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Velen moesten vroeger jaartallen met belangrijke feiten uit het hoofd leren. Bijna iedereen weet wel
dat er in het jaar 1600 bij Nieuwpoort een slag werd geleverd. Maar wie vocht daar tegen wie,
waarom vochten ze eigenlijk en wie heeft er gewonnen? Ik denk dat maar weinigen deze vragen
kunnen beantwoorden.
Ook in de bodemsanering worden bepaalde jaartallen vaak genoemd. Populair is het jaartal 1975.
Dat jaar wordt stelselmatig van stal gehaald bij procedures rond artikel 75 van de Wet
bodembescherming. Dat artikel bepaalt dat de Staat de door haar gemaakte kosten voor onderzoek
en sanering in sommige gevallen kan verhalen op degene die de verontreiniging heeft veroorzaakt.
De rechter heeft bepaald dat bedrijven voor 1975 niet konden weten dat de Staat zich later het lot
van de bodem zou gaan aantrekken, en daarvoor kosten zou gaan maken. Het verhalen van de
kosten voor verontreiniging die eerder dan 1975 is veroorzaakt, is daarom bijna niet mogelijk. Na
1975 ligt dat volgens de rechter geheel anders.
Het jaartal 1975 is op een bijzondere wijze bepaald. In het jaar 1971 werd in de Tweede Kamer voor
het eerst gevraagd naar een wet die een stokje zou steken voor bodemverontreiniging. In het jaar
1980 ging met veel publiciteit in Lekkerkerk de schop de grond in, om een woonwijk te ontdoen van
chemisch afval. Een rechter heeft het gemiddelde genomen tussen de jaartallen 1971 en 1980 om
het moment te markeren dat men zou moeten weten dat men de bodem niet zomaar mag
verontreinigen. En zo kwam het jaartal 1975 uit de bus.
Dat jaartal is best wel goed gekozen. In september 1975 studeerde de eerste groep studenten af in
het vak Kennis van de bodemverontreiniging bij Frans de Haan. En één van hen was ik.

