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Nr. 261 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE-
LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2007

In aanvulling op de geannoteerde agenda voor de Milieuraad van
20 december 2007 (Kamerstuk 21 501-08, nr. 258), geef ik u op uw verzoek
hierbij nog aanvullende informatie voor wat betreft het agendapunt
Kaderrichtlijn bodem.

Zoals reeds in de geannoteerde agenda aangegeven, staat de regering
positief tegenover een Europese Bodemstrategie, maar vindt zij een kade-
richtlijn disproportioneel. In haar antwoord op de Motie Krom, Hermans
en Spies van 16 november 2005 heeft de regering dan ook aangegeven
dat zij de motie graag wil uitvoeren, namelijk bij de Europese Commissie
en de Raad aandringen om af te zien van een Europese richtlijn op het
gebied van bodembescherming.

De regering heeft genoemde motie uitgevoerd. In de Milieuraad van
februari 2007 heeft Nederland laten weten dat er andere mogelijkheden
zijn om binnen Europa afspraken te maken over een duurzaam bodem-
beleid; een Kaderrichtlijn bodembescherming is niet het enige middel
daarvoor.

Omdat Nederland destijds alleen stond in zijn afwijzende positie (en
onvoldoende lidstaten aan haar zijde wist te krijgen) is de inbreng tijdens
de onderhandelingen gericht op de volgende punten: het zorgen voor een
zo goed mogelijke aansluiting bij het eigen beleid, geen (onevenredige)
extra lastendruk zonder dat daar milieuwinst tegenover staat, geen
normen en geen specifieke methodes in de richtlijn.
Onder het Portugees voorzitterschap zijn er belangrijke veranderingen in
de tekst van de richtlijn aangebracht. Deze veranderingen zijn er op
gericht om de richtlijn beter te laten aansluiten bij reeds bestaande natio-
nale bodemregelgeving in de diverse lidstaten. In de geannoteerde
agenda is ingegaan op de punten die Nederland specifiek heeft binnenge-
haald.
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Het Portugees voorzitterschap heeft de laatste week, en met name en
marge van de Klimaattop op Bali, een vergaande poging gedaan om kriti-
sche lidstaten alsnog mee te krijgen. Daarvoor heeft het nog enkele ingrij-
pende wijzigingen in de voorliggende tekst voorgesteld. Voor Nederland
is belangrijk dat het verplichte brede onderzoek en de daarmee samen-
hangende rapportage voor de aanwijzing van de prioritaire gebieden nu
veel flexibeler is gemaakt, zodat daarmee de bestuurlijke lastendruk
aanzienlijk is verminderd. De lidstaten krijgen nu de mogelijkheid zelf te
beoordelen welke kenmerken zij relevant vinden voor het aanwijzen van
prioritaire gebieden.
Ook de bepalingen rond de bodemverontreiniging zijn flexibeler gemaakt,
zodat zij beter bij de Nederlandse situatie aansluiten. Zo is de lijst van
bedrijven die onderzocht moeten worden op potentiële bodemverontreini-
ging aanzienlijk ingekort en tevens is een uitzondering gemaakt voor
bedrijven die reeds een afdoende milieuvergunning hebben.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de allerlaatste
stand van zaken.

De minister van Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer
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