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Waar blijft het bodemconvenant?
De gezamenlijke overheden in Nederland bespraken in 2008 hoe zij voortaan willen omgaan met de
bodem. De besprekingen startten met een bestuurlijke aftrap op 21 mei 2008. Die mondde uit in
duidelijke procesafspraken over bodemsanering en energiewinning uit grondwater. In juni en juli
werden vier regionale bijeenkomsten voor ambtenaren georganiseerd, om de inhoud te verkennen.
Met de resultaten is een deskundig team aan de slag gegaan om een convenant voor te bereiden.
Dat zou nog dit jaar worden ondertekend. Dat schrijft de minister in haar brief van 25 september
2008 aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
Het is de bedoeling om snel te inventariseren welke gevallen van bodemsanering het etiket spoed
verdienen. Die moeten uiterlijk 2015 zijn aangepakt. Daarna zal de bodemsanering meeliften met de
ontwikkeling van stad en landelijk gebied. De bevoegde overheden bodemsanering zijn nog steeds
hard op zoek naar de spoedlocaties. Dat is een lastig punt voor het convenant. Want hoe kun je
afspraken maken over een doelstelling in 2015 als het aantal spoedlocaties en de kosten voor de
aanpak nog onbekend zijn? Verder wil minister Cramer de aanpak van complexe bodemsaneringen
vereenvoudigen. Het voorstel is om de bron in de bovengrond per geval aan te pakken en de pluim in
de ondergrond per cluster van gevallen. Volgend jaar wil zij de Wet bodembescherming zodanig
wijzigen dat dit mogelijk wordt.
Er is een Taskforce Warmte Koude Opslag in het leven geroepen die minister Cramer moet adviseren
over het opslaan van warmte en koude in grondwater. Een goed wettelijke kader en een uitgewerkt
beleid ontbreken voor dit onderwerp. Dat zou tot uitwassen kunnen leiden. Toch wordt deze vorm
van energiewinning al volop toegepast. En dat is toe te juichen, want zo zou een deel van de
klimaatdoelstelling kunnen worden bereikt. Ik hoop dat de Taskforce zijn naam niet te letterlijk zal
nemen en ook de winning van geothermische energie zal meenemen. Daarbij wordt warm
grondwater uit diepere lagen onttrokken. Er zijn deskundigen die deze vorm van energiewinning
grotere kansen toedichten dan de opslag van warmte en koude in het minder diepe grondwater.
Uit diverse hoeken krijg ik signalen dat het convenant pas medio 2009 zal worden ondertekend. Het
gaat dan ook om forse onderwerpen waarop gebroed wordt. Laten we nog even geduld hebben.
Geduld is immers een schone zaak en daarmee brengen wij bodem en energie graag in verband.

