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Nieuwe bodemverontreinigingen

• Instrooimateriaal kunststofgrasvelden

• Toepassing van thermisch gereinigde grond (TGG)

• Dumping drugsafval

• Toepassing / in depot plaatsing verontreinigd slib

• Uitstoot (Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen ((P)ZZS)
• PFAS (PFOA, GenX)
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Nieuwe bodemverontreinigingen (van na 31 dec. 1986)

• Artikel 13 Wbb

Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 
6 tot en met 11 en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat 
door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd [..], is verplicht 
alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 
gevergd, teneinde die verontreiniging [..] te voorkomen, dan wel indien die 
verontreiniging [..] zich voordoet, de verontreiniging [..] en de directe 
gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. [..]
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Artikel 13 Wbb. Zorgplicht

• AbRvS 29 april 2020 (Toepassing TGG dijklichaam)
• Waterschap wist niet dat TGG verontreinigd was en behoefde dat 

ook niet te weten. TGG was voorzien van certificaat.

• Toch overtreding art. 13 Wbb mogelijk:
• Wanneer op het moment dat verontreiniging zich toch voordoet 

niet alle maatregelen worden genomen die redelijkerwijs 
kunnen worden gevergd om verontreiniging ongedaan te 
maken. 
• Doen van onderzoek is niet per se voldoende
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Artikel 13 Wbb. Zorgplicht

• VzAbRvS 10 augustus 2018 (toerekening)
• Zorgplicht art. 13 Wbb geldt niet alleen voor iemand die de 

bodemverontreinigende handelingen heeft verricht, maar ook voor 
iemand aan wie die handelingen kunnen worden toegerekend.
• Vgl. art. 5.1 Awb

• Rb R'dam 19 december 2019 (korrels kunststofgras) (strafr.)
• dubbele zorgplicht:
• verplichting om verontreiniging van de bodem te voorkomen;
• als de verontreiniging zich voordoet, moeten gevolgen daarvan worden 

beperkt en zoveel mogelijk ongedaan gemaakt

5

6

Artikel 13 Wbb en ((P)ZZS)
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Artikel 13 Wbb. Zorgplicht

• Rb R'dam 23 september 2013. Faillissementsrecht
• Is curator gehouden om in geval van een onherroepelijk besluit gericht 

op de ongedaanmaking van bodemverontreiniging gehouden boedelactief 
aan te wenden?
• Standaard jurisprudentie AbRvS: oplegging LOD/LOB aan curator 

mogelijk;
• Maar dan???
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