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In deze Nieuwsbrief vindt u zes artikelen over de verontreinigde waterbodem. Daarin vele facetten
van dit deel van het milieu, ook onderwerpen in Nederlandstalige liederen. Waar moet dat heen, hoe
zal dat gaan, waar komt die rotzooi toch vandaan? (ik ben de titel van dat lied jammer genoeg
vergeten) en Wie zal dat betalen?
Waar moet dat heen? Voorlopig mag licht verontreinigde baggerspecie op de kant van het
oppervlaktewater worden gezet. Eerst zou dat binnenkort niet meer mogen. Gedacht werd dat dit
niet meer nodig zou zijn, omdat vers sediment schoner zou zijn geworden. Dat blijkt niet zo te zijn.
Sterker verontreinigde specie kan in onderwaterstortplaatsen worden geborgen. Gaan de
hoeveelheden in een vergunning om kubieke meters verse, volumineuze specie of ingeklonken,
dichtere specie? De Raad van State buigt zich daarover. De risico's van verontreinigde baggerspecie
vallen soms mee, omdat de verontreiniging immobiel is. Dat heeft onderzoek van Rijkswaterstaat
aangetoond. Misschien kan dat een deel van de vrees voor baggerspeciedepots wegnemen.
Hoe zal dat gaan? Daarover heeft men in Zeeland goed nagedacht. Men heeft een reisplanner voor
baggerspecie ontwikkeld. De ene partij heeft nu baggerspecie van een bepaalde kwaliteit in de
aanbieding, en een andere partij zit daar net om te springen omdat hij die goed kan hergebruiken.
Een mooi staaltje van samenwerken.
Waar komt die rotzooi toch vandaan? Stel dat de belangrijkste puntlozingen verleden tijd zijn. Dan
moet de resterende verontreiniging afkomstig zijn van onbekende, niet direct aanwijsbare bronnen.
Om die aan te pakken is het Platform voor Diffuse Bronnen opgericht.
Wie zal dat betalen? Een lange discussie in Groningen over de kosten van het uitbaggeren van het
Eemskanaal is afgerond. Zowel Akzo als de provincie betalen. Om in stijl af te sluiten: Ik een beetje
meer dan jij.

