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Bodemsanering in het buitenland
In Nederland zijn we al bijna dertig jaar bezig met het saneren van onze bodem. Behalve wetgevers
en beleidsmakers zijn daar bedrijven voor nodig. In de wereld van de bodemsanering worden deze
bedrijven meestal de intermediairs genoemd.
De intermediairs weten maar al te goed dat de hausse aan bodemsaneringen in Nederland
binnenkort voorbij is. In 2015 zijn alle spoedeisende gevallen immers onder controle. Daarna resten
nog routineklussen. Voor innovatieve oplossingen ontbreekt het dan aan de daarvoor benodigde
massa.
Behalve... als de intermediairs hun ogen ook op het buitenland gaan richten. Voor bedrijven die dat
al van plan waren, maar niet goed de weg weten, is er goed nieuws.
Gesteund door de ministeries van VROM en EZ heeft een aantal bedrijven en instituten het initiatief
genomen om een Netherlands Soil Partnership op te richten. Dit NSP is een publiekprivaat
samenwerkingsverband. Het heeft als doel het Nederlandse bodembeleid te promoten en de
Nederlandse kennis en kunde op het gebied van bodem te vermarkten in het buitenland.
Nog voordat het NSP is opgericht, zijn er al een paar wapenfeiten:
o
De EVD - agentschap van het ministerie van EZ - heeft een fikse subsidie toegekend voor
activiteiten van het NSP in China en Canada. Op dit moment worden de programma's
geschreven en wordt gepeild welke bedrijven willen meefinancieren en meedoen.
o
In Nanjing - de vroegere hoofdstad van China - is een gezamenlijk Chinees - Nederlands
Centrum geopend om de vraag naar bodemkennis en -kunde in China te koppelen aan het
aanbod daarvan in Nederland.
Op dit moment richt het NSP zijn aandacht op China, Canada en Roemenie. Dat kan uitgroeien tot
een veel langere lijst met landen.
Een Europese Kaderrichtlijn Bodem zal veel nieuwe lidstaten met hun neus op de bodemfeiten
drukken. Het zou goed zijn als het NSP er dan in zijn volle omvang staat. Onlangs hoorde ik dat
Frankrijk nu toch neigt naar een Kaderrichtlijn Bodem. Ik voorspelde u al dat die er gewoon gaat
komen! Dat is goed voor de bodem en voor de Nederlandse bedrijvigheid.
Hebt u interesse in het NSP? Een website is nog in de maak. Neem daarom gerust contact op via
Th.Edelman@inter.nl.net.

