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In mei is het kabinetsstandpunt over het rapport ‘Saneren zonder stagneren’ van de Werkgroep
bodemsanering bekend gemaakt. Het kabinet geeft daarin aan hoe het rapport tot een verdere
verzakelijking van de bodemsaneringsoperatie kan leiden. Dat is een goed signaal.
Het kabinetsstandpunt telt ongeveer evenveel pagina’s als het rapport van de Werkgroep
bodemsanering zelf. Het is niet duidelijk waarom het standpunt zo uitvoerig is beschreven. ‘Saneren
zonder stagneren’ is immers het resultaat van overleg tussen rijk, provincies en gemeenten. De
deelnemers aan dat overleg spraken uiteraard met mandaat. Elk van de overlegpartners staat dus
eigenlijk vanzelfsprekend – op zijn minst in hoofdlijnen – achter de einduitkomst. Dat is inherent aan
het overlegproces. Een korte reactie zou dan ook zakelijker zijn overgekomen.
Het kabinetsstandpunt kwam vrij laat. De voorzitter van de werkgroep, de heer Welschen, kwam
zelfs eerder met zijn volgende rapport over de zorg voor ouderen. Het late tijdstip is wellicht te
wijten aan de drukte op het ministerie van VROM, door de perikelen rond de nieuwe
bodemsaneringswetgeving. Of moet de verklaring in een andere hoek worden gezocht?
Het kabinet vindt dat op korte termijn meer geld voor de bodemsanering nodig is, vooral om de
zelfstandige verspreiding van verontreinigende stoffen via het grondwater te voorkomen. Zonder
tegenmaatregelen leidt deze verspreiding in 25 jaar op zijn minst tot een verdubbeling van de
saneringskosten! Een demissionair kabinet kan natuurkijk geen geld meer beschikbaar stellen. Het is
nog maar de vraag waar de prioriteiten van een volgend kabinet zullen liggen.
Misschien is het kabinetsstandpunt met het oog daarop bewust zo uitvoerig beschreven en zo laat
uitgebracht. Hert standpunt is dan precies op tijd naar buiten gebracht, als laatste strategische zet
van minister Alders. Dit getuigt van een zakelijke grondhouding.

