BEGROTING INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
In de week van 6 november wordt de begroting van het ministerie van I&W behandeld.
CIRCULAIRE ECONOMIE
Het kabinet stelt volgend jaar 22,5 miljoen euro uit de Klimaatenvelop beschikbaar voor de circulaire economie. De waterschappen zijn blij met de toegezegde financiële ondersteuning voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Duurzaam Grond- Weg en Waterbouw (GWW) en met de huidige samenwerking
op dit terrein met het ministerie van I&W.
De waterschappen vinden het wel jammer dat de staatssecretaris alleen geld beschikbaar stelt voor de recycling van (uit olie gemaakte) kunststoffen. Wij zijn van mening dat het binnen de circulaire economie past
om ook de productie van biologische kunststoffen te ondersteunen die daarnaast ook nog biologisch afbreekbaar zijn zodat ze ook daadwerkelijk in de praktijk in de composteringsinstallaties van composteerders
worden afgebroken.
BODEM
Het ministerie van I&W werkt samen met decentrale overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven aan
de problematiek van veenbodemdaling. Dit probleem staat ook bij waterschappen hoog op de agenda. Er
is behoefte aan een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak van de kennisbehoefte en aan gedegen monitoring. Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, waaraan ook het ministerie van I&W deelneemt, heeft
als doel deze gezamenlijke kennisontwikkeling vorm te geven. Waterschappen werken in dit verband graag
samen met het Rijk aan de verbetering van de kennisinfrastructuur rondom bodemdaling in gebieden met
een slappe bodem. Het is ook van belang om deze problematiek te bekijken in het licht van klimaatverandering. CO2 uitstoot door lage waterstanden in veenweiden komt nadrukkelijk aan de orde bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord.
Daarnaast stelt bodemdaling eisen aan de manier waarop (nieuwe) stedelijke gebieden worden ingericht.
Dit moet niet alleen klimaatrobuust, maar ook ‘bodemdalingsbestendig’ gebeuren. Door bij de bouw te kiezen voor een levenscyclusbenadering, in plaats van te kiezen voor de laagste bouwkosten, kan worden voorkomen dat bodemdaling in de toekomst voor hoge kosten gaat zorgen, die vervolgens op het waterbeheer,
de bewoners en de beheerder van de openbare ruimte worden afgewenteld.
OPRUIMSUBSIDIE DRUGSDUMPING
Drugsdumpingen zijn een groot probleem voor terreinbeheerders en particuliere grondbezitters. Boeren,
boswachters, ondernemers en inwoners worden steeds vaker geconfronteerd met giftig drugsafval dat op
hun terrein is gedumpt door criminelen. Een triest dieptepunt is inmiddels bereikt met dumpingen en
brandstichtingen in woonwijken.
Het aantal dumpingen neemt elk jaar toe en het is niet te verwachten dat het minder zal worden. Daarmee
groeit het probleem de samenleving boven het hoofd. De kosten om de vaten met chemicaliën te laten
opruimen, kunnen oplopen tot in de tienduizenden euro’s als ook de bodem moet worden gesaneerd. In
2014 heeft het ministerie van I&W een tegemoetkoming in de kosten geregeld middels een cofinanciering
van 50% van de kosten. Deze regeling is helaas gestopt, ondanks een onderuitputting door onder andere
een complexe aanvraagprocedure.
Grondeigenaren draaien nu op voor de aanzienlijke kosten. De Unie van Waterschappen wil graag, samen
met Landschappen NL, Natuurmonumenten, Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en VNG, dat de regeling structureel en vereenvoudigd wordt voortgezet. Dat kan
Rijksbreed door samenwerking van de ministeries I&W, BZK en J&V.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

