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Elvis Presley en Brigadier Snuf
Vijftig jaar geleden nam Elvis Presley zijn eerste grammofoonplaat op. Dat moment wordt
beschouwd als de start van de popmuziek. De muziek van Elvis is nog steeds populair. Vorig jaar werd
één van zijn opnamen met succes opnieuw uitgebracht. De eerste regel van deze song luidt: “A little
less conversation, a little more action please”. Zouden de bedenkers van bodemregels dit wel hebben
verstaan?
Het ministerie van VROM is hard bezig overtollige regels af te schaffen en noodzakelijke regels waar
nuttig samen te voegen. Deze actie is ook bij de bodemsanering hard nodig. Want menigeen raakt
ongewild verstrikt in de vele regels, die hier en daar ook nog strijdig zijn.
Je zou denken dat de deregulering zijn weerslag zou hebben op de omvang van de Leidraad
bodembescherming. Niet dus. Ik kan me nog herinneren dat de Leidraad uit drie paarse delen
bestond. Vorige week heb ik mijn boekenkast moeten reviseren na de zoveelste lading nieuw papier
voor de Leidraad. Die neemt nu maar liefst driekwart meter in beslag! Los van deze ruimtelijke
aanslag heb ik het toch al niet op losbladige uitgaven. Als er weer een nieuwe zending binnenkomt,
leg ik die meestal weg… in afwachting van een daluur om de bladen in te voegen. Soms vergeet ik dat
en is er al een nieuwere versie om in te voegen. Je moet dan pagina’s verwijderen die er niet inzitten
en pagina’s invoegen achter een tabblad dat er niet inzit. Eigen schuld natuurlijk. Gelukkig zijn er
lotgenoten. Joop Vegter van de Technische commissie bodembescherming heeft mij ooit opgebiecht
dat hij - om stress te voorkomen - geen nieuwe pagina’s invoegt, maar af en toe een nieuwe gevulde
Leidraad bestelt. Dat is slim van Joop.
Na het zomerreces ontvangt de Tweede Kamer weer eens een rapport van de Inspectie
Volksgezondheid over een onderzoek naar de uitvoering van de bodemsanering. Ik ga u de inhoud
van het rapport voorspellen. De conversation zal zijn dat bodemsaneerders vaak afwijken van vooraf
vastgestelde doelstellingen. Bevoegde gezagen en adviesbureaus krijgen dat op hun brood. Ik hoop
dat de Inspectie ook in is voor action. Een beschouwing met aanbevelingen over de uitvoerbaarheid
van de bodemsanering en over het schrappen, verduidelijken en beter op elkaar af te stemmen van
regels zou haar sieren. Als dat niet het geval is, heeft de exercitie van de Inspectie een hoog Brigadier
Snuf gehalte. En dat zou jammer zijn. Dan lees ik liever Marten Toonder.

