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Op 29 september 2005 organiseerde de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
(SIKB) een goed bezochte, landelijke bijeenkomst in het provinciehuis van Noord-Brabant. Het motto
van de Stichting luidt: eenvoudiger en beter. De Stichting probeert dat door het opstellen van
Beoordelingsrichtlijnen. Aan de hand daarvan kunnen bedrijven een certificaat krijgen. Zo kan een
opdrachtgever gemakkelijker een bedrijf kiezen dat aangetoond heeft bekwaam te zijn.
Op dit moment wordt nogal heftig gediscussieerd over nut en noodzaak van wettelijk verplicht
certificeren. De overheden en veel bedrijven die aan bodemverontreiniging verdienen, zien dat
helemaal zitten. Bedrijven die geld aan de bodem moeten uitgeven, gruwen hiervan. Zij hebben een
alternatief voorstel ingediend. Ik ken de inhoud daarvan nog niet. Op de termen eenvoudiger en
beter zou men elkaar toch moeten kunnen vinden.
Staatssecretaris Van Geel vindt dat het Nederlandse milieubeleid slimmer, sluwer en moderner moet
worden. Nederland besteedt meer geld aan milieu dan gemiddeld in Europa. Toch loopt het
milieubeleid vast. Dat komt omdat de milieudruk in Nederland hoger is dan gemiddeld. Dat is goed te
zien op de wereldkaarten met daarop de luchtkwaliteit of de hoeveelheid licht. In Nederland is
jarenlang gediscussieerd over het bodembeleid. Op dit moment wordt hard gewerkt om de
actiepunten uit de beleidsbrief Bodem van 2003 te verzilveren. Ik ga ervan uit dat dit voldoende slim
en modern gebeurt.
Op 1 oktober is de website www.bodemloket.nl gelanceerd. Hierop is informatie te vinden over
bodemverontreiniging in de provincies Drenthe, Fryslân, Noord-Holland en Zuid-Holland en de
steden Arnhem en Maastricht. Geïnteresseerden kunnen op deze manier al heel wat over de bodem
te weten komen, en zo effectiever vervolgvragen formuleren. Ik denk dat de overige
bodemoverheden spoedig zullen volgen. Dit is het begin van een geheel andere manier van actief
informeren. Precies zoals bedoeld in het Verdrag van Aarhus, de nieuwe Wet openbaarheid bestuur
en het kabinetsstandpunt over digitalisering bij de overheid.
We gaan dus eenvoudiger, beter, gemakkelijker, slimmer, sluwer, moderner en effectiever aan de
slag. Dan zal de bodem toch wel schoner worden?

