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De bodem in 1995
Begin van dit jaar is de tweede fase van de saneringsregeling Wet bodembescherming in werking
getreden. Uitgangspunt is de vrijwillige bodemsanering door veroorzakers van een
bodemverontreiniging en gebruikers van verontreinigde grond. Indien niet vrijwillig wordt
meegewerkt, kunnen provincies bevelen gaan geven. Hier kwam het in 1995 niet van. De overheid
fungeert als ‘vangnet’ voor gevallen waar het met ‘derden’ niet lukt.
Het aantal vrijwillige bodemsaneringen loopt achter op de prognoses, maar neemt nog steeds toe.
Meestal wordt vrijwillig gesaneerd, omdat anders geen vergunning om te bouwen wordt verkregen.
In enkele gevallen saneren bedrijven vrijwillig – vanwege een 'goede naam' - ook als hen juridisch
geen verwijt is te maken: een interessante ontwikkeling!
Met het hergebruik van secundaire grondstoffen (waaronder verontreinigde grond) zijn flinke
vorderingen gemaakt. Het Bouwstoffenbesluit werd deels van kracht en de provincies hebben een
interim-beleid geformuleerd. Secundaire bouwstoffen mogen worden hergebruikt. Afhankelijk van
de samenstelling en de uitloogbaarheid, wordt isolatie, beheer en controle voorgeschreven.
De waterbodemsanering kwam niet echt van de grond. Het onderzoek naar het schoon maken van
baggerspecie en het hergebruik van zand is in volle gang. Het ontbreekt aan voldoende en betaalbare
stortcapaciteit. Op verschillende plaatsen wordt de situatie – afgezien van het milieu – nijpend
omdat de scheepvaart en de waterafvoer worden gehinderd.
Onlangs kwam het onderwerp 'mest' prominent in het nieuws. Met de voorgenomen maatregelen
zijn zowel boeren als milieubeschermers niet tevreden. De boeren vrezen voor het einde van hun
bedrijf. De waterleidingbedrijven waarschuwen voor de verontreiniging van het grondwater met
nitraat, waardoor zij kostnare zuiveringsinstallaties moeten gaan installeren.
Door diffuse verontreiniging wordt de Nederlandse bodem steeds maar viezer. De
(water)bodemsanering kan hier niet tegen op. Reden te meer om in het volgende jaar de
bodembescherming krachtig te gaan bevorderen.

