Minister Nijpels bij opening VTCB-symposium

Zorgwekkendbeeldvanbodemverontreinigingdwingttotgroteaandacht
voordetoestandvandebodeminNederland
'Nog dagelijks komen gevallen van ernstige
bodemverontreining aan het daglicht.
De talrijke lokale gevallen van bodemverontreiniging op het land, de vaak met
zware metalen enolieverontreinigde binnensteden en wegbermen en de verontreinigde
onderwaterbodems leveren een zorgwekkend
beeld op met betrekking tot de kwaliteit van
de Nederlandse bodem." Aldus minister
drs. E. H. T. M. Nijpels van VROM op
10 december 1986 in zijn openingstoespraak
voor het symposium 'Bodemkwaliteit'vande
Voorlopige Technische Commissie Bodembescherming (VTCB) in 'De Reehorst'
te Ede. En hij vervolgde:
'Het gaat hier al om 20% van het totale
oppervlak van Nederland. De overige 80%
van de bodem lijkt thans noggeschikt voor
alle toepassingen waarvoor hij van oudsher
ook geschikt was,met anderewoorden isnog
als multifunctioneel te beschouwen. Van die
verontreinigde 20% iseen gedeelte zodanig
ernstig verontreinigd dat tot sanering moet
worden overgegaan.
Er isnog 80% goed
Doordat het verontreinigde deel van de
Nederlandse bodem en de enorme kosten,
die met het saneren van ernstige bodemverontreiniging gepaard gaan, begrijpelijkerwijs zoveel aandacht trekken - men zou zelfs
geneigd zijn te denken dat onze gehele bodem
door en door verontreinigd is—zou men de
nog goede bodem bijna dreigen te vergeten.
Daarbij moeten we met de conclusie:
' 8 0 % nog van goede kwaliteit' zeer voorzichtig zijn. Want alisde kwaliteit van grote
delen van de Nederlandse bodem nog behoorlijk, de bedreigingen ervan zijn groot
genoeg in omvang, en groot in aantal.
Het isnu nog mogelijk om in Nederland
groente van de koude grond te consumeren,
schapen te laten grazen en op eenvoudige
wijze drinkwater uit grondwater te bereiden.
Maar het isnogmaar devraagofwedat inde
volgende eeuw nog steeds kunnen.
De voortdurende diffuse belasting van de
bodem door verzuring, vermesting en verspreiding van millieugevaarlijke stoffen, leidt
tot een grootschalige chemische verderving
van de bodemkwaliteit, waarbij de bodem
langzaam maar zeker onbruikbaar voor mens,
dier en plant dreigt te worden.
Regen niet alleen zuur
De regen isniet alleen maar zuur. Wist udat
er jaarlijks alleen al via de regen ca. 12ton
cadmium, 400 ton lood en 1600 ton zink op
de Nederlandse bodem terecht komen?
Daardoor isde chemische samenstelling van
de bovengrond sterk veranderd zelfs in
gebieden met relatief weinig menselijke
beïnvloeding, zoals natuurterreinen.
Er kunnen in deze gebieden thans gehalten
aan zware metalen worden gemeten diesoms

het tienvoudige zijn van de oorspronkelijke
natuurlijke concentratie. Ook worden er op
allerlei plaatsen millieuvreemde organische
verbindingen aangetroffen, die niet op
natuurlijke wijze kunnen worden afgebroken.
Uiteraard beschikt ook de bodem over een
zeker bufferend en zelfreinigend vermogen.
Het iszeker zo dat niet elke verandering in
chemische samenstelling van de bodem aanleiding geeft tot ongewenste effecten.
Maar deze 'natuurlijke veiligheidsmarges'
lijken, zeker gezien de huidige intensiteit van
de diffuse bodembelasting niet meer zo
bijzonder groot.
Effecten
De effecten beginnen zich alaf te tekenen:
—op sommige plaatsen wordt tengevolge van
deslechtegrondwaterkwaliteit de drinkwatervoorziening bemoeilijkt;
- en op sommige plaatsen (in de Kempen)
wordt door een te hoog opgelopen gehalte
aan zware metalen de bodemvruchtbaarheid
bedreigd en ishet thans moeilijk om sla te
kweken die aan de normen van de Warenwet
voldoet.
Op lokale schaal ishet nog mogelijk om met
allerlei saneringstechnieken de bodem nog
enigzins te herstellen, zij het tegen zeer hoge
kosten. Het saneren van een grootschalig aangetaste bodem, lijkt echter een illusie.
We moeten met kracht voorkomen dat
kritische waarden in de bodem ook werkelijk
worden bereikt.
Discussienotitie bodemkwaliteit:
de betekenis van referentievoorwaarden
Met het uitbrengen van de discussienotitie
bodemkwaliteit heeft mijn ambtsvoorganger
een eerste aanzet willen geven omjuist deze
problematiek hanteerbaar temaken vooreen
verdere beleidsontwikkeling. In de discussienotawordt daartoe eengetalsmatig referentiekader gegeven dat gericht isop bodemkwaliteitsonderzoek en beoordeling.
Vervolgens wordt het onderscheid in de
aanpak van lokale en diffuse bronnen van
bodemverontreiniging nog eens benadrukt
en verder uitgewerkt.
Tenslotte wordt er een duidelijk doel aangegeven bij het terugdringen van de diffuse
bodembelasting: de aanvoer van stoffen aan
de bodem dient in principe gelijk te zijn aan
de afvoer, zodat stofgehalten in de bodem
ook in de toekomst beneden de referentiewaarden kunnen blijven.
Illustratie
Alsillustratie van dit principewilikde AMvB
gebruik dierlijke meststoffen noemen. In de
eindsituatie, die via een in de tijd gefaseerde
benadering zalworden bereikt, zal de mestgift
gelijk zijn aandeonttrekking door hetgewas.
Dit zelfde uitgangspunt zal gehanteerd
worden bij de overige organische meststoffen.

zoalszuiveringsslib,compost, e.d. Hiermeeis
tevens een nadere invulling gegeven aan het
begrip 'verantwoord hergebruik' voor deze
afvalstoffen of daaruit vervaardigde
Produkten (bijvoorbeeld huisvuilcompost als
meststof).
Voor lokale bronnen van bodemverontreiniging wordt een andere benadering
gevolgd, waarbijgeen (directe)relatie met de
referentiewaarden zalworden gelegd.
Deze lokale bronnen zullen inde toekomst
dienen te voldoen aan IBC (Isolatie,
Beheersing, Controle) criteria.
In het verleden hebben we onze afvalstoffen
nog wel eens onder het vloerkleed geveegd.
Ik zou hierwillenstellen datweook niet meer
op het vloerkleed mogen morsen!
Algemeen werkende maatregelen en voorzieningen die ter concretisering van de IBC
criteria bijstortplaatsen enopslagplaatsen en
bepaalde type lozingen moeten worden
getroffen zijn thans in voorbereiding.
De betreffende AMvB's die in het kader van
de Wet bodembescherming worden opgesteld,
zullen indeloopvanhetvolgendjaarworden
voorgepubliceerd. In dit verband zal ook aan
de (dan niet meer voorlopige) TCB advies
worden gevraagd.
Integraal milieubeleid
Tot dusver heb ik gesproken over de lokale
en diffuse bodemproblematiek, waarbij er
sprake was van maatregelen die in het kader
van de Wet bodembescherming kunnen
worden getroffen. Maar hoe kan de belasting van de bodem vanuit de lucht en het
oppervlaktewater worden aangepakt'?
Allerlei stoffen die thans nog met toestemming van de vergunningverlenende overheden via schoorsteen of lozingspijp het
menselijk bedrijf verlaten, komen uiteindelijk
op de bodem terecht en hopen zichdaar op.
Een vergelijking metde verkeersproblematiek
lijkt hier van toepassing: naarmate de
kringloop van stoffen in het milieu intensiever
wordt gemaakt ontstaan er 'verkeersopstoppingen' indat deel vanhetmilieuwaar
van verspreiding en verdunning nauwelijks
sprake is. Deze problematiek kan alleen
worden opgelost door een verdere integratie
van het milieubeleid waarbij de lotgevallen
van een stof door het hele milieu integraal in
beschouwing wordt genomen.
Gefaseerd plan
In veelgevallen zaldeintegralebenaderingin
verband met de vereiste bescherming van de
bodem neerkomen op een gefaseerd plan
voor een verdergaande reductie van emissies
naar lucht en lozingen op oppervlaktewater.
Hierdoor zal er in de toekomst een aanzienlijke verschuiving op kunnen treden in de
wijze waarop wijmet onze afvalstoffen
omgaan. Het tegengaan van oncontroleerbare
verspreiding via emissies naar de lucht en
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lozingen op het oppervlaktewater kan leiden
tot een hogere produktie van afvalstoffen in
een beheersbare vaste vorm. Deze afvalstroom, die indirect het gevolg isvan het
beschermen van de bodem tegen diffuse
verontreiniging, zal lokaal op de bodem,
gezien de beheersmogelijkheden, 'gastvrij'
kunnen worden ontvangen, mitsbijopslagen
verwerking voldaan kan worden aan
IBC criteria.
Gezien het ruimtebeslag vandeze activiteiten
zal reductie van de totale hoeveelheid afval
ook in de toekomst een belangrijke beleidsdoelstelling blijven. Integraal millieubeleid
wordt op deze wijze ook enigszins een
kwestie van geven en nemen, want behalve
het stellen van eisen zal op de zojuist aangegeven manier ook de bodem haar bijdrage
leveren aan de integrale oplossingvan de
milieuproblematiek.
Milieutechnologie
Ikbesef zeergoed dat aldeze ontwikkelingen
niet van vandaag op morgen gerealiseerd
kunnen worden. Isolatie-, beheersings- en
controle-technologie, de omzetting van
lozingen en emissies naar beheersbaar vast
afval en technieken voor verwerking en
milieuhygiënisch verantwoord hergebruik
beginnen gelukkig de spreekwoordelijke
kinderschoenen wat te ontgroeien.
Het wordt echter hoog tijd om deze kinderschoenen ook nu toch maar te gaan verzilveren, dat wilzeggen met het oog op de
bodembescherming de juiste maat te kiezen
en zelf te proberen uit de ontwikkelde
technologie enig financieel voordeel te
verwerven.
Gezien de snelle erkenning van de bodemproblematiek in de onsomringende landen,
en de voorsprong die Nederland nu nog op
dit gebied heeft, lijkt mij het Nederlandse
bedrijfsleven bij uitstek geschikt om de
technologische uitdaging aan te nemen en
van de nieuwe milieutechnologie een winstgevend export-artikel te maken.
V-TCB-advies bodemkwaliteit
Tot slot zou ik enige woorden willen wijden
aan de belangrijke rol van de V-TCB.
De V-TCB isinkortetijdinstaatgeweestom
een uitgebreid advies uit te brengen over de
discussienotitie bodemkwaliteit en het wat
inhoud betreft overeenkomstige rapport
normering onderwaterbodem.
In haar adviesoverdebeide discussiestukken
wordt uitvoerig ingegaan opde problematiek
rond het stellen van kwaliteitseisen vooreen
zocomplex milieucompartiment alsdebodem.
In hoofdlijnen kan de V-TCB zich goed
vinden in de benadering die met betrekking
tot de voorlopige referentiewaarden voor de
bodem wordt gevolgd. De uniforme benadering van bodem op het land en onder
water werd door de V-TCB onderschreven.
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Bij een verdere integratie van het milieubeleid iseen dergelijke benaderingook zeker
noodzakelijk. Er isechter ook een aantal
punten waarop kritisch commentaar is
gegeven, tevens bevat het advies een groot
aantal aanbevelingen.
Ik stel mij voor om een definitieve lijst met
voorlopige waarden, zoals die door mijn
ambtsvoorganger Winsemius aan de
Tweede Kamer was toegezegd, op te nemen
in het volgende IMP-Milieubeheer.
Daarbij zal ook rekening worden gehouden
met het advies bodemkwaliteit, de
commentaren die ons met name van de zijde
van de provinciesen deVNG hebben bereikt
en natuurlijk deresultatenvanditsymposium.
Onderzoek gestimuleerd
De V-TCB stelt in haar advies dat er veel
onderzoek nodig isom tot een goed onderbouwde,opmilieueffecten gebaseerde normstellingtekomen.Ditwordtdanookdoorde
regering krachtig gestimuleerd.
Ik noem hierbij het Speerpuntprogramma
bodemonderzoek, het Additioneel programma
verzuringsonderzoek, de stimuleringsactie
toxicologisch onderzoek en het onderzoeksprogramma mestproblematiek.
Ook op dit symposium zalongetwijfeld weer
blijken hoeveelnogteonderzoeken valtover
de bodemkwaliteit en de effecten van stoffen
eningrependaarop.Vanuit milieubelang kan
echter niet gewacht worden met nemen van
maatregelen tot allesonderzocht en bekend
is.We moeten nu reedsde eerste stappen
durven zetten en gaandeweg ons einddoel
scherper inbeeld proberen te krijgen.
Voorlopigmoeten weonsmisschien tevreden
stellen met regelgevinggebaseerd op voorlopige doelstellingen.
Van V-TCB naarTCB
Met de inwerkingtreding vandeWet bodembescherming zal de V-TCB haar voorlopige
status verliezen. Inmiddels zijn door
de V-TCB vier adviezen tot stand gebracht,
waarmee het bestaansrecht vande commissie
dubbel en dwars wordt bewezen.
Vooruitlopend op de officiële installatie van
de TCB begin volgend jaar ishet daarom
voor mij een genoegen om alsgebaar van
waardering voor het werk van de commissie
de leden van de 'V-TCB de eerste letter van
deze afkorting terconsumptie aan tebieden':
aldus de minister die de daad met een
boterletter bij het woord voegde.
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NVA-Slibcommissiein België
• Slot vanpagina 635
meer gedroogd slibgeproduceerd dan nodig
isom een autothermeverbrandingopgangte
houden. Dit iseen principieel voordeel ten
opzichte van systemen, waarbij de totale
slibstroom gedroogd wordt. Immers de
gespaarde slibstof kan gebruikt worden om
de installatie na het weekeinde weer op te
starten en een fijne regeling van de verbranding ismogelijk zonder het gebruik van
aardgas.
Dit drogingsproces ziet er veelbelovend uit.
Een kritisch punt schijnt het kleven van het
slib op de platen in de droger te zijn. Dit kan
worden tegengegaan door te mengen met
gedroogde slib. Het isde vraag of de mengverhouding, zoals in bovenstaand processchema isaangegeven, voldoende isom
aankleving aan de platen tegen te gaan.
Als rookgasreiniging wordt in Brugge een
electrofilter toegepast. Een voor Nederland
opmerkelijke constructie ishet feit, dat de
bediening en het onderhoud van de rwzi
Brugge uitbesteed is.Omtrent de effectiviteit
hiervan waren de meningen verdeeld.
Het is nog te vroeg om conclusies te trekken.
Wel bestond ook in België het gevoel, dat de
ontwikkeling van de verbranding van
zuiveringsslib niet stilstaat. Van Belgische
zijde ismet de ontwikkeling van een
onafhankelijke voordroging een belangrijke
stap toegevoegd om te komen tot een
efficiënt, economisch en autotherm verbrandingsproces.
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