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Minister voor Ondergrondse Zaken
De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in tijden niet zo spannend geweest. Bent u ook zo
benieuwd naar de ministers in het nieuwe kabinet? En naar hun portefeuilles? Misschien komt er wel
een minister voor Ondergrondse Zaken. Dat hebben de drie noordelijke milieufederaties voorgesteld.
De minister kan gelijk aan het werk.
Er zijn namelijk nog steeds geen duidelijke regels voor het winnen van delfstoffen uit de bodem.
Waar mag dat wel en waar mag dat niet? Hoe voorkom je de nadelige effecten daarvan? De bodem
kan immers gaan dalen. En er kunnen aardschokken optreden. Hoe compenseer je gedupeerde
burgers en overheden als er toch schade optreedt?
De minister moet gaan nadenken over de vraag of de ondergrond als stortplaats mag worden
gebruikt. De laatste drie kabinetten hebben geworsteld met het opslaan van radioactief en ander
gevaarlijk afval in de diepe ondergrond. Daar zijn grote voorstanders van bekend. Maar ook grote
tegenstanders! Het dossier werd iedere keer doorgeschoven naar een volgend kabinet. Het vorige
kabinet dacht het antwoord te hebben gevonden. Een vergunning voor deze opslag moet je voortaan
aan de minister van Economische Zaken vragen. En natuurlijk niet aan de provincie. Die is daar toch
op tegen. De Centrale Raad voor de Milieuhygiëne heeft hierover destijds een prima advies
geschreven: overweeg alleen opslag in de ondergrond als die herroepelijk is. Dat betekent dat men
de stoffen - mocht dat noodzakelijk blijken - kan terugnemen.
Er is nog een klus voor de minister. Volgens het nieuwe bodemsaneringsbeleid mag een bepaalde
hoeveelheid restverontreiniging in het grondwater achterblijven, mits die op zijn plaats blijft en geen
kwetsbare objecten bedreigt. Maar wie moet de zaak opruimen als er bijvoorbeeld een tunnel moet
worden gegraven?
De lezers van deze Nieuwsbrief wensen de nieuwe minister veel succes. Misschien raakt underground
weer in.

