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Het wereldwijd dalen van de beurskoersen heeft ook invloed op de bodem. Door de geringere vraag
naar olie zal de prijs daarvan dalen. Dat is niet bevorderlijk voor het ontwikkelen van andere vormen
van energie, bijvoorbeeld het opslaan van warmte en koude in het grondwater of het onttrekken van
geothermische energie. En dat is jammer, want deze vormen zijn veel duurzamer dan het opstoken
van de eindige olievoorraad met alle gevolgen voor het klimaat van dien.
Het dalen van de beurskoersen en het omvallen van banken heeft ook tot gevolg dat de prijzen van
goud stijgen. Dat zal goudzoekers ongetwijfeld stimuleren nog meer van dit kostbare goedje te
vinden. De gevolgen zijn bekend: kaalgekapte stukken oerwoud en een enorme kwikverontreiniging
in bodem, water en vis.
Via Google word ik op de hoogte gehouden van alle nieuwsberichten waarin de woorden grond,
bodem of bodemverontreiniging voorkomen. In veel berichten over de kredietcrisis komt het woord
bodem voor. Ook las ik het woord 'uitgebodemd'. Ik had er nog nooit van gehoord. Het woord komt
niet voor in het Groene Boekje en in de dikke Van Dale. Ik vind het een mooi woord. Ik zou zelf niet
graag uitgebodemd zijn, wat het ook moge betekenen.
Het ministerie van VROM wil korte metten maken met de aanpak van spoedeisende gevallen van
bodemverontreiniging. Het ministerie wil in 2015 zijn 'uitgebodemd' op dit onderwerp. De bevoegde
overheden bodemsanering vinden dit prima. Maar zij willen natuurlijk wel boter bij de vis. Op dit
moment wordt een convenant geschreven waarin komt te staan hoeveel geld er de komende jaren
voor de bodemsanering beschikbaar zal zijn. Ik heb geruchten gehoord dat er onvoldoende geld
beschikbaar is om alle spoedeisende gevallen aan te pakken. Daar zijn wel oplossingen voor. In Italië
zou men de definitie van een spoedeisend geval aanpassen. Dat lijkt me niet verstandig. De
Nederlandse oplossing lijkt daar wel op. Wij houden vast aan het jaar 2015, en noemen het probleem
daarna anders: "In de jaren na 2015 moet het overal standaardbeleid zijn dat saneringsoperaties
onderdeel zijn van een te ontwikkelen gebied, of dat nu stadsontwikkeling of beleid voor landelijk
gebied is." Zo ligt het financiële probleem bij een ander op tafel. We zijn weliswaar uitgebodemd,
maar we gaan gebiedsgericht aan de gang. Het lijkt wel een nieuw toverwoord.
Ondertussen werkt het ministerie van VROM stevig aan het formuleren van beleid voor de diepere
ondergrond. Daar zijn we nog lang niet uitgebodemd. Het ministerie organiseert regionale
bijeenkomsten om het voorgenomen beleid te toetsen. Gelet op de kansen die de diepe ondergrond
biedt en de verschillende belangen die daar spelen, lijkt mij dat een prima initiatief. De eerste
bijeenkomst in het noorden van het land ging niet door, omdat er te weinig belangstelling voor was.
Zou dat echt zo zijn? Of zouden de politieke bazen het eerst op hoofdlijnen eens willen zijn? We
zullen het zien in hetzelfde convenant waarin de gelden voor de bodemsanering worden verdeeld.
Via Google was ik er trouwens snel achter wat uitbodemen betekent. Het is het stabiliseren van een
beurskoers na een periode van neergang. De koers heeft dan een bodem bereikt. Of het een ondiepe
of een diepe bodem betreft, kan ik u bij het schrijven van dit stukje helaas niet vertellen.

