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In het afgelopen jaar is de Beleidsvernieuwing bodemsanering vrijwel afgerond. Multifunctioneel
saneren hoeft niet meer. Daarvoor in de plaats saneert men voortaan 'functiegericht en
kosteneffectief'. Een scala aan nieuwe technieken wordt daardoor interessant. Bijvoorbeeld in-situ
technieken waarbij weinig wordt gegraven en gepompt. De vraag is niet langer 'de ene techniek of de
andere' maar 'welke techniek op welk deel van het terrein'. Door nieuw beleid en nieuwe technieken
is bodemsaneren goedkoper geworden. Wachten op betere tijden heeft daarom geen enkele zin
meer.
Actief bodembeheer is in veel gemeenten praktijk geworden, met voordelen voor milieu en
portemonnee. Kennis over achtergrondgehalten komt van pas bij het formuleren van
saneringsdoelstellingen. Er is een goede link gelegd tussen actief bodembeheer en het
Bouwstoffenbesluit, dat dit jaar volledig van kracht werd.
Uit het rapport 'Wie betaalt, bepaalt' bleek dat sjoemelen met resultaten mogelijk is en dat dit ook
gebeurt. Kwaliteitsborging is geen speeltje maar bitter noodzaak. Het Platform Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer heeft de basis gelegd om daarmee aan de gang te gaan.
Wat de waterbodem betreft zet de rijksoverheid nog steeds (voor het laatst?) in op het bergen van
baggerspecie. De provinciale overheid kan daarvoor geen locaties vinden. Marktpartijen en nu ook
de Tweede Kamer (!) dringen aan op verwerking van baggerspecie. Het rijk zegt dat daarvoor geen
geld is. Bij beter boekhouden zou verwerken wel eens geld kunnen opleveren!
Het Programma Geïntegreerd Bodemonderzoek en het Nationaal Onderzoeksprogramma Biologische
In-Situ Saneringstechnieken hielden op te bestaan. Daarvoor in de plaats werd de Stichting
Kennisopbouw en Kennistransfer Bodembeheer opgericht. Minister Brinkhorst lijkt vat te krijgen op
'valse profeten' en mestoverschotten. Dat is maar goed ook. Mede omdat Nederland forse boetes
van Europa riskeert.
Best veel, wat er in een jaar gebeurde. Laat staan in een eeuw. Om maar te zwijgen van een
millennium!

