Kluwer Nieuwsbrief Bodem

Jaargang 24 nummer 4

April 2016

Bodem en
taalgebruik

Column Theo Edelman
Nummer 326

Vorige maand heeft de Eerste Kamer de Omgevingswet aangenomen. De wet treedt in 2019 in
werking. Wie naar de behandeling in de Eerste Kamer kwam om te vernemen hoe het onderdeel
bodem in de nieuwe wet wordt verwerkt, kwam bedrogen uit. Voor het onderdeel bodem wordt
namelijk eerst een Aanvullingswet bodem geschreven, gebaseerd op de nieuwste beleidsinzichten.
De Aanvullingswet bodem wordt later ‘ingevaren’ in de Omgevingswet.
Op dit moment ligt een consultatieversie van de Aanvullingswet bodem ter visie. Tot 17 mei 2016
heeft u de tijd om daarop te reageren. De Aanvullingswet bodem telt slechts 5 pagina’s, met vooral
de kaders. De Memorie van Toelichting telt maar liefst 71 pagina’s. Ook daarop kunt u een reactie
geven.
In de Memorie van Toelichting staat dat gestreefd wordt naar helder taalgebruik. Daar kan natuurlijk
niemand op tegen zijn. Ooit hoorde ik Wouter van Dieren zeggen dat de bodemsanering failliet zal
gaan als het afschuwelijke jargon niet begrijpelijker wordt gemaakt. Helaas struikelde ik op de eerste
pagina van de Memorie al over een moeilijk woord: ‘paradigmawisseling’. Uit de regels daarna valt
wel op te maken wat wordt bedoeld: ‘van bescherming van de fysieke leefomgeving door een
werende benadering van activiteiten, naar een beleidscyclus waar de continue zorg voor de kwaliteit
van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte is voor ontwikkeling. Ik vraag me af of dit
gezwollen taalgebruik dienstig is. Inhoudelijk gezien is het staartje van de paradigmawisseling
interessant. Het doet me sterk denken aan de haastig ingetrokken plannen om onze kust verder te
ontwikkelen.
Het is wel een vondst om bij de normering eenzelfde begrippenkader voor alle
milieucompartimenten te gaan hanteren. Er is dus geen sprake meer van Achtergrondwaarde,
Achtergrondwaarde 2000, A-waarde, Bodemgebruikswaarde, B-waarde, C-waarde,
Interventiewaarde, Maximale waarde wonen, Maximale waarde industrie, Tussenwaarde en
Streefwaarde, om maar een paar termen te noemen. Voortaal zal gewerkt worden met de begrippen
Voorkeurswaarde (in plaats van Streefwaarde) en Maximale Waarde (in plaats van
Interventiewaarde).
Ik ga het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting goed bestuderen. En misschien stuur ik wel
een reactie op. Gaat u dat ook doen? Let dan wel op uw taalgebruik. Want voordat reacties
gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende
uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren. Dat u het maar weet!

