OVAM-reactie op FEBEM persbericht: Bodemsanering in Vlaanderen op koers
Naar aanleiding van het persbericht van FEBEM en OVB wil de OVAM graag enkele nuances
en kanttekeningen aanbrengen. De OVAM betwist niet dat de hoeveelheid gereinigde,
uitgegraven grond in 2013 beduidend lager lag dan in voorgaande jaren. Die daling
toeschrijven aan risico-gebaseerd saneren of het uitblijven van grote Vlaamse
bodemsaneringsprojecten is echter kort door de bocht. Specifiek voor
bodemsaneringsprojecten steeg de hoeveelheid uitgegraven grond in 2013 zelfs ten opzichte
van 2012.
Risico-gebaseerd saneren is in het leven geroepen om bodemsaneringen voor grote
bedrijven, KMO’s en particulieren ook economisch haalbaar te maken.
Bodemverontreiniging voor de volle 100% wegnemen is niet altijd even noodzakelijk (de
saneringswaarden voor bijvoorbeeld een industrieterrein hoeven niet dezelfde te zijn als
voor een woonzone) terwijl die laatste procenten wel exponentieel hoge kosten kunnen
opleveren. Niet-risico-gebaseerd saneren kan dan leiden tot torenhoge kosten, waardoor de
sanering helemaal in het slop dreigt te komen. Beter dus om een milieuveilige, pragmatische
oplossing na te streven die de belangen van ecologie en economie vrijwaart.
Daarnaast wil de OVAM er op wijzen dat de voorbije jaren tal van maatregelen genomen
werden om bodemsanering in Vlaanderen op koers te houden, zowel door
overheidsinvesteringen als door de private markt. Het budget dat voorbije jaren door de
OVAM besteed werd aan ambtshalve bodemsanering bleef constant en neemt in 2014 zelfs
sterk toe als gevolg van de extra middelen voor bodemsanering uit het competitiviteitspact
(2013):
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:

24.003.048 miljoen euro
28.238.473 miljoen euro
23.797.298 miljoen euro
25.107.752 miljoen euro
27.946.715 miljoen euro
35.846.014 miljoen euro

Daarnaast werden de voorbije jaren diverse maatregelen en programma’s in het leven
geroepen om ook private bodemsaneringen op koers te houden, zoals bijvoorbeeld:
•

•
•

een regeling voor co-financiering voor saneringsplichtigen van historische
bodemverontreiniging, waarbij bedrijven, particulieren of overheden die overgaan
tot sanering tot 50% steun kunnen krijgen (met een plafond van 200.000 euro);
een programma voor de aanpak van bodemsanering op scholen;
het aantreden van de OVAM als ‘huis-saneerder’ voor lokale besturen bij
verontreinigingen van oude gasfabrieken.

De OVAM beaamt wel dat investeren in een gezonde bodem alleen maar voordelen
oplevert, gaande van een proper milieu en de creatie van nieuwe ruimte tot extra
werkgelegenheid. We willen dan ook graag blijvend samen met de sector bekijken hoe we
de bodemsanering in Vlaanderen ook in de toekomst op koers en toonaangevend kunnen
houden.

De OVAM spant zich al jaren in voor een efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen. Samen
met de Vlaamse burger, het bedrijfsleven en de lokale besturen hebben we wat dat betreft van Vlaanderen de
afgelopen decennia een toonaangevende Europese regio gemaakt.
Om het milieu zo min mogelijk te belasten en aan de Europese top te blijven staan, willen we deze
inspanningen onverminderd verder zetten en zelfs versterken. Ons doel is niets minder dan een
kringloopeconomie waarin duurzaam beheer van afval, materialen en bodem zorgt voor nieuwe ruimte,
materialen en grondstoffen voor de huidige en voor toekomstige generaties.

