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De bodembescherming van bedrijfsterreinen heeft in het verleden veel te weinig aandacht gekregen.
Bodembescherming speelde geen rol bij het verlenen van Hinderwetvergunningen. Deze wet zag
immers toe op ‘gevaar, schade en hinder buiten de inrichting’? De bodem lag daar toch binnen?
Overheid en bedrijfsleven hadden niet in de gaten dat verontreinigende stoffen zich gemakkelijk
buiten de inrichting konden begeven. Via het grondwater.
Het resultaat is bekend: honderdduizenden verontreinigde bedrijfsterreinen en als actuele nasleep
onenigheid tussen Kabinet en Eerste Kamer over de vraag wie de sanering moet betalen. De
aandacht richt zich daarbij vooral op het jaartal 1975, volgens de Hoge Raad het jaar dat de overheid
zich het belang van de bescherming van de bodem is gaan aantrekken.
Maar hoe staat het anno 1993 met de bescherming van bedrijfsterreinen? In de milieuvergunningen
staan tegenwoordig gelukkig wel voorschriften voor de bescherming van de bodem. In de praktijk
blijkt dat men veel behoefte heeft aan informatie daarover. Daarom is het toe te juichen dat het
ministerie van VROM vorig jaar met een Expertise Netwerk Bodembescherming (tel. 090-3624464) is
gestart. Dit netwerk verzamelt kennis op het gebied van bodembescherming en maakt deze
toegankelijk. Wie een vraag heeft op het gebied van bodembescherming kan zich tot het netwerk
wenden. De informatie wordt gratis verstrekt. Het bedrijfsleven blijft niet achter. Bedrijven die
producten of diensten leveren ten behoeve van de bodembescherming hebben hun kennis inmiddels
gebundeld in het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (tel. 0348012189). Belangstellenden kunnen hier informatie inwinnen over bodembeschermende constructies,
zonder direct met de bedrijven in contact te komen. Het is ook mogelijk op andere wijze aan
informatie te komen. Op 28 oktober a.s. organiseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne samen met de Vereniging van Milieukundigen namelijk voor de tweede maal een
studiedag over theorie en praktijk van de bodembescherming van bedrijfsterreinen. Een goed
initiatief. Een opmerking tot slot. Het zou onlogisch zijn bedrijfsterreinen te gaan saneren zonder
tegelijk de bescherming te regelen. Een koppeling tussen sanering en bescherming ligt dus voor de
hand. Bij het opknappen van benzinestations is dit al de regel. Nu de rest van de bedrijven nog!

