
0001 00:02:00:14 00:02:02:01

888

0002 00:02:22:04 00:02:26:00

Een gemiddeld Nederlands gezin
produceert 2000 kilo afval per jaar.

0003 00:02:26:05 00:02:30:12

Een groot deel daarvan wordt
verbrand in afvalenergiecentrales.

0004 00:02:34:04 00:02:38:16

De vuilverbranders presenteren zich
graag als duurzame ondernemingen.

0005 00:02:38:21 00:02:43:05

Ze recyclen afval en leveren
energie aan burgers en bedrijven.

0006 00:02:43:10 00:02:46:10

Maar dat is niet het hele verhaal.

0007 00:02:46:15 00:02:49:01

Hier ligt allemaal bodemas
heb ik begrepen.

0008 00:02:49:08 00:02:52:05

Weet u wat daarmee gebeurt?
Niet precies.

0009 00:02:52:10 00:02:54:10

Het wordt afgevoerd.

0010 00:02:54:15 00:02:58:14

Na de verbranding van het afval
blijven deze bergen over.

0011 00:02:58:19 00:03:02:04

Bodemas.
Honderden miljoenen kilo's per jaar.

0012 00:03:02:09 00:03:04:11



Verontreinigd met gifstoffen.

0013 00:03:04:16 00:03:08:00

Afvalverbranders moeten
deze bergen kwijt zien te raken.

0014 00:03:08:05 00:03:09:18

Maar aan wie?

0015 00:03:09:23 00:03:15:24

Het is voor ons lastig om te bepalen
wie er wel of niet bonafide is.

0016 00:03:16:04 00:03:20:18

Politierapporten over de handel in
bodemas spreken van een cowboymarkt.

0017 00:03:20:23 00:03:22:16

En van frauderisico's.

0018 00:03:23:24 00:03:29:11

Zembla onderzoekt de grootste
vuilverbrander van Nederland: AEB.

0019 00:03:29:16 00:03:32:11

Waar blijft de bodemas
en wie verdient eraan?

0020 00:03:46:16 00:03:49:22

Op het terrein van de Amsterdamse
afvalverbrander AEB...

0021 00:03:50:02 00:03:52:01

liggen grote bergen bodemas.

0022 00:03:52:06 00:03:56:07

Een speciaal bedrijf wordt ingehuurd
om die bodemas schoon te maken.

0023 00:03:56:12 00:03:58:12

Rock Solid afvalzorg.

0024 00:04:04:01 00:04:08:21



Uiteindelijk blijft er
een minerale as over...

0025 00:04:09:01 00:04:12:11

die geschikt is voor toepassing
in de wegenbouw.

0026 00:04:14:12 00:04:17:09

Rock Solid verdient veel geld
met deze opdracht.

0027 00:04:17:14 00:04:19:19

Maar het bedrijf is omstreden.

0028 00:04:19:24 00:04:23:00

Er zijn signalen dat Rock Solid
zich in het verleden...

0029 00:04:23:05 00:04:27:11

schuldig zou hebben gemaakt
aan een integriteitsschending.

0030 00:04:27:16 00:04:31:04

Voormalig medewerkers van het AEB
laten ons weten...

0031 00:04:31:09 00:04:33:17

dat Rock Solid
de lucratieve opdracht...

0032 00:04:33:22 00:04:36:05

wat hen betreft,
nooit had mogen krijgen.

0033 00:04:36:10 00:04:37:22

Wat is er aan de hand?

0034 00:04:41:19 00:04:43:06

RADIO 1 STAAT OP IN DE AUTO

0035 00:04:48:02 00:04:51:15

We zijn onderweg naar het voormalige



AC restaurant Lage Weide.

0036 00:04:51:20 00:04:53:07

Langs de A2.

0037 00:04:54:20 00:04:59:09

En daar hadden wij afgesproken
om 's ochtends vroeg...

0038 00:04:59:14 00:05:02:01

de documenten over te dragen.

0039 00:05:05:00 00:05:09:23

Ed Nooder is in 2009 manager
bij afvalenergiebedrijf AEB.

0040 00:05:10:03 00:05:13:01

Hij komt erachter dat bedrijven
die op dat moment...

0041 00:05:13:06 00:05:17:02

de bodemas voor het AEB verwerken
schimmige afspraken maken...

0042 00:05:17:07 00:05:19:05

over betalingen voor die bodemas.

0043 00:05:19:10 00:05:23:18

Allerlei verschillende geldstromen.
Niet heel duidelijk.

0044 00:05:23:23 00:05:27:04

Daar had u niet veel zicht op?
In eerste instantie niet.

0045 00:05:27:09 00:05:29:24

De zaak gaat rollen
als EEN van de bedrijven...

0046 00:05:30:04 00:05:31:22

in financiele problemen komt.

0047 00:05:32:02 00:05:36:02



Deze aannemer, JVO,
wil schoon schip maken...

0048 00:05:36:07 00:05:38:20

en biecht de geheime afspraken
aan Nooder op.

0049 00:05:39:00 00:05:41:08

Hij overhandigt
het bewijsmateriaal...

0050 00:05:41:13 00:05:43:19

op deze parkeerplaats
langs de snelweg.

0051 00:05:43:24 00:05:46:22

We waren de enige twee auto's
op het parkeerterrein.

0052 00:05:47:02 00:05:52:05

En toen heeft die aannemer mij
de envelop met alle facturen...

0053 00:05:52:10 00:05:55:06

en het contract
en alles wat er betrekking op had...

0054 00:05:55:11 00:05:57:04

heeft-ie aan mij overhandigd.

0055 00:05:57:09 00:05:59:21

Wat er bijvoorbeeld in zit is, eh...

0056 00:06:00:01 00:06:01:16

een document waarbij, eh...

0057 00:06:01:21 00:06:04:11

Hier hebben we de onderhandse akte.

0058 00:06:04:16 00:06:10:14

Waarin de aannemer en de externe
adviseur afspraken maakten.



0059 00:06:10:19 00:06:12:19

Dit is een geheim contract? Ja.

0060 00:06:12:24 00:06:15:02

Daar was AEB niet van op de hoogte?
Nee.

0061 00:06:15:07 00:06:18:13

Het was een geheime afspraak
waar niemand iets vanaf wist.

0062 00:06:27:23 00:06:32:07

Tot 2014 is het AEB
onderdeel van de gemeente Amsterdam.

0063 00:06:32:12 00:06:34:14

De medewerkers zijn ambtenaren.

0064 00:06:34:19 00:06:38:07

Tegenwoordig is de afvalverbrander
een zelfstandig bedrijf.

0065 00:06:38:12 00:06:40:23

Maar wel volledig eigendom
van de gemeente.

0066 00:06:41:03 00:06:42:15

Goeiemorgen.

0067 00:07:06:11 00:07:10:02

Maar zo vlekkeloos is die reputatie
van het AEB niet.

0068 00:07:12:04 00:07:14:22

Na een aantal branden
staat de vuilverwerker...

0069 00:07:15:02 00:07:18:23

onder verscherpt toezicht wegens
ernstige veiligheidsproblemen.

0070 00:07:19:03 00:07:22:01



De omgevingsdienst
die het bedrijf controleert...

0071 00:07:22:06 00:07:25:19

maakt zich ernstig zorgen
over de ongevallen en doet aangifte.

0072 00:07:26:24 00:07:31:03

En al eerder, in 2007,
is het AEB in zwaar weer.

0073 00:07:31:08 00:07:35:06

Een nieuwe verbrandingsoven heeft
grote technische mankementen...

0074 00:07:35:11 00:07:37:17

en kost vele miljoenen meer
dan gepland.

0075 00:07:37:22 00:07:40:22

Die miljoenen moet de gemeente
Amsterdam bijleggen.

0076 00:07:42:09 00:07:43:24

Die zwarte balen, wat is dat?

0077 00:07:44:04 00:07:47:12

Ik denk dat dat, eh,
Engels afval is.

0078 00:07:47:17 00:07:51:02

Engels huisafval
wordt hier verbrand? Ja.

0079 00:07:51:07 00:07:56:18

Dat is tot stand gekomen in een tijd
van tekort van Nederlands afval.

0080 00:07:56:23 00:07:59:00

Een afvaltekort? Ja.

0081 00:07:59:05 00:08:01:06



Hoe kun je nou
te weinig afval hebben?

0082 00:08:01:11 00:08:04:22

Als afval een brandstof is
voor een afvalenergiecentrale...

0083 00:08:05:02 00:08:07:18

dan kun je
te weinig brandstof hebben.

0084 00:08:07:23 00:08:11:18

Maar die brandstof levert aan de
andere kant van het AEB-terrein...

0085 00:08:11:23 00:08:13:10

hoge bergen bodemas op.

0086 00:08:13:15 00:08:17:23

Ja, we hebben heel regelmatig
problemen gehad met, eh...

0087 00:08:18:03 00:08:19:23

...met de buren aan de overkant.

0088 00:08:22:22 00:08:26:02

Want die hadden regelmatig
last van vervuiling...

0089 00:08:26:07 00:08:29:07

als het gewaaid had,
want die berg werd hoger en hoger.

0090 00:08:29:12 00:08:32:23

En in mijn beleving is die berg
wel zo hoog als 50 meter geweest.

0091 00:08:33:03 00:08:36:22

Voelden jullie een druk om van
die bodemas af te komen? Absoluut.

0092 00:08:40:17 00:08:43:19

De Milieudienst



houdt de berg bodemas in de gaten.

0093 00:08:43:24 00:08:46:10

Vanwege de giftige stoffen
die erin zitten.

0094 00:08:48:23 00:08:51:16

Het is een behoorlijk scala
aan giftige stoffen.

0095 00:08:51:21 00:08:54:24

Er zitten allerlei zouten in,
sulfaten.

0096 00:08:55:04 00:08:57:11

Maar er zitten
ook zware metalen in.

0097 00:08:57:16 00:09:00:21

En met name zware metalen
zijn stoffen...

0098 00:09:01:01 00:09:03:14

waar we ons toch zorgen om maken.

0099 00:09:03:19 00:09:05:22

Zowel voor het milieu
als voor de mens.

0100 00:09:07:16 00:09:10:22

Wat voor effecten hebben de stoffen
die in bodemas zitten?

0101 00:09:11:02 00:09:13:22

Die kunnen allerlei
kleine micro-organismen...

0102 00:09:14:02 00:09:17:00

als het ware aan de onderkant
van de voedselketen...

0103 00:09:17:05 00:09:19:16

in hun groei



en voortplanting beinvloeden.

0104 00:09:19:21 00:09:22:22

En het is dan logisch
dat je hoger in de voedselketen...

0105 00:09:23:02 00:09:25:08

uiteindelijk ook
effecten terug vindt.

0106 00:09:25:13 00:09:28:06

Dat kan bij vissen zijn,
of bij visetende vogels.

0107 00:09:28:11 00:09:31:21

Dus je wilt
in feite het hele ecosysteem...

0108 00:09:32:01 00:09:33:23

van onder tot boven beschermen.

0109 00:09:35:11 00:09:36:23

Zware metalen, ja.

0110 00:09:37:03 00:09:41:16

Die mogen absolute niet in de bodem
of het grondwater terechtkomen.

0111 00:09:41:21 00:09:44:11

Ja, we hebben in Nederland
hele strenge eisen.

0112 00:09:44:16 00:09:46:24

We zijn zelfs een gidsland
in de wereld...

0113 00:09:47:04 00:09:49:02

op het gebied van bodemkwaliteit.

0114 00:09:49:07 00:09:52:05

We hebben een afspraak
met Dick Eerland.



0115 00:09:52:10 00:09:54:20

Een ondernemer
die al tientallen jaren...

0116 00:09:55:00 00:09:57:15

ervaring heeft met de verwerking
van bodemas.

0117 00:09:57:20 00:10:00:20

Wat zijn ze daar nu aan het doen?
Die installatie daar.

0118 00:10:01:00 00:10:03:01

Dat is de opwerkingsinstallatie.

0119 00:10:03:06 00:10:07:13

Daar worden
alle metalen eruit gehaald.

0120 00:10:07:18 00:10:10:01

De grove stukken
worden eruit gehaald.

0121 00:10:10:06 00:10:15:01

De bodemas wordt vaak toegepast
in wegenbouwwerkzaamheden.

0122 00:10:15:06 00:10:16:18

Als een soort loempia.

0123 00:10:16:23 00:10:19:12

Dus die wordt helemaal ingepakt
in de folie.

0124 00:10:19:17 00:10:22:10

Waardoor de kwalijke stoffen
die erin zitten...

0125 00:10:22:15 00:10:25:10

die eruit kunnen lopen,
er niet uit kunnen komen.

0126 00:10:25:15 00:10:29:08



Dus onder Nederlandse wegen
ligt dit soort bodemas?

0127 00:10:29:13 00:10:33:07

Ja, onder veel Nederlandse wegen
en met name opritten...

0128 00:10:33:12 00:10:36:08

want opritten zijn natuurlijk
dikke pakketten...

0129 00:10:36:13 00:10:38:00

daar ligt deze bodemas.

0130 00:10:39:08 00:10:43:08

Afvalverbranders als AEB betalen
forse bedragen aan wegenbouwers...

0131 00:10:43:13 00:10:45:10

om van hun bodemas af te komen.

0132 00:10:45:15 00:10:49:15

Inmiddels ligt naar schatting
zo'n 20 miljard kilo bodemas...

0133 00:10:49:20 00:10:51:07

onder Nederlandse wegen.

0134 00:10:53:03 00:10:56:14

Maar die bodemas kost de
vuilverbranders niet alleen geld...

0135 00:10:56:19 00:10:58:09

er valt ook aan te verdienen.

0136 00:11:00:23 00:11:04:01

We zijn in het laboratorium
van hoogleraar Peter Rem...

0137 00:11:04:06 00:11:06:11

aan de Technische
Universiteit Delft.



0138 00:11:06:16 00:11:09:22

Tien jaar geleden doet Rem
een belangrijke ontdekking...

0139 00:11:10:02 00:11:11:14

in de bodemas van het AEB.

0140 00:11:11:19 00:11:14:05

Toen opeens,
ongeveer tien jaar geleden...

0141 00:11:14:10 00:11:17:13

vonden we dat er heel veel
waardevolle metalen in zaten.

0142 00:11:17:18 00:11:22:07

Dan heb je het over koper, messing,
maar ook zilver en goud.

0143 00:11:22:12 00:11:25:12

Dan moet je denken aan sieraden.

0144 00:11:25:17 00:11:28:20

Kleine dingetjes die
in de stofzuiger meegekomen zijn.

0145 00:11:29:00 00:11:31:10

Die zijn verbrand
in de verbrandingsoven.

0146 00:11:33:00 00:11:37:10

In het laboratorium worden
de metalen uit de bodemas gesmolten.

0147 00:11:38:21 00:11:41:02

En hoeveel kun je
daar dan mee verdienen?

0148 00:11:41:07 00:11:44:12

Per ton bodemas,
dat is een hoeveelheid...



0149 00:11:44:17 00:11:48:16

die een gezin in vijf jaar maakt,
in feite...

0150 00:11:48:21 00:11:51:20

zit er ongeveer
40 euro aan metaal in.

0151 00:11:52:23 00:11:56:24

Afvalverbranders krijgen miljoenen
euro's per jaar voor deze metalen.

0152 00:11:57:04 00:12:00:22

Ze huren gespecialiseerde bedrijven
in die hun geld verdienen...

0153 00:12:01:02 00:12:03:17

door de metalen
uit de bergen bodemas te halen.

0154 00:12:03:22 00:12:06:20

Uiteindelijk blijft alleen
de vervuilde as achter.

0155 00:12:07:00 00:12:08:12

Een kostenpost.

0156 00:12:08:17 00:12:12:02

Afvalbedrijven moeten betalen
om daar vanaf te komen.

0157 00:12:13:15 00:12:15:10

En dat is altijd het probleem...

0158 00:12:15:15 00:12:18:05

zodra stromen
een negatieve waarde hebben...

0159 00:12:18:10 00:12:21:13

daar wordt eigenlijk
bijna altijd mee gefraudeerd.

0160 00:12:21:18 00:12:27:15



Je vindt overal over Nederland
vind je grote bergen met afval...

0161 00:12:27:20 00:12:31:11

waar ooit fraude op is gepleegd.

0162 00:12:31:16 00:12:33:24

We spreken met medewerkers,
managers...

0163 00:12:34:04 00:12:37:01

en voormalig directieleden
van het AEB.

0164 00:12:37:06 00:12:40:21

Henk de Jong was financieel
directeur van de afvalverbrander.

0165 00:12:42:05 00:12:44:11

Als wij die bodemas
niet kwijt konden...

0166 00:12:44:16 00:12:47:09

ja, op een gegeven moment
heb je dan het risico...

0167 00:12:47:14 00:12:49:24

dat je de productie
zult moeten aanpassen.

0168 00:12:50:04 00:12:53:15

Dus je kon wel een planning maken
van, zoveel kan ik opslaan...

0169 00:12:53:20 00:12:57:00

maar als je voor die tijd
geen oplossing hebt gevonden...

0170 00:12:57:05 00:13:01:05

dan worden mensen zenuwachtig, want
waar vind je nieuwe opslagruimte?

0171 00:13:01:10 00:13:03:05



Dat is al een groot probleem dan.

0172 00:13:03:10 00:13:07:03

En de productie stilleggen, met alle
contracten die eraan hingen.

0173 00:13:07:08 00:13:09:18

Je was niet alleen verbrander
van afval...

0174 00:13:09:23 00:13:13:09

maar je leverde ook warmte
aan een groot deel van Amsterdam...

0175 00:13:13:14 00:13:17:07

je leverde stroom en die contracten
kun je niet zomaar laten lopen.

0176 00:13:17:12 00:13:19:06

Dus, ja, voor de operaties...

0177 00:13:19:11 00:13:23:08

was het regulier kwijtraken
van je bodemas een belangrijke zaak.

0178 00:13:23:13 00:13:26:04

Het is ook de spagaat
waar de gemeente ook in zit.

0179 00:13:26:09 00:13:28:08

Je moet doorgaan met produceren.

0180 00:13:28:13 00:13:30:09

Je moeten blijven verbranden...

0181 00:13:30:14 00:13:33:05

want aan de achterkant
komt de energie eruit...

0182 00:13:33:10 00:13:36:06

die weer zorgt voor een deel
van de financiering...



0183 00:13:36:11 00:13:37:24

van de gemeentebudgetten.

0184 00:13:38:04 00:13:42:04

Dus de afvalverbrandingsinstallatie
levert geld op voor de gemeente?

0185 00:13:42:09 00:13:44:17

Ja. Dan is die bodemas
alleen maar lastig.

0186 00:13:44:22 00:13:47:03

Dat is een restproduct
wat lastig is, ja.

0187 00:13:47:08 00:13:50:04

In 2014 blijkt dat het AEB
een deel van de bodemas...

0188 00:13:50:09 00:13:52:22

illegaal heeft gedumpt
op het eigen terrein.

0189 00:13:53:02 00:13:55:13

Zonder beschermende
maatregelen te nemen.

0190 00:13:55:18 00:13:57:23

De gifstoffen
lopen direct in de bodem.

0191 00:13:58:03 00:14:01:08

Het Openbaar Ministerie
spreekt van ernstige feiten...

0192 00:14:01:13 00:14:03:17

en legt een boete
van 350.000 euro op.

0193 00:14:06:11 00:14:07:23

En terecht.



0194 00:14:08:03 00:14:10:21

Aan de andere kant,
waar moet je het spul kwijt...

0195 00:14:11:01 00:14:13:04

op een verantwoorde
en legale manier?

0196 00:14:13:09 00:14:15:02

Dat is inderdaad een probleem.

0197 00:14:15:07 00:14:18:17

In verschillende politierapporten
wordt gewaarschuwd...

0198 00:14:18:22 00:14:21:10

voor de frauderisico's
in de bodemashandel.

0199 00:14:21:15 00:14:24:08

De politie wijst op de rol
van tussenhandelaren.

0200 00:14:26:09 00:14:28:20

Ja, het is natuurlijk
een publiek geheim...

0201 00:14:29:00 00:14:32:03

dat er af en toe dingen gebeuren
in afvalland...

0202 00:14:32:08 00:14:34:01

die niet door de beugel kunnen.

0203 00:14:34:06 00:14:37:09

Er zijn zat milieuschandalen
waar je aan kan refereren.

0204 00:14:37:14 00:14:41:13

Maar het is voor ons lastig
om te bepalen...

0205 00:14:41:18 00:14:45:05



wie er nu wel of niet bonafide is.

0206 00:14:45:10 00:14:47:15

Dus je probeert
daar ver van te blijven.

0207 00:14:49:03 00:14:54:00

Bij het AEB speelt deze man
al vanaf 2003 een belangrijke rol.

0208 00:14:54:05 00:14:56:04

Hans van Craaikamp.

0209 00:14:56:09 00:14:59:04

Hij verhuurt zichzelf
als bodemasdeskundige...

0210 00:14:59:09 00:15:00:21

aan het afvalbedrijf.

0211 00:15:01:01 00:15:03:02

Die zat er al toen ik kwam...

0212 00:15:03:07 00:15:06:21

en was eigenlijk onderdeel
van het meubilair.

0213 00:15:07:01 00:15:09:19

Financieel directeur De Jong
herinnert zich...

0214 00:15:09:24 00:15:13:13

dat Van Craaikamp uitlegt
hoe belangrijk hij is voor het AEB.

0215 00:15:14:21 00:15:18:21

Ja, dat-ie belangrijke adviezen gaf
op het gebied van bodemas.

0216 00:15:19:01 00:15:21:03

Eh, dat-ie de wereld goed kende.



0217 00:15:21:08 00:15:23:06

Dat-ie belangrijke ingangen had.

0218 00:15:23:11 00:15:26:14

En dat-ie ons kon helpen
om betere prijzen te krijgen...

0219 00:15:26:19 00:15:29:23

voor bodemassen dan dat we
anders zouden krijgen.

0220 00:15:30:03 00:15:34:15

Dus hij speelde een rol
bij het kwijtraken van die bodemas?

0221 00:15:35:18 00:15:37:05

Ja.

0222 00:15:37:10 00:15:39:23

Van Craaikamp
tekent voor geheimhouding...

0223 00:15:40:03 00:15:42:12

van alle bedrijfsinformatie
van het AEB.

0224 00:15:42:17 00:15:45:06

Maar hij is niet alleen adviseur.

0225 00:15:45:11 00:15:49:12

In 2006 richt Van Craaikamp
zijn eigen bodemasbedrijf op:

0226 00:15:49:17 00:15:51:14

Rock Solid BV.

0227 00:15:51:19 00:15:54:11

In een bedrijfsfilm
zien we wat Rock Solid doet.

0228 00:15:55:14 00:15:57:24

Rock Solid



transformeert AEC-bodemas...

0229 00:15:58:04 00:16:00:22

tot een varieteit
aan waardevolle producten...

0230 00:16:01:02 00:16:05:10

zoals granulaten, ijzer
en waardevolle non-ferrometalen...

0231 00:16:05:15 00:16:07:21

zoals koper en aluminium.

0232 00:16:08:01 00:16:10:16

Wist u dat hij er,
naast dat hij adviseur was...

0233 00:16:10:21 00:16:13:02

ook nog
een eigen bedrijf op nahield...

0234 00:16:13:07 00:16:15:14

wat ook bezig was
in die bodemashandel?

0235 00:16:15:19 00:16:18:24

Ik wist dat-ie een bedrijf had
dat Rock Solid heette.

0236 00:16:19:04 00:16:21:12

Ik wist niet precies
wat-ie daarmee deed.

0237 00:16:21:17 00:16:24:03

Naar mijn mening
ben ik de eerste geweest...

0238 00:16:24:08 00:16:27:09

die zich daar serieus
in verdiept heeft namens het AEB.

0239 00:16:28:22 00:16:30:19

Ed Nooder krijgt argwaan.



0240 00:16:30:24 00:16:34:12

Er is iets vreemds aan de hand
met de betalingen voor de bodemas.

0241 00:16:34:17 00:16:38:20

Het AEB heeft via een aanbesteding
het bedrijf JVO ingehuurd.

0242 00:16:39:00 00:16:41:10

JVO moet de metalen
uit de bodemas halen...

0243 00:16:41:15 00:16:44:03

en voor het AEB verkopen.

0244 00:16:45:17 00:16:49:15

Maar na een tijd maakt JVO
geen geld meer over aan AEB...

0245 00:16:49:20 00:16:52:09

voor de teruggewonnen metalen.

0246 00:16:52:14 00:16:56:06

Op een gegeven moment
heb ik harde druk moeten zetten.

0247 00:16:56:11 00:17:00:15

En, eh, toen is de aannemer
bij me gekomen met het verhaal van:

0248 00:17:00:20 00:17:04:15

'Luister, er ligt een afspraak
tussen mij en de externe adviseur.'

0249 00:17:04:20 00:17:10:09

'Waarbij van elke euro 50 cent
naar de externe adviseur gaat.'

0250 00:17:10:14 00:17:14:02

Dat was een geheime afspraak?
Ja, waar niemand iets vanaf wist.



0251 00:17:14:07 00:17:17:13

Die extern adviseur
is Van Craaikamp.

0252 00:17:17:18 00:17:20:18

Zijn bedrijf Rock Solid
sluit in 2006...

0253 00:17:20:23 00:17:24:05

een geheime overeenkomst
met aannemer JVO.

0254 00:17:24:10 00:17:27:11

Van de winst die JVO maakt
moet het bedrijf...

0255 00:17:27:16 00:17:29:23

de helft afdragen aan Rock Solid.

0256 00:17:30:03 00:17:34:19

Nadat de deal is gesloten krijgt JVO
een paar grote opdrachten...

0257 00:17:34:24 00:17:37:00

bij de Amsterdamse afvalverwerker.

0258 00:17:37:05 00:17:38:18

Belangenverstrengeling.

0259 00:17:38:23 00:17:41:09

Ik heb zeker
als forensisch onderzoeker...

0260 00:17:41:14 00:17:45:00

voldoende aanknopingspunten
voor een diepgaand onderzoek.

0261 00:17:45:05 00:17:48:03

Ton Diepeveen
is voormalig milieu-rechercheur...

0262 00:17:48:08 00:17:50:18



en tegenwoordig
forensisch onderzoeker.

0263 00:17:50:23 00:17:52:23

We leggen hem de zaak voor.

0264 00:17:53:03 00:17:56:19

Van Craaikamp stelt dat hij,
door de afspraak geheim te houden...

0265 00:17:56:24 00:17:58:18

geen regels heeft overtreden.

0266 00:18:00:01 00:18:04:07

Had Van Craaikamp moeten melden aan
het afvalenergiebedrijf... Absoluut.

0267 00:18:04:12 00:18:06:21

dat deze deal er lag?
Ja, tuurlijk.

0268 00:18:07:01 00:18:10:00

En zeker de deal waarin staat...

0269 00:18:10:05 00:18:12:24

een verwijzing naar
de eerste aanbesteding.

0270 00:18:13:04 00:18:17:14

Van Craaikamp ontkent dat hij
de aanbesteding heeft beïnvloed.

0271 00:18:17:19 00:18:22:22

Maar volgens Nooder was de adviseur
weldegelijk bij de keuze
voor JVO betrokken.

0272 00:18:24:18 00:18:26:11

Absoluut doorgestoken kaart.

0273 00:18:26:16 00:18:30:04

De directie van het AEB had geen
enkele reden om te twijfelen...



0274 00:18:30:09 00:18:33:11

aan de juistheid van de keuze
voor de betreffende aannemer.

0275 00:18:33:16 00:18:35:22

Want die wisten niet
van die afspraak.

0276 00:18:36:02 00:18:39:22

Had ik dat geweten, dan hadden we
'n probleem gehad met Van Craaikamp.

0277 00:18:40:02 00:18:44:00

Want geheime afspraken,
die kunnen niet.

0278 00:18:45:06 00:18:50:02

Van Craaikamp stelt
dat het normaal is dat partners
elkaar vertrouwelijkheid beloven.

0279 00:18:50:07 00:18:56:01

Volgens hem is geen geheimhouding
afgesproken over de samenwerking
met JVO op zichzelf.

0280 00:18:56:06 00:18:58:09

Maar JVO laat weten:

0281 00:19:09:18 00:19:14:03

Rock Solid krijgt van JVO in totaal
bijna anderhalf miljoen euro.

0282 00:19:14:08 00:19:17:08

Dat blijkt uit de facturen
die wij in handen hebben.

0283 00:19:17:13 00:19:21:21

Op papier krijgt Rock Solid betaald
voor advieswerkzaamheden.

0284 00:19:22:17 00:19:26:08



De eigenaar van JVO wil niet
voor de camera reageren.

0285 00:19:26:13 00:19:30:05

Maar hij laat wel weten
dat de betalingen bedoeld waren...

0286 00:19:30:10 00:19:34:08

als vergoeding voor het bemiddelen
bij het verkrijgen van de opdracht.

0287 00:19:34:13 00:19:37:24

Je zou kunnen zeggen dat het
voor veel minder had gekund.

0288 00:19:38:04 00:19:42:11

En dat Van Craaikamp hier
misbruik van heeft gemaakt...

0289 00:19:42:16 00:19:46:04

ja, dat is een schandalige zaak.

0290 00:19:47:05 00:19:50:00

We vragen Rock Solid per email
om een verklaring.

0291 00:19:50:05 00:19:55:05

Maar het bedrijf zegt niets
over de rol van adviseur
Van Craaikamp in deze zaak.

0292 00:19:55:10 00:19:59:07

Daarom gaan we met de documenten
langs bij Rock Solid.

0293 00:19:59:12 00:20:04:18

Van Craaikamp is zelf niet aanwezig,
maar een andere directeur
staat ons wel te woord.

0294 00:20:20:05 00:20:23:21

Eerder ontkent Van Craaikamp
tegenover Ed Nooder al...



0295 00:20:24:01 00:20:26:08

dat er sprake was
van geheime betalingen.

0296 00:20:27:09 00:20:30:22

Toen heb ik één factuur laten zien
van een hele stapel die ik had...

0297 00:20:31:02 00:20:33:18

en toen kwam het hoge woord eruit
dat het inderdaad zo was.

0298 00:20:34:21 00:20:38:00

Van Craaikamp wordt per direct
op straat gezet.

0299 00:20:38:05 00:20:41:02

Het Bureau Integriteit
van de gemeente Amsterdam...

0300 00:20:41:07 00:20:45:10

adviseert het AEB om aangifte
te doen van de zaak, zegt Nooder.

0301 00:20:45:15 00:20:49:18

Dus u heeft het hele dossier
met alle bewijzen
bij de politie ingeleverd? Ja.

0302 00:20:49:23 00:20:52:24

Ze hadden wel zoiets van:
'Het is wel lastig. Moeilijk.'

0303 00:20:53:04 00:20:55:16

'Is dit nou fraude
of oplichting?'

0304 00:20:58:01 00:21:01:00

Uiteindelijk volgt geen
strafrechtelijk onderzoek.

0305 00:21:01:05 00:21:06:07

Maar vreemd genoeg zijn



de hoofdrolspelers in deze zaak
nooit door de politie gehoord.

0306 00:21:08:17 00:21:11:12

Ik ben een onbetekenende ambtenaar
in dit verhaal.

0307 00:21:11:17 00:21:16:19

Maar met de directie van
de betreffende afdeling hadden ze
best even contact kunnen hebben.

0308 00:21:16:24 00:21:20:16

Het Openbaar Ministerie laat weten
dat de milieupolitie...

0309 00:21:20:21 00:21:26:00

alleen een oriënterend onderzoek
heeft gedaan, waarbij geen
verdachten konden worden gehoord.

0310 00:21:26:05 00:21:28:19

Dit heeft niet geleid
tot verder onderzoek.

0311 00:21:28:24 00:21:35:01

Het OM stelt dat er keuzes moeten
worden gemaakt bij het inzetten
van de beperkte capaciteit.

0312 00:21:37:07 00:21:40:19

Omdat Rock Solid niet op
al onze vragen antwoord geeft...

0313 00:21:40:24 00:21:46:14

besluiten we langs te gaan bij het
adres waar het adviesbureau van
Van Craaikamp geregistreerd staat.

0314 00:21:46:19 00:21:48:22

Dat blijkt een woonhuis te zijn.

0315 00:22:28:24 00:22:32:05

De volgende dag krijgen we



een e-mail van Van Craaikamp.

0316 00:22:32:10 00:22:34:01

Hij schrijft onder meer:

0317 00:22:51:15 00:22:55:14

Als je iemand hebt
die de zaak belazerd heeft...

0318 00:22:55:19 00:22:57:17

dan doe je daar geen zaken meer mee.

0319 00:22:57:22 00:23:01:07

Dan moet je uitermate kritisch
onder de loep genomen worden.

0320 00:23:02:14 00:23:04:21

Maar het AEB besluit anders.

0321 00:23:05:01 00:23:09:19

In 2012 wordt Rock Solid
alweer binnengehaald
om bodemas te verwerken.

0322 00:23:09:24 00:23:12:21

En vijf jaar later, in 2017...

0323 00:23:13:01 00:23:16:22

krijgt het bedrijf van Van Craaikamp
opnieuw een grote opdracht.

0324 00:23:17:02 00:23:21:01

Nooder, inmiddels vertrokken
bij het AEB, is verbijsterd.

0325 00:23:21:06 00:23:24:05

Toen brak mijn klomp.
Ik denk: dat kan toch niet?!

0326 00:23:24:10 00:23:28:03

Ik heb toen de nieuwe algemeen
directeur een e-mail gestuurd...



0327 00:23:28:08 00:23:31:10

waarin ik mijn verbazing heb
uitgesproken over het feit...

0328 00:23:31:15 00:23:34:07

dat een partij die wij
het gebouw uitgezet hebben...

0329 00:23:34:12 00:23:37:08

weer vrolijk een contract
heeft gewonnen bij het AEB...

0330 00:23:37:13 00:23:40:19

en daar weer grof geld verdient.
En wat voor reactie kreeg u daarop?

0331 00:23:40:24 00:23:43:03

Een nietszeggende reactie, van:

0332 00:23:43:08 00:23:45:08

'Ja, de verhalen zijn ons bekend...

0333 00:23:45:13 00:23:49:23

maar we hebben bij de aanbesteding
door een gerenommeerd forensisch
bureau onderzoek laten doen...

0334 00:23:50:03 00:23:52:16

en daar is niets onoorbaars
naar boven gekomen.'

0335 00:23:52:21 00:23:58:21

Van bronnen binnen het AEB horen we
dat er geprotesteerd is tegen het
nieuwe contract met Rock Solid.

0336 00:23:59:01 00:24:01:16

We vragen het AEB om een verklaring.

0337 00:24:01:21 00:24:05:23

Ook wij krijgen te horen dat
een gerenommeerd privaat
onderzoeksbureau...



0338 00:24:06:03 00:24:10:00

heeft vastgesteld dat er niets
onoorbaars is gebeurd.

0339 00:24:10:05 00:24:13:24

Heeft u iets gemerkt van een extern
onderzoek naar deze zaak? Nee.

0340 00:24:14:04 00:24:16:23

Bent u zelf ooit ondervraagd
door onderzoekers? Nee.

0341 00:24:18:02 00:24:22:23

Geen enkele hoofdrolspeler
in de zaak is ooit
door onderzoekers gehoord.

0342 00:24:23:03 00:24:27:08

Als we het AEB daarmee confronteren
verandert het verhaal opeens.

0343 00:24:27:13 00:24:30:21

Er blijkt helemaal geen onderzoek
te hebben plaatsgevonden.

0344 00:24:31:01 00:24:34:07

Het AEB zegt dat er geen fraude
is geconstateerd...

0345 00:24:34:12 00:24:38:05

en dat er dus geen grond was
om Rock Solid uit te sluiten.

0346 00:24:38:10 00:24:40:02

Dan wordt het toch wel tijd...

0347 00:24:40:07 00:24:43:19

om echt alles eens een keer
tegen het licht te gaan houden.

0348 00:24:46:05 00:24:51:05

In dezelfde periode gebeuren



meer vreemde zaken
met bodemas van het AEB.

0349 00:24:51:10 00:24:54:18

Duizenden tonnen as verhuizen van
het AEB-terrein...

0350 00:24:54:23 00:24:59:14

naar een onderneming aan de overkant
van de weg: Steenkorrel BV.

0351 00:24:59:19 00:25:04:21

Dat is een sloopbedrijf, eigendom
van de omstreden zakenman Henk Oudt.

0352 00:25:05:01 00:25:08:22

Rond dezelfde tijd is Oudt
betrokken bij omkoping.

0353 00:25:09:02 00:25:12:07

De bedragen vlogen de toehoorders
in de rechtszaal om de oren.

0354 00:25:12:12 00:25:16:05

In 2007 boekt Oudt ruim twee ton
over aan Möllenkamp...

0355 00:25:16:10 00:25:18:18

voor de aanschaf van een Bentley
voor zijn vrouw.

0356 00:25:18:23 00:25:23:05

En er zou voor 70.000 euro
aan juwelen zijn gekocht in Monaco.

0357 00:25:23:10 00:25:28:06

Steenkorrel-eigenaar Oudt
betaalde steekpenningen
aan Hubert Möllenkamp...

0358 00:25:28:11 00:25:33:09

directeur van woningbouwcooperatie
Rochdale, zo blijkt in 2015.



0359 00:25:33:14 00:25:38:16

Hij nam als bestuursvoorzitter
van Rochdale steekpenningen aan
van bouwbedrijven...

0360 00:25:38:21 00:25:40:11

en hij had geld witgewassen.

0361 00:25:40:16 00:25:44:09

Hij had een luxe levensstijl en reed
in een Maserati met chauffeur.

0362 00:25:44:14 00:25:48:01

Daarom wordt Möllenkamp ook wel
de Maserati-man genoemd.

0363 00:25:51:01 00:25:54:21

Oudt heeft zijn sloopbedrijf
Steenkorrel inmiddels verkocht.

0364 00:25:55:24 00:25:58:15

Het pand van Steenkorrel staat leeg.

0365 00:25:59:23 00:26:03:00

Van de bergen bodemas,
afkomstig van het AEB...

0366 00:26:03:05 00:26:05:03

is hier niets meer terug te vinden.

0367 00:26:06:14 00:26:09:10

Een voormalig werknemer van Oudt
vertelt ons...

0368 00:26:09:15 00:26:13:04

dat er veel vaker bodemas
van het AEB naar Steenkorrel ging.

0369 00:26:13:09 00:26:16:14

Die zou illegaal zijn
door bouwmaterialen zijn weggemengd.

0370 00:26:17:17 00:26:20:23



De werknemer licht in 2010
de provincie in...

0371 00:26:21:03 00:26:25:03

als honderdduizend ton bodemas
bij Steenkorrel wordt opgeslagen.

0372 00:26:42:05 00:26:48:18

Uit een politierapport blijkt
dat Oudt in 2010 onderwerp is
van een recherche-onderzoek.

0373 00:26:48:23 00:26:53:14

Hij heeft 70.000 ton bodemas
illegaal opgeslagen.

0374 00:26:53:19 00:26:56:12

De telefoon van het bedrijf
wordt afgeluisterd.

0375 00:26:56:22 00:27:03:18

Uit de getapte gesprekken blijkt
dat Oudt illegaal bodemas heeft
gebruikt om een weg te verhogen.

0376 00:27:06:14 00:27:12:04

In de bedrijfsgegevens staat
de zoon van Oudt vermeldt
als directeur van Steenkorrel.

0377 00:27:12:09 00:27:18:14

Als we hem opzoeken zegt hij zich
te herinneren dat AEB een partij
bodemas leverde aan zijn bedrijf.

0378 00:27:24:22 00:27:27:20

Het was niet de bedoeling
om die partij...

0379 00:27:28:00 00:27:31:01

door granulaat heen mengen
of iets dergelijks?

0380 00:27:31:06 00:27:33:04



Dat is wat wij gehoord hebben
namelijk.

0381 00:27:33:09 00:27:35:21

We kwamen ook de naam
van Deto Beheer tegen.

0382 00:27:36:01 00:27:38:01

Dat was ook van jullie, toch?

0383 00:27:39:22 00:27:43:05

Dat bedrijf kwam voor
in een recherche-onderzoek.

0384 00:27:44:10 00:27:46:20

Dat zegt u niks,
dat recherche-onderzoek?

0385 00:27:50:23 00:27:52:13

Maar u was toen de directeur.

0386 00:27:52:19 00:27:56:09

Ik kan me niet voorstellen dat u
niet bent ondervraagd daarover.

0387 00:27:58:00 00:28:01:02

En dat er illegaal zou zijn gestort
zegt u ook niks?

0388 00:28:03:05 00:28:05:22

Als degene die de bodemas aanlevert
aan zo'n bedrijf...

0389 00:28:06:02 00:28:09:10

blijf je wel verantwoordelijk voor
wat er met die bodemas gebeurt.

0390 00:28:09:15 00:28:13:14

In het verleden hebben industrieën
wel eens geclaimd...

0391 00:28:13:19 00:28:16:16



dat ze niet wisten
wat er mee gebeurde...

0392 00:28:16:21 00:28:21:13

maar volgens mij is dat niet meer
de jurisprudentie van vandaag.

0393 00:28:21:18 00:28:24:03

Als jij je stroom afval
aan iemand geeft...

0394 00:28:24:08 00:28:27:16

terwijl je weet dat die
daarmee sjoemelt...

0395 00:28:27:21 00:28:29:24

dan ben je zelf ook
verantwoordelijk.

0396 00:28:32:02 00:28:35:07

Weet het AEB
wat er met de bodemas gebeurt?

0397 00:28:35:12 00:28:39:18

We hebben de afvalverwerker meerdere
keren gevraagd om een reactie.

0398 00:28:39:23 00:28:42:18

Maar het AEB wil geen interview
op camera geven.

0399 00:28:42:23 00:28:45:19

En we mogen ook geen opnames
maken op het terrein.

0400 00:28:45:24 00:28:49:16

Wel laat het AEB weten
dat steekproefsgewijs...

0401 00:28:49:21 00:28:53:12

wordt gecontroleerd of de bodemas
legaal wordt toegepast.

0402 00:28:53:17 00:28:58:15



In een bedrijfsfilm zegt AEB
de bodemas duurzaam
te willen verwerken.

0403 00:28:58:20 00:29:02:16

AEB zet zich in om zo veel mogelijk
grondstoffen te hergebruiken.

0404 00:29:02:21 00:29:06:15

Ons doel is dat uiteindelijk alle
bodemassen vrij toepasbaar worden.

0405 00:29:06:20 00:29:09:07

Bijvoorbeeld in infrastructurele
projecten.

0406 00:29:09:12 00:29:14:05

Sinds een paar jaar zijn er nieuwe
afspraken tussen de overheid
en afvalverbranders...

0407 00:29:14:10 00:29:18:24

over het schoonmaken van bodemas,
de zogenaamde Green Deal.

0408 00:29:19:04 00:29:24:09

In 2020 mag er alleen nog
schone bodemas worden gebruikt
in de wegenbouw.

0409 00:29:24:14 00:29:26:23

De Green Deal verloopt in stapjes.

0410 00:29:27:03 00:29:33:20

En de industrie moet elk jaar meer
bodemas schoon opleveren.

0411 00:29:34:23 00:29:40:09

Op dit moment eist de overheid
dat de helft van de bodemas
helemaal schoon is.

0412 00:29:40:14 00:29:44:18



Maar hoe verwerkt Rock Solid
de bodemas van het AEB?

0413 00:29:46:14 00:29:50:11

Giftige stoffen krijg je met name
in een wasproces eruit.

0414 00:29:50:16 00:29:53:04

Maar dat doen ze hier niet?
Dat doen ze niet.

0415 00:29:53:09 00:29:55:22

Althans ik zie het niet.
Nee.

0416 00:29:56:02 00:30:00:20

De bodemas van het AEB wordt niet
gewassen maar gemengd met cement.

0417 00:30:01:00 00:30:03:13

Een methode die nog steeds
is toegestaan...

0418 00:30:03:18 00:30:07:05

maar weinig met duurzaamheid
te maken heeft, zegt Eerland.

0419 00:30:07:10 00:30:09:02

Het is niet duurzaam.

0420 00:30:09:07 00:30:12:15

In feite blijft het vuil
in de assen zitten.

0421 00:30:12:20 00:30:15:14

Het wordt ingepakt
in een cementstructuur...

0422 00:30:15:19 00:30:17:14

waardoor het er niet uitkomt...

0423 00:30:17:19 00:30:20:05

dus dat is natuurlijk



een belangrijke verdienste...

0424 00:30:20:10 00:30:22:15

maar het ligt er wel,
het vuil zit er wel.

0425 00:30:22:20 00:30:26:09

En als het in de toekomst opgepakt
wordt en weer gebroken wordt...

0426 00:30:26:14 00:30:29:12

dan is het weer vrij
om uit te logen.

0427 00:30:29:17 00:30:32:16

Dan komt het alsnog
in het milieu terecht? Ja.

0428 00:30:34:05 00:30:39:03

Dan is het vreemd dat het AEB
hiervoor kiest, terwijl ze het
ook schoon hadden kunnen wassen.

0429 00:30:39:08 00:30:41:22

Ja, ik weet niet
wat hun overwegingen zijn.

0430 00:30:42:02 00:30:45:17

Het is wel makkelijk in ieder geval,
het is een hele makkelijke methode.

0431 00:30:47:00 00:30:51:24

In een reactie stelt het AEB
dat het bedrijf steeds meer
grondstoffen wil terugwinnen...

0432 00:30:52:04 00:30:56:12

op de meest efficiente, duurzame
en financieel gunstige wijze.

0433 00:30:57:19 00:31:01:15

Dan zijn ze waarschijnlijk
voor het goedkoopste gegaan
en niet voor het schoonste?



0434 00:31:01:20 00:31:04:13

Dat is nogal eens een keer
aan de orde, ja.

0435 00:31:05:16 00:31:09:00

En wat gebeurt er met de andere
helft van de bodemas?

0436 00:31:09:05 00:31:13:13

Die mag alleen onder strenge
voorwaarden als bouwstof
worden gebruikt.

0437 00:31:13:18 00:31:17:11

Deze vervuilde bodemas moet
een nuttige toepassing hebben...

0438 00:31:17:16 00:31:22:12

en moet zorgvuldig worden
ingepakt, zodat er geen gifstoffen
in het grondwater lekken.

0439 00:31:22:17 00:31:25:22

We zien dat de as met vrachtwagens
wordt afgevoerd.

0440 00:31:28:15 00:31:30:21

U komt bodemas halen,
klopt dat? Ja.

0441 00:31:31:01 00:31:34:22

Wat zit daar nog in?
Is dat vervuild of niet?

0442 00:31:35:02 00:31:37:03

Is dat helemaal schoongemaakt?

0443 00:31:39:10 00:31:41:00

Nog niet helemaal schoon?

0444 00:31:44:02 00:31:48:16

De vrachtwagens met bodemas



rijden naar de grens
van het Amsterdamse havengebied...

0445 00:31:48:21 00:31:50:17

een paar kilometer verderop.

0446 00:31:52:08 00:31:56:05

Naar een terrein dat
het Groene Schip wordt genoemd.

0447 00:31:58:03 00:32:02:00

Volgens dit bord wordt er
een recreatieheuvel aangelegd...

0448 00:32:02:05 00:32:04:11

met hergebruikte grond.

0449 00:32:04:16 00:32:08:14

Nergens staat dat er bodemas
in het Groene Schip verdwijnt.

0450 00:32:39:09 00:32:41:15

Vrachtwagens rijden af en aan.

0451 00:32:41:20 00:32:45:15

Ze storten hun vervuilde bodemas
boven op de heuvel.

0452 00:32:45:20 00:32:49:06

Zo ontstaat een berg
die 30 meter hoog moet worden.

0453 00:32:49:11 00:32:51:11

Ingepakt in plastic.

0454 00:32:52:20 00:32:54:17

Een stortplaats zeg maar.

0455 00:32:54:22 00:32:57:02

Nou ja, ze noemen het geen
stortplaats.

0456 00:32:57:07 00:32:59:00



Hahaha, het Groene Schip!

0457 00:32:59:05 00:33:03:05

Waarschijnlijk hebben ze een laag
eroverheen gedaan met gras erop.

0458 00:33:03:10 00:33:04:22

Ja, inderdaad.

0459 00:33:05:02 00:33:07:16

En het wordt een soort
recreatiegebied. Ja.

0460 00:33:09:22 00:33:13:18

Bodemas mag alleen in een nuttige
toepassing worden gebruikt...

0461 00:33:13:23 00:33:16:08

en niet zomaar worden gestort.

0462 00:33:16:13 00:33:18:18

Maar wat is dan het nut
van het Groene Schip?

0463 00:33:19:13 00:33:22:19

We spreken een directeur
van een groot recyclingbedrijf.

0464 00:33:30:06 00:33:32:00

Ja, zoals het Groene Schip?

0465 00:33:42:00 00:33:43:18

Een verkapte stortplaats?

0466 00:33:48:20 00:33:50:07

Ja.

0467 00:33:50:12 00:33:53:16

Ja, het verhaal dat dat
een mooie polder is...

0468 00:33:53:21 00:33:56:06



met recreatiemogelijkheid,
bedoelt u?

0469 00:34:05:16 00:34:09:08

In een reactie zegt
aannemingsbedrijf Markus BV:

0470 00:34:24:15 00:34:28:16

Niet alleen de bodemas van het AEB
komt in het Groene Schip terecht...

0471 00:34:28:21 00:34:32:01

Rock Solid blijkt ook bodemas
uit andere landen te halen.

0472 00:34:32:06 00:34:36:07

Engelse, Ierse en Duitse bodemas
verdwijnt ook in deze berg.

0473 00:34:37:12 00:34:41:09

Ja, dat is ook zoiets, de
Nederlandse overheid staat dat toe.

0474 00:34:41:14 00:34:45:23

Dat mensen stromen importeren
waarvan ze vinden...

0475 00:34:46:03 00:34:49:19

dat die industrieel van belang zijn,
dus waar we geld mee
kunnen verdienen.

0476 00:34:49:24 00:34:54:12

Het is toch vreemd dat wij
een vervuilde grondstof
importeren uit een ander land? Ja.

0477 00:34:54:17 00:34:57:05

Maar ook de overheid
kan zich vergissen natuurlijk.

0478 00:34:57:10 00:35:01:04

Bodemas is een stroom die je niet



uit een ander land naar binnen
wilt halen.

0479 00:35:01:09 00:35:04:14

Volgens Rock Solid voorziet
het bedrijf in een behoefte...

0480 00:35:04:19 00:35:08:22

omdat in Nederland niet voldoende
bouwstoffen beschikbaar zouden zijn.

0481 00:35:10:05 00:35:14:10

Waar is de bodemas de afgelopen
decennia nog meer terechtgekomen?

0482 00:35:15:16 00:35:18:16

Het gaat inmiddels
om zo'n 20 miljard kilo.

0483 00:35:18:21 00:35:22:06

Is al die bodemas goed ingepakt?

0484 00:35:22:11 00:35:25:00

Lekken er geen zware metalen weg?

0485 00:35:25:05 00:35:28:12

En wordt het grondwater eromheen
goed gecontroleerd?

0486 00:35:29:14 00:35:34:02

Als je zo'n enorme hoeveelheid
van dat bodemas stort...

0487 00:35:34:07 00:35:36:16

moeten er regelmatig metingen
gedaan worden...

0488 00:35:36:21 00:35:39:21

om te kijken of het daadwerkelijk
geïsoleerd blijft...

0489 00:35:40:01 00:35:41:19

van het milieu zelf.



0490 00:35:41:24 00:35:44:19

Die metingen zijn wettelijk
verplicht.

0491 00:35:44:24 00:35:51:14

Maar als we navraag doen, blijkt er
geen volledige lijst te bestaan van
plekken waar bodemas is gebruikt.

0492 00:35:51:19 00:35:54:08

We krijgen een alarmerende brief
in handen...

0493 00:35:54:13 00:35:58:10

die aan het ministerie
van Infrastructuur
en Waterstaat is gestuurd.

0494 00:35:58:15 00:36:01:09

Die brief is geschreven
door het SIKB...

0495 00:36:01:14 00:36:06:08

een stichting waarin de overheid
en bedrijven samenwerken
aan een schone bodem.

0496 00:36:07:14 00:36:12:16

Volgens de brief hebben met name
gemeenten nauwelijks geregistreerd
waar de bodemas ligt.

0497 00:36:12:21 00:36:16:01

Waarschijnlijk gaat het om
honderden onbekende locaties.

0498 00:36:16:06 00:36:20:21

En verplichte monitoringsrapportages
zijn onvindbaar, zegt het SIKB.

0499 00:36:21:01 00:36:25:00

Onbegrijpelijk. Want als je kijkt
hoe men anders omgaat...



0500 00:36:25:05 00:36:27:09

met bijvoorbeeld
bodemverontreiniging...

0501 00:36:27:14 00:36:30:07

denk bijvoorbeeld aan
oude benzinestations...

0502 00:36:30:15 00:36:34:04

die voor die voor veel geld
gerenoveerd, gesaneerd.

0503 00:36:34:09 00:36:40:00

En hier hebben we dus tonnen,
miljoenen kilo's van dit soort
giftig materiaal...

0504 00:36:40:05 00:36:43:18

en we weten niet waar het ligt,
of het goed afgeschermd is
voor het milieu...

0505 00:36:43:23 00:36:49:22

en we doen dus geen nametingen
om te kijken of de bescherming
naar de omgeving toe adequaat is.

0506 00:36:51:04 00:36:56:05

Het probleem van de kwijtgeraakte
bodemas blijkt al veel langer
bekend bij de overheid.

0507 00:36:56:10 00:36:59:16

Al in 2002 waarschuwt de
VROM-Inspectie in een rapport...

0508 00:36:59:21 00:37:04:14

voor de risico's op verontreiniging
van de bodem en het grondwater.

0509 00:37:04:19 00:37:08:17

En in 2004 schrijft inspectie
over het beperkte overzicht...



0510 00:37:08:22 00:37:11:20

op de locaties waar bodemassen
zijn toegepast.

0511 00:37:14:06 00:37:18:04

Ik denk dat het minste wat moet
gebeuren is het in kaart brengen...

0512 00:37:18:09 00:37:20:21

van waar dat bodemas allemaal ligt.

0513 00:37:21:01 00:37:23:14

En wat ook noodzakelijk is,
is om te kijken...

0514 00:37:23:19 00:37:27:12

of bijvoorbeeld omliggend milieu,
en met name water...

0515 00:37:27:17 00:37:32:02

op de een of andere manier nadelig
beinvloed wordt door de stoffen
die eruit kunnen logen.

0516 00:37:53:19 00:37:57:12
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