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Sterk verontreinigde grond mag je in Nederland niet storten. Je moet die weer schoon maken. Dat
kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de grond te wassen, te verhitten, of onder de
juiste omstandigheden aan bacteriën bloot te stellen. Sterk verontreinigde grond die niet schoon te
maken is, mag je wel storten. Er zijn in Nederland nog rond de twintig stortplaatsen operationeel,
waar in hoofdzaak niet reinigbare verontreinigde grond terecht komt. Het is de bedoeling de
gereinigde grond weer her te gebruiken. Dit past uitstekend in de circulaire economie. Het voorkomt
nieuwe ontgrondingen. Meestal gaat dat goed, maar soms niet…
Recent waren er affaires bij het reinigen van grond. Het ging om een verdenking gereinigde grond na
het wassen met een verkeerd protocol te hebben gekeurd en ten onrechte als schoon te hebben
verkocht. Ook grond die gereinigd was door te verhitten lag onder vuur, onder meer omdat de grond
een onnatuurlijk lage zuurgraad (hoge pH). Hierdoor logen bepaalde stoffen extra goed uit. En dat is
natuurlijk niet de bedoeling bij het reinigen van grond.
De perikelen met de thermisch gereinigde grond leidden tot een stop van de afzet daarvan. De
Inspectie Leefomgeving en Transport liet een onderzoek verrichten. Inmiddels zijn bedrijfsprocessen
aangepast en zijn de voorraden van de reinigingsbedrijven opnieuw gekeurd. De opgeslagen grond
wordt alleen met een bijsluiter geleverd, waarbij de gemeente moet beoordelen of de grond
verantwoord kan worden hergebruikt.
Ik vind dit een slecht idee. Het doorgronden van het reinigingsproces vraagt specialistische kennis
over bodemkunde, scheikunde en natuurkunde. De gemeente heeft deze kennis doorgaans niet in
huis. Bij de Omgevingsdiensten is de kans op deze expertise al groter. Expertise op rijksniveau is wel
voorhanden, maar verdraagt zich minder met een decentrale aanpak.
Zou een expertisecentrum het juiste antwoord zijn? Bij de aanpak van pfas zagen enkele
adviesbureaus de noodzaak daarvan. Het gevolg is wel dat de overheid een rol aan de zijlijn
accepteert. Dat lijkt mij funest, ook al met het oog op een correcte vergunningverlening en
handhaving.

