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De aandacht voor ons milieu is in 2007 weer helemaal teruggekeerd. Dat hebben we vooral te
danken aan Al Gore en zijn beroemde film over de verandering van ons klimaat. Voor zijn
inspanningen ontving hij zelfs de Nobelprijs voor de Vrede. De hernieuwde aandacht richt zich vooral
op klimaat en water.
Hernieuwde belangstelling voor onze bodem is moeilijker aan een persoon of een gebeurtenis te
koppelen. Uit de vele vacatures voor bodemkundigen zou je kunnen afleiden dat de bodem in de lift
zit. Of hebben de zittende bodemkundigen het zinkende schip massaal verlaten? Een terugblik op
enkele wapenfeiten uit 2007 kan helpen om helderheid te verschaffen.
De Europese Unie heeft de bodem omarmd. De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft
het opstellen van een Kaderrichtlijn Bodem een stap verder gebracht. Merkwaardig genoeg waren er
in Nederland veel tegenstanders: ons kabinet, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en
Werkgeversorganisatie VNO-NCW. Gelukkig was de rest van Europa voor.
In Nederland is het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer van kracht geworden. Hierin staat hoe
intermediairs als adviesbureaus, laboratoria, aannemers en grondbanken via certificering erkend
kunnen worden. Het bevoegde gezag mag alleen beschikkingen afgeven op basis van documenten
van erkende intermediairs.
Aan het Besluit Bodemkwaliteit wordt nu de laatste hand gelegd, de opmerkingen van de Raad van
State worden verwerkt. Het besluit regelt het hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie.
De chemische samenstelling blijft daarvoor maatgevend. Gemeenten hebben de vrijheid een
algemeen kader te volgen of zelf beleid te maken. Dat kan met een eigen nota en een
bodemkwaliteitskaart.
Het Nederlands Normalisatie Instituut legt de laatste hand aan een nieuwe versie van de
onderzoeksnorm NEN 5740. Een onderdeel daarvan is een nieuw stoffenpakket. Het NEN stelde dat
vast samen met de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Zo kwam een voorlopig
einde aan zes jaar (!) discussie. Over drie jaar wordt het stoffenpakket geëvalueerd.
Uit deze opsomming blijkt hoe actief in Nederland over de bodemkwaliteit wordt nagedacht.
Gelukkig wordt ook volop onderzocht en gesaneerd. Op veel fronten lopen wij voor op andere
landen. Specifiek Nederlands is het overleg tussen overheden, bedrijven, universiteiten en instituten.
Om in het buitenland als Nederland Bodem BV te kunnen optreden is het Netherlands Soil
Partnership in oprichting. Dat richt zich voorlopig op China, Canada en Roemenie.
Er is in 2007 hard gewerkt. Aan het beleid, aan de uitvoering in Nederland en aan de export naar het
buitenland. Het onderwerp bodem prijkt niet vaak op de voorpagina's. Maar het heeft en houdt een
vaste plek. De bodem is geen zinkend schip. De bodem zit in de lift. En dat is goed nieuws, tussen alle
berichten over het veranderen van het klimaat en het stijgen van de zeespiegel.

