
In maart 1989 ging het VROM-geldloket weer open
voor de verdeling van de provinciale jaarbudgetten
voor de aanpak van de bodemverontreiniging in de
kategorie 'budgetgevallen'. Bij budgetgevallen gaat
het om projekten die minder dan 10 miljoen gulden
kosten en die de provincie zelf mag afhandelen. Bij
de uitvoering van grotere projekten wordt ook het

ministerie betrokken en daarvoor is een ander
geldpotje. De drie noordelijke provincies hebben

voor hun budgetgevallen veel te weinig geld toegewezen gekregen.

BODEMSANERING:
A CONTINUING STORY
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DRENTE, MET 69 BODEMSANERINGSPROJEK-
ten, ontvangt 2,4 miljoen gulden, maar
heeft voor de uitvoering van haar plannen
ruim 20 miljoen nodig. Voor Groningen
en Friesland, met respektievelijk 148 en
627 projekten, is een bijdrage van ieder
4,5 miljoen gulden ook al een druppel op
de gloeiende plaat. Knellende financiële
problemen staan een voortvarende aan-
pak voortdurend in de weg, zo laten de
provinciale besturen — vrij vertaald — on-
omwonden weten.
Inmiddels blijkt het aantal te saneren geval-
len van bodemverontreiniging dat in de jaar-
lijkse provinciale Bodemsanering Program-
ma's wordt vermeld het topje van de ijsberg te
zijn. Het buro Adviesgroep Data Process in-
ventariseerde 'De omvang van de bodemveront-
reiniging in Nederland' (april 1988) waarin het
aantal 'potentieel te saneren voormalige bedrijfs-
terreinen wordt geraamd op: voor Drente 1386,
voor Groningen 3326 en voor Friesland 2249'.
Het aantal potentieel te saneren 'in gebruik
zijnde bedrijfsterrreinen' wordt in het rapport
geraamd op: Drente 536, Groningen 700 en
Friesland 808.
Nog afgezien van met lood vervuilde kleidui-
venschietterreinen, kilometers lekkende rio-
lering, etc, is het beeld hiermee allerminst
kompleet. De konklusie dat er sprake is van
een volledig ongekontroleerde verontreini-
gingssituatie lijkt gerechtvaardigd. In het
rapport 'Bodemsanering op in gebruik zijnde be-

drijfsterreinen' van het adviesburo Tauw Infra
Consult (november 1987) wordt gesteld dat
'de toename van de totale hosten in de tijd wordt
veroorzaakt door het feit dat de verontreinigingen
zich in de tijd verder uitbereiden'. En dit is een
konklusie die opgaat voor veel gevallen van
bodemverontreiniging.

Belangrijk is nu hoe de overheid met deze ge-
vallen van bodemsanering omgaat. Hoewel
de noordelijke bodem in vergelijking met bv.
Noord- en Zuid-Holland (meer dan 50.000
potentieel te saneren bedrijfsterreinen!) rela-
tief schoon is, zou de aanpak van bodemver-
ontreiniging voortvarender aangepakt moe-
ten worden. Zo kunnen bedreigingen van het
grondwater en het gevaar van uit de hand lo-
pende kosten wellicht voorkomen worden.
De keuze te komen tot een gezonde, schone,
puntbronvrije bodem is een keuze van alle
politiek verantwoordelijken van hoog tot
laag. Het lijkt alsof dit thema op dit moment
onvoldoende serieus genomen wordt. In
Drente houdt men zich nu bijvoorbeeld druk
bezig met aanleg of verbreding van wegen
(zoals de N37), waarmee meer eer te behalen
valt. Ook blijft het vreemd dat bepaalde vor-
men van bodemvervuiling met overheidstoe-
stemming mogen plaatsvinden. Zo mag de
VAM in Wijster doorgaan met het landfar-
ming-projekt, waarbij oliehoudende grond
wordt verwerkt en legaal jaarlijks 25 liter mi-
nerale olie door mag lekken in het grondwa-

ter onder de kleileemlaag. Het provinciaal
bestuur heeft in dit geval mogelijkheden om
extra bodembeschermende voorzieningen
voor te schrijven niet benut.

Beter dan genezen

De hoogste politieke milieu-prioriteit van ge-
meenten en provincies zou gegeven moeten
worden aan het voorkomen van nieuwe gif-
belten en bodemverontreinigingen. Deze
overheden zouden kunnen besluiten in het
kader van bijvoorbeeld de Hinderwet af-
doende aanvullende voorwaarden op te ne-
men in reeds verleende of nog te verlenen
vergunningen. Het nu inzetten van meer
menskracht ter voorkoming van bodemver-
vuiling zal op den (langen) duur financieel
voordeel brengen. Het benodigde geld zal
wel — hoofdzakelijk — door provincies en
gemeenten zelf opgebracht moeten worden.
Om te komen tot een substantiële intensive-
ring van de aanpak van bodemsanering biedt
het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) nau-
welijks enig soelaas: 'Intensivering bodemsane-
ring, indien financieel mogelijk. Stimulering vrij-
willige sanering bedrijfsterreinen', aldus het
NMP. Het rijk zal dus wel wat extra geld be-
schikbaar stellen, maar hoopt vooral dat be-
drijven zelf het initiatief zullen nemen.
Hier ligt vooral een taak voor provincies en
gemeenten. Hoewel enkele bedrijven inmid-
dels vrijwillig met saneringen bezig zijn (zoals
de NAM), zal een grote groep niet vrijwillig in
aktie komen. Met behulp van extra geld kun-
nen de drie noordelijke provincies meer per-
soneel inzetten ter stimulering en begelei-
ding van vrijwillige saneringen door bedrij-
ven. Daarnaast is het waarschijnlijk ook ren-
dabel met spoed voldoende mensen in te
zetten die belast worden met het bestuderen
van mogelijkheden om onderzoeks- en sane-
ringskosten te verhalen op de vervuilers van
terreinen.
Duidelijk is dat er konkrete mogelijkheden
zijn om te komen tot een intensivering van de
bodemsanering. Met relatief weinig financië-
le provinciale en gemeentelijke middelen
kunnen deze mogelijkheden (gedeeltelijk)
uitgevoerd worden. Geen overbodige luxe
gezien het jaarverslag 1988 van de Inspektie
Milieuhygiëne waaruit blijkt dat het bedrijfs-
leven in het Noorden vaak het herstel van de
multifunktionele bodem aan haar laars lapt.
Kortom: provincies en gemeenten graag een
serieuze diskussie over de intensivering van
de saneringsproblematiek waarin de inzet
van meer mankracht centraal staat. •
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