota inzake de zorg van het milieu door Burge-
meester en Wethouders van Apeldoorn uitgebracht (Schets, 1972). Hierin werd
uitvoerig ingegaan op het landelijk milieubeleid en op milieuproblemen die
zich voor de gemeente Apeldoorn konden voordoen: zo werd vermeld dat bij-
voorbeeld de chemische verontreiniging van de Rijn voor Apeldoorn gevolgen
kon hebben in verband met de infiltratie van oppervlaktewater in de Veluwse
bodem.

Burgemeester en Wethouders van Deventer gaven in het voorjaar van 1982
een nota uit, waarin zij ingingen op de milieuproblematiek en ook specifiek op
de bodem. Zij noemden de al eerder vermelde Actie Tankslag en stelden vast
dat meer aandacht moest worden gegeven aan de mogelijkheid voor particu-
lieren tot afgifte van afgewerkte olie bij de Plantsoen- en Reinigingsdienst.
Ook gaven zij aan het onderzoek van v66r 1967 geplaatste tanks te zullen be-
vorderen in verband met specifieke bodemweerstand (in 1967 werden namelijk
de voorschriften gewijzigd).

In 1975 kwam de gemeente Delfzijl met een milieuplan, waarin onder
andere gesteld werd dat het bevorderen, handhaven en herstellen van een zo
goed mogelijke bodemkwaliteit voorop stond. De burgerij moest attent gemaakt
worden op de potentiële verontreiniging door oude olietanks, en aangespoord
worden tot lediging daarvan.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van gemeentelijke nota's en plannen. Er
zijn er waarschijnlijk veel meer.

3.10.6 Rotterdam

Deze paragraaf past eigenlijk niet in het hoofdstuk dat betrekking heeft op de
bodem, aangezien er geen regelingen in ter sprake komen die specifiek met de
bodem te maken hebben. Omdat echter een zeer plaatselijke situatie besproken
wordt (Rotterdam en omstreken), leek het logisch deze paragraaf te laten
volgen op die met betrekking tot provincies en gemeenten.

Het industriegebied rond Rotterdam heeft in Nederland waarschijnlijk als eer-
ste aanleiding gegeven tot verontrusting met betrekking tot de verontreiniging
van het milieu. Vandaar dat ontwikkelingen daaromtrent door verschillende
auteurs beschreven worden. Als eerste zij Goettsch (1960 en 1965) genoemd,
die in algemene zin over Rotterdam en de gevaren van verontreiniging schreef.
Wat hij schreef, is al ter sprake gekomen in de paragraaf over de literatuur-
stroom met betrekking tot het milieu.

De Goey (1990) ging, zoals ook eerder vermeld werd, in op de vestiging
van industrie in de haven van Rotterdam. Hij schreef dat men zich in de jaren
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zestig wel begon af te vragen of voortdurende industrialisatie juist was, maar
dat pas aan het einde van de jaren zestig er een algemeen gevoel ontstond, dat
er grenzen aan de industrialisatie waren. Zo beschreef hij onder andere dat
toen het besluit genomen werd over de opoffering van het natuurgebied 'De
Beer' in 1962, een aantal raadsleden al vond dat er ook grenzen waren aan de
groei van de haven. Zij vormden echter een kleine minderheid. De discussie
over de zuidelijke begrenzing van de Maasvlakte (de demarcatielijn), gaf wel
een impuls tot het ontstaan van actiegroepen. Deze ontstonden in de Rijnmond,
buiten Rotterdam, op die plaatsen waar men regelmatig werd geconfronteerd
met de milieuverontreiniging. Zo werd in november 1963 in Vlaardingen bij-
voorbeeld de Vereniging tegen Luchtverontreiniging opgericht. De betrokken-
heid van het Gemeentelijk Havenbedrijf met de milieuwetgeving was gering,
hoewel zij volop te maken kreeg met de daaraan verbonden problemen. Een
verzoek van directeur Posthuma in 1963 om milieudeskundigen aan te trekken
werd door het college van B en W afgewezen. `Milieu' was geen taak voor het
Gemeentelijk Havenbedrijf. Pas jaren later kreeg het Gemeentelijk Havenbe-
drijf alsnog de beschikking over een aantal deskundigen op milieugebied (De
Goey, 1990).

In 1965 werd het Openbaar Lichaam Rijnmond opgericht, dat in de eerste
tien jaar van zijn bestaan naam maakte door de vervuiling in het Rijnmond-
gebied aan te pakken, eerst met de Centrale Meld- en Regelkamer, later ook
met de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond. Deze laatste werd opgericht
op 20 december 1971 (Van Noort, 1990).

Koeken (1966) vermeldde dat bij de beoordeling van een verzoek om een
hinderwetvergunning in Rotterdam onder andere de Commissie Bodem, Water
en Lucht Rotterdam een taak vervulde. Deze was samengesteld uit leden van
Bouw en Woningtoezicht, GG en GD, Inspectie Volksgezondheid, Drinkwater-
leiding e.a. De taak was: bestudering van de vraagstukken van verontreiniging
van bodem, water en lucht voor het Rotterdamse gebied en het geven van
adviezen, opdat de tegenstellingen welke industrievestiging tegenover de woon-
belangen schiep, tot de kleinst mogelijk proporties beperkt bleven. Deze com-
missie werd geregeld bij raadsbesluit van 13 mei 1964; zij had echter reeds
vele jaren, namelijk vanaf 1948 feitelijk gefunctioneerd.

Koeken beschreef ook dat er in de gemeente Rotterdam in contracten van
verhuur van terreinen, die in beheer van het Gemeentelijk Havenbedrijf waren,
de volgende bepalingen opgenomen werden: `Bij het gebruik van het terrein
(en het perceel haventalud en water) en in hetgeen daarin en daarop mocht
worden gebouwd of geplaatst dan wel reeds mocht zijn gebouwd of geplaatst,
wordt generlei inrichting opgericht of bedrijf uitgeoefend, waardoor gevaar,
schade of hinder -met inbegrip van het veroorzaken van stof, rook, nevel,
gassen of stank- wordt veroorzaakt jegens personen, bedrijven, vaartuigen,
gebouwen, of het verkeer op of in het verhuurde of de wateren, terreinen of
wegen in de omgeving. Het oordeel van B en W van Rotterdam of al dan niet
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gevaar, schade of hinder wordt veroorzaakt, is bindend.' `De huurder neemt
maatregelen ter voorkoming van bestrijding van brand die naar het oordeel van
B en W van Rotterdam voldoen aan redelijke eisen, gelet op de alsdan recente
ontwikkelingen op dat gebied. Voorts worden bij het uitoefenen van bedrijven
en in het algemeen bij het gebruik van terreinen (en het perceel haventalud en
water) alle voorschriften in acht genomen, welke B en W van Rotterdam ook
wat de plaats der inrichtingen betreft, ter voorkoming van gevaar, schade en
hinder, of van overbelasting -van de bodem en ter voorkoming en bestrijding
van brand reeds aanstonds hetzij eventueel ook later nodig mochten oordelen'
(Koeken, 1966).

De Goey (1990) vermeldde dat rond 1968 veel nieuwe actiegroepen in de
Rijnmond en in Rotterdam zelf ontstonden. Zo werd in 1969 de Stichting Leef-
bare Delta opgericht. De directe aanleiding was het bekend worden van het
plan voor vestiging van een staalfabriek van Hoogovens/Hoesch. De actiegroe-
pen verzetten zich tegen verdere uitbreiding van de haven ten behoeve van
industrievestiging, en protesteerden tegen de bestaande milieuverontreiniging.
Daarnaast was er een protestgroep die werd gevormd door lokale, regionale en
nationale bestuurders. Deze groep was bezorgd over milieuverontreiniging,
maar was niet perse tegen verdere zeehavenexpansie en -industrialisatie. Bur-
gemeester en Wethouders namen in een nota aan de raad, getiteld `Haven- en
industriële ontwikkeling' een standpunt in ten aanzien van enkele verschenen
rapporten over de haven in Rotterdam; men vond dat er bij uitbreiding een
nauwkeurige afweging moest plaats vinden aan de hand van stedebouwkundige,
sociale, milieuhygiënische, economische en financiële basisgegevens (Nota 5
november 1969). De gemeenteraad van Rotterdam nam in december 1969 een
motie aan waarin onder andere stond: `economische, milieuhygiënische, huis-
vestings-, verkeers- en vervoers-sociale, recreatieve, zowel als culturele aspec-
ten moeten gelijkwaardige factoren zijn bij de planning van haven- en indus-
trieterreinen'. In een vergadering van de Commissie Zeehavenoverleg werd
gezegd: `Men moet op milieuhygiënische gronden het de zeehavenindustrie niet
onmogelijk maken zich te ontwikkelen. De ontwikkeling van de zeehavenindus-
trie is economisch van zeer groot belang voor ons land.' De commissie was
niet tegen verdere aanleg van havens of havenindustrialisatie, maar men vond
dat in de toekomst wel meer aandacht aan het milieu moest worden besteed
(Notulen Commissie Zeehavenoverleg, 17-6-1970). Toen er sprake van was
dat Hoogovens zich in het Rotterdamse havengebied zou vestigen, wilde men
(begin 1970) een convenant sluiten tussen Hoogovens, de gemeente en het
Rijk. Men keek vooral naar luchtverontreiniging. In het najaar van 1971 kwam
de Rijksplanologische Commissie met het rapport `De ontwikkeling van Zuid-
West Nederland': verdere uitbreiding van het Rotterdamse zeehavenareaal was
ongewenst. De situatie op de arbeidsmarkt en de milieuverontreiniging lieten
zulks niet toe (De Goey, 1990).
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3.10.7 Enkele meningen van auteurs over aansprakelijkheid voor
bodemverontreiniging uit het verleden

De vraag waarop in dit rapport een antwoord gezocht wordt, namelijk sinds
wanneer er (overheids)aandacht voor de bodem, c.q. het milieu is, past in een
ruimer kader, namelijk dat van de vraag wie aansprakelijk is voor bodemver-
ontreiniging uit het verleden. Er zijn twee soorten aansprakelijkheid: schuld-
en risico-aansprakelijkheid. Deze verschillende soorten aansprakelijkheid
spelen een grote rol in de controverse tussen twee auteurs: Vranken en Van
Dunné.

Vranken gaat in een artikel uit 1990, geschreven ná het wijzen van het
vonnis Staat/Van Amersfoort (niet naar aanleiding daarvan) in op de zorgvul-
digheidsnorm en de aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging uit het verle-
den. Hij meent dat de genoemde aansprakelijkheid geen risico-aansprakelijk-
heid kan zijn, omdat tot op heden in Nederland bijzondere (risico)aansprake-
lijkheden voor milieuschade ontbreken. Hij neemt met dit standpunt stelling
tegen de mening van Van Dunné, die de aansprakelijkheid voor milieuveront-
reiniging c.q. bodemverontreiniging als een risico-aansprakelijkheid, dan wel
een pseudo-risico-aansprakelijkheid ziet.' Dit zou volgens Vranken noch de
geldende leer, noch rechtspraak zijn. Volgens hem moet men het dus doen met
de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm van art. 1401 BW: hoe luidde deze
in de jaren vijftig en zestig ten aanzien van bodemverontreinigende hande-
lingen? Hij bespreekt de zeer weinige rechtspraak die er is met betrekking tot
civiele aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging c.q. bodemverontreiniging.
Hij meent dat deze onvoldoende is, om op grond daarvan te weten hoe de
zorgvuldigheidsnorm in de jaren vijftig en zestig luidde. Vervolgens bespreekt
hij de rechtspraak met betrekking tot gebrekkige zaken, gevaarlijke stoffen,
gevaar in weg- en waterverkeer, gevaarlijke situaties buiten het verkeer, en
produktaansprakelijkheid. Hij komt tot de gevolgtrekking dat de kenbaarheid
volgens rechtspraak, literatuur en ontwerp-wetgeving essentieel is voor aan-
sprakelijkheid. De kenbaarheidseis kan ingevuld worden aan de hand van
maatschappelijke opvattingen, stand van wetenschap en techniek en recht-
spraak. Het is volgens Vranken vrij problematisch hierin tot een oordeel te
komen. Aan het kenbaarheidsvereiste zou ook kunnen zijn voldaan, als er

6 Van Dunné heeft deze mening kenbaar gemaakt in een aantal artikelen, onder andere:
'De rechtspraak inzake milieu-aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad: van schuld-
beginsel naar risicobeginsel', Tijdschrift voor milieu-aansprakelijkheid, nr. 1, 1987,
pp. 3-10; 'De franse Kalimijnen-zaak en milieu-aansprakelijkheid; een tussenbalans',
Tijdschrift voor milieu-aansprakelijkheid, nr. 2, 1988, pp. 33-44; 'Milieu-aansprake-
lijkheid uit onrechtmatige daad: van schuld- naar risico-aansprakelijkheid', in: Zand
erover? Bundel ter gelegenheid van het Jonge balie congres 1989, Zwolle, Tjeenk
Willink, 1989, pp. 9-18.
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(ontwerp-)wetgeving was. Vranken heeft dit bezien voor de jaren vijftig en
zestig en komt tot de conclusie dat noch de wetgeving, noch de (ontwerp-)wet-
geving op centraal niveau in de jaren vijftig en zestig normen voor de civiel-
rechtelijke aansprakelijkheid wegens het verontreinigen van de bodem bevatte.
Hij stelt dat de (ontwerp)wetgeving op centraal niveau in die tijd geen publiek-
rechtelijke normen bevatte die rechtstreeks betrekking hadden op de verontrei-
niging van de bodem door (chemische) afvalstoffen. Het Besluit Bestrijdings-
middelenwet (Besluit van 25 juli 1964, Stb. 328) bepaalt alleen met betrekking
tot resten van verdunde bestrijdingsmiddelen (niet afvalstoffen, want die zijn
uitdrukkelijk uitgesloten) dat het verboden is deze te verwijderen of te vernie-
tigen op zodanige wijze dat zulks gevaar oplevert voor verontreiniging van
waterwinplaatsen. Hij stelt dat de problematiek van de verontreiniging van de
bodem door afvalstoffen voor het eerst geregeld is in 1976 (Wet Chemische
Afvalstoffen) en in 1977 (Afvalstoffenwet). Dit is bovendien gebeurd in het
kader van de regeling van de afvalstoffen en niet in het kader van een Wet
Bodemverontreiniging of -bescherming; dit omdat men te weinig wist over
bodemverontreiniging. Derhalve stelt Vranken dat de (ontwerp-)wetgeving op
centraal niveau in de jaren vijftig en zestig geen directe invloed heeft uitge-
oefend op de kenbaarheid van gevaar als element van de zorgvuldigheidsnorm
voor de beoordeling van de civielrechtelijke aansprakelijkheid wegens bodem-
verontreiniging. Vranken wijst erop dat de parlementaire behandeling van de
IBS (Interimwet Bodemsanering) verhelderend is: men gaf daarin, zowel rege-
ring als alle fracties in de Kamer, blijken van collectieve schuld en verant-
woordelijkheid voor de ontstane situatie van bodemverontreiniging.

Van Dunné heeft gereageerd op deze kritiek van Vranken. Hij noemt het
een frontale aanval op het standpunt dat hij huldigt ten aanzien van de grond-
slag van aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging uit het verleden. Hij
meent dat Vranken met de risico-aansprakelijkheid wil afrekenen, en terug wil
naar een schuldaansprakelijkheid. Hij gaat in het artikel in op de risicoleer, en
tracht aan te tonen dat deze stevig gefundeerd is in doctrine en rechtspraak.

Ook Castermans geeft een reactie op het artikel van Vranken. Hij vindt dat
de maatschappelijke opvattingen niet alleen belangrijk zijn voor de kenbaar-
heidseis, maar ook voor de zorgvuldigheidsnorm in het algemeen. Hij denkt
dat het mogelijk is dat de maatschappelijke opvattingen indertijd zo waren, dat
ook kenbare milieugevaarlijke activiteiten getolereerd werden. In verband met
het relativiteitsvereiste, is hij van mening dat het saneringsbelang van de over-
heid centraal moet staan: het is niet duidelijk, zelfs al zou de overheid zich het
belang van een schone bodem gaan aantrekken, of zij dat passief (door middel
van administratieve sancties), dan wel actief (door de sanering van privégrond)
zou gaan doen. Hij stelt zich de vraag of niet pas ná Lekkerkerk, toen de over-
heid particuliere grond ging saneren, duidelijk werd dat de overheid zich actief
zou gaan bemoeien met bodemsanering. Hij voegt hieraan toe dat de formule-
ring in het arrest Staat/Van Amersfoort echter lijkt te wijzen op ontwikkelin-
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gen die reeds vóór Lekkerkerk liggen `ontwikkelingen in de maatschappelijke
opvattingen omtrent de ernst van bodemverontreiniging'. Hij weet niet wan-
neer precies aan het relativiteitsvereiste is voldaan.

Wiggers-Rust (1989) merkte op dat zij zich persoonlijk niet aan de indruk
kon onttrekken dat pas sinds het geval Lekkerkerk voor de hand lag, althans
kenbaar was dat de Staat de sanering van bodemverontreiniging voor zijn
rekening nam. Zij ziet Lekkerkerk als beginpunt van overheidsaandacht voor
bodemsanering. Dit schreef zij vóór het arrest Staat/Van Amersfoort.

3.10.8 Recente ontwikkelingen: wetsvoorstel Uitbreiding van de Wet
Bodembescherming met een regeling inzake de sanering van de
bodem, en commentaar hierop

Op 18 mei 1990 is het wetsvoorstel Uitbreiding van de Wet Bodembescher-
ming met een regeling inzake de sanering van de bodem (Tweede Kamer,
zitting 1989-1990, 21 556) naar de Tweede Kamer gestuurd, ter vervanging
van de Interimwet Bodemsanering. Hierin wordt het relativiteitsvereiste geëli-
mineerd: art. 47 van de toekomstige wet luidt: `Voor de toepassing van dit ar-
tikel is niet vereist dat op het tijdstip waarop de oorzaak van de verontreiniging
of de aantasting zich heeft voorgedaan reeds jegens de overheid onrechtmatig
werd gehandeld.' Artikel V overgangsbepaling luidt: `Art. 47 Wet Bodembe-
scherming is mede van toepassing indien de oorzaak van de verontreiniging of
aantasting van de bodem zich voor de inwerkingtreding van deze wet heeft
voorgedaan.'

De Vaste Commissie voor Milieubeheer heeft zich over het wetsvoorstel
gebogen (Voorlopig verslag, vastgesteld 4 september 1990, Tweede Kamer,
zitting 1989-1990, 21 556, nr. 4). De kamerleden hadden nogal wat twijfels
over dit wetsontwerp, met name over art. 47 lid 5. Zij haalden E. Bauw aan
die commentaar geleverd heeft op het wetsontwerp en ook vooral kritiek heeft
op het elimineren van het relativiteitsvereiste: men vroeg zich af, of niet op-
nieuw advies aan de Raad van State gevraagd moest worden, nu het bewuste
artikel pas ná het advies van de Raad van State was toegevoegd, en of er wel
overleg met het Ministerie van Justitie was geweest. Bauw heeft zijn kritiek
ook geuit in een artikel (1990).

Ook Thunnissen (1990) is het niet eens met het uitsluiten van het relativi-
teitsvereiste. Hij meent dat de gedachte zich opdringt dat de minister de begin-
selen van rechtszekerheid en redelijkheid opzij zou willen zetten omdat dit
financieel aantrekkelijker is voor de overheid. Volgens hem kwam Nederland
door Lekkerkerk met een schok tot de ontdekking dat bodemverontreiniging
een groot probleem kon zijn. Bij regering en parlement bestond er ongekende
eenstemmigheid over het feit dat bodemverontreiniging een probleem was dat
door de samenleving en de overheid volkomen was miskend. Hij haalt de
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memorie van antwoord bij het ontwerp IBS aan, waarin nog werd gesteld `dat
het beleid met betrekking tot de bodemsanering, hetgeen eveneens gesteld kan
worden ten aanzien van het bodembeschermingsbeleid in het algemeen, in
vergelijking met het beleid op het gebied van de milieucomponenten water en
lucht, nog in de kinderschoenen staat.' In 1978 werd, bij de Rijksbegroting
voor het jaar 1979 van het Departement van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne, nog gesteld: `Over het algemeen doet de milieubelasting van de bodem als
gevolg van menselijke activiteiten zich pas in de laatste jaren voor als ver-
schijnsel dat meer en meer oproept tot grote waakzaamheid. Er is hier sprake
van een begin van een ontwikkeling, waarbij bijsturen nog mogelijk, maar ook
geboden is.' (Bijlagen Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15 300, hfdst. XVII,
nr. 2, p. 161.) Ook in het Voorlopig Indicatief Meerjarenprogramma Bodem
1984-1988 benadrukt de minister hoe nieuw alles was: `Tot voor een tiental
jaren was bodemverontreiniging een zelden gehoord begrip. In een zekere van-
zelfsprekendheid werd aangenomen dat de bodem een zo groot vermogen tot
herstel bezat dat belasting met alle stoffen en ingrepen vrijwel straffeloos kon
geschieden.' Over het met terugwerkende kracht elimineren van het relativi-
teitsvereiste merkt hij op dat er geen enkele reden is om voor aansprakelijk-
heid uit onrechtmatige daad jegens de overheid in het milieurecht andere of
minder vereisten te stellen dan op grond van art. 1401 BW, of het nieuwe
artikel dienaangaande uit het NBW. Tevens vindt hij dat het voor de overheid
kennelijk moeilijk is eerlijk spel te spelen: tijdens de wedstrijd worden de
regels veranderd.

Drupsteen (1990) stemt in met het vervallen van het relativiteitsvereiste, en
stelt dat er maar één criterium moet zijn: of de veroorzaakte verontreiniging
naar de stand van de zorgvuldigheidsnorm op het moment van verontreiniging
onrechtmatig was, of niet.
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4 Slotopmerkingen

Aan het slot van dit rapport gekomen, kan men zeggen dat we weliswaar veel
kennis ten aanzien van de aandacht van de overheid voor de bodembescher-
ming c.q. het milieu hebben verzameld, maar dat toch nog onduidelijk is vanaf
welk tijdstip precies van een zodanige aandacht gesproken kan worden dat het
aanwezig zijn daarvan onrechtmatig handelen jegens de overheid oplevert. Men
kan op grond van de gegevens in dit literatuurrapport tot de conclusie komen,
dat de overheid al zeer lang aandacht heeft besteed aan verontreiniging, inclu-
sief die van de bodem, maar de interpretatiekan ook zodanig zijn, dat de over-
heid pas echt aandacht is gaan besteden aan de verontreiniging van het milieu,
c.q. de bodem, in de jaren zestig of zeventig van deze eeuw. Wanneer men het
begrip `bodemsanering' zeer eng interpreteert, kan men zelfs menen dat er pas
sprake was van overheidsaandacht aan het begin van de tachtiger jaren.

In de zaak Staat/AKZO Zout Chemie Nederland BV heeft de rechtbank
Almelo, zoals eerder vermeld, gemeend dat de overheid al sinds lange tijd
aandacht voor verontreiniging heeft: zij heeft al lange tijd aandacht voor de
volksgezondheid en vanaf ±1956 ook voor het milieu (het onrechtmatig han-
delen van AKZO speelde tussen ±_1956 en 1975). Andere rechters, in soortge-
lijke zaken, zijn inmiddels tot andersluidende oordelen gekomen.

Tevens is het de vraag of het wetsvoorstel Uitbreiding van de Wet Bodem-
bescherming met een regeling inzake de sanering van de bodem uiteindelijk
conform de huidige tekst aangenomen zal worden, en of dientengevolge de
vraagstelling zoals die in dit rapport geldt, relevant zal blijven. Ook dit ligt in
de toekomst verborgen.
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