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Afval en bodem
In het begin van de jaren tachtig sprak toenmalig minister Ginjaar uit dat Nederland binnen tien jaar
schoon zou zijn. In het begin van de jaren negentig was dat niet het geval.
Eind januari 2014 heeft staatssecretaris Mansveld van Milieu haar plannen met het Nederlandse
afval bekend gemaakt. De hoeveelheid afval moet in tien jaar tijd halveren. Gaat zij dat wel
realiseren? Ik hoop het. Want dat is goed nieuws, ook voor de bodem.
Als er minder afval ontstaat, groeien de stortplaatsen minder hard en wordt er ook minder afval
verbrand. Minder afval op stortplaatsen zorgt ervoor dat er minder stoffen kunnen uitlogen. Minder
afval in verbrandingsovens zorgt voor minder bodemassen. En dat is in beide gevallen goed nieuws
voor de kwaliteit van ons grondwater.
De belangrijkste uitdaging van het Kabinet is de transitie naar een circulaire economie. Dat is een
economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van
natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie in iedere schakel van het systeem
nastreeft. Ook dat is goed nieuws voor de bodem. Het betekent bijvoorbeeld minder mijnbouw, die
vaak gepaard gaat met verwoesting van het landschap en vervuiling van de omgeving.
Het kabinet wil belemmeringen van ondernemers bij het circulair maken van hun productieprocessen
en het hergebruiken van reststromen waar mogelijk wegnemen. Ook wil het dat ons afval voortaan
beter wordt gescheiden. Tot slot heeft het kabinet de ambitie om de economische kansen die
circulaire economie biedt ook daadwerkelijk te benutten.
De hierboven geschetste plannen van ons kabinet zijn het waard om te worden gekoesterd. Om de
staatsecretaris wat te helpen, zal ik elk jaar bekend maken of het gelukt is weer 5 procent minder
afval te produceren ten opzichte van 2014.

