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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij
in hun vergadering van 20 november 2012 hebben besloten:
het Bodembeheerplan Geuldal en het Beleidskader Actief Bodembeheer Roer in te trekken.
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.
Tegen het intrekken van beleidsregels kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Artikel 8.2 onder b
van de Algemene wet bestuursrecht zondert deze categorie uit.

Toelichting
Actief Bodembeheer Geuldal (AB Geuldal) en Actief Bodembeheer Roer (AB Roer) zijn in het verleden
opgesteld in samenspraak met Waterschap Roer en Overmaas, Zuiveringschap Limburg, de Heuvellandgemeenten Meerssen, Valkenburg, Gulpen-Wittem en Vaals en de gemeenten Roermond en Roerdalen,
(destijds ook Ambt-Montfort). Respectievelijk op 8 april 2003 en op 12 juni 2007 hebben wij het
Bodembeheerplan Geuldal en het Beleidskader Actief Bodembeheer Roer (PB 2007/42) vastgesteld.
De beleidsnota’s beschrijven een kader voor de gebiedsgerichte aanpak van de grootschalige diffuse
bodemverontreiniging in de betreffende gebieden, zowel met betrekking tot sanering (Wet
bodembescherming) als met betrekking tot hergebruik van grond en baggerspecie (destijds
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming).

Tot inwerkingtreding van de Waterwet (22 december 2009) waren wij op grond van de Wet
bodembescherming (verminderen of verplaatsen van de verontreiniging en saneren (water)bodem) zowel
bevoegd voor de waterbodem als de landbodem. Wij beoordeelden de ingediende onderzoeksrapporten,
saneringsonderzoeken en saneringsplannen. Daarnaast konden wij vrijstelling geven van het
saneringsonderzoek en saneringsplan.
Met inwerkingtreding van de Waterwet zijn de waterschappen het bevoegd gezag geworden voor de
waterbodem van regionale wateren. Dit betekent dat de waterschappen verantwoordelijk zijn geworden
voor het beheer van de waterbodems van alle regionale wateren. Gemeenten en provincies blijven
bevoegd gezag voor de landbodems, de provincies op grond van de Wet bodembescherming en de
gemeenten op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
Wij hebben geconcludeerd dat de beleidsnota’s door wijziging in landelijke wet- en regelgeving voor een
belangrijk deel gaan over bevoegdheden die wij niet meer hebben. Daarnaast hebben de beleidsregels
voor een groot deel betrekking op wettelijke kaders die niet meer gelden. De beleidsnota’s gaan
bijvoorbeeld nog uit van het Bouwstoffenbesluit. Maar inmiddels gelden het Besluit bodemkwaliteit en de
Waterwet. De beleidsnota’s gaan nog uit van de gevalsbenadering zoals neergelegd in artikel 1 Wet
bodembescherming. De Waterwet kent echter een geheel andere benadering als het gaat om het
omgaan met verontreinigde waterbodems. Daarin is de gevalsbenadering van de Wet
bodembescherming niet meer aan de orde. De bescherming van de milieuhygiënische kwaliteit van de
waterbodem, uitgangspunt van de Wet bodembescherming, staat bij ingrepen in de waterbodem niet
langer centraal, maar is één van de doelstellingen geworden in het bredere kader van het verbeteren van
de gebiedskwaliteit.
Navraag leert dat de afgelopen jaren nauwelijks gebruik is gemaakt van het beleid AB Geuldal en AB Roer.
De beleidskaders hebben soms ook geleid tot een ongewenste procedurele vertraging, omdat niet alleen
bij gehalten boven de interventiewaarden maar ook bij gehalten lager dan de interventiewaarden een
procedure op grond van de Wet bodembescherming (saneringsplan) moest worden doorlopen op grond
van de gevalsbenadering van AB Geuldal en AB Roer.
Op grond van voorgaande constateringen hebben wij besloten de beleidsnota’s AB Geuldal en AB Roer
in te trekken. Daartoe heeft overleg met Waterschap Roer en Overmaas plaatsgevonden. Het waterschap
is van mening dat het niet nodig is om AB Geuldal en AB Roer in stand te houden binnen het gebied waar
het waterschap bevoegd gezag is omdat het Besluit bodemkwaliteit en de Waterwet voldoende
mogelijkheden bieden om zonder aanvullend beleid op een adequate manier om te gaan met de diffuse
bodemverontreiniging in betreffende gebieden. Afstemming met de betrokken gemeenten heeft eveneens
plaatsgevonden.
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