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Als u dit leest zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer waarschijnlijk net achter de rug. De
redactie van de Nieuwsbrief Bodem heeft een representatieve groep lezers gevraagd wat zij op
bodemgebied van het nieuwe kabinet verlangen. Hieronder de Top Vijf.
Oprichting van de Stichting Kennistransfer Bodem (SKB). Nederland telt nog steeds veel
verontreinigde plekken. Er moet nog steeds kennis worden ontwikkeld en uitgedragen om die
plekken op een betaalbare manier schoon te krijgen. De SKB zou ook de beweringen van de Stichting
Heidelberg Appeal Nederland eens tegen het licht kunnen houden. Het klinkt wel aardig wat deze
stichting beweert, maar klopt het ook?
U wilt eindelijk beleid voor de waterbodemsanering. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het
verontreinigde slib moet het water uit. Er is geen draagvlak voor depots. Het slib moet dus verwerkt
worden. Dat is mogelijk en betaalbaar. En de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft al een
aardige voorzet gedaan.
Veel lezers vragen om een consequent beleid. Zij willen alleen uitzonderingen daarop als daarvoor
reële gronden zijn. Dus geen versoepelde normen voor bouwwerken in Zuid-Holland. En zeker geen
versoepeling van de normen voor mest waar een melkveehouder voor pleit.
Velen van u vroegen het nieuwe kabinet om respect voor het bodemleven. Dat respect heeft behalve
een ideële een zakelijke achtergrond. Door het bodemleven wordt de bodemsanering immers
goedkoper. Het bodemleven moet dus gekoesterd worden.
Tot slot vroegen veel lezers om een snelle afronding van de Beleidsvernieuwing bodemsanering.
Natuurlijk moet er eerst worden vergaderd. Men popelt echter om daadwerkelijk aan de slag te
gaan.
Het zou mooi zijn als deze Top Vijf al bij de kabinetsformatie kan worden geregeld. De rest komt dan
de komende vier jaar. De Nieuwsbrief volgt de resultaten!

