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Het is weer verkiezingstijd. U kunt mede bepalen wie u in de Provinciale Staten gaat
vertegenwoordigen. Het leek mij aardig op Internet te kijken wat de verschillende politieke partijen
met het onderwerp bodemsanering van plan zijn. Door de beleidsvernieuwing bodemsanering
krijgen de provincies meer beleidsvrijheid. Er valt dus meer te kiezen. De politieke partijen zullen zich
daar wel gretig opstorten in hun verkiezingsprogramma's! Ik probeerde het met de zoekwoorden
Statenverkiezingen en bodemsanering. Antwoord: geen pagina gevonden. Dat viel tegen.
Een tweede poging leidde mij via Provinciale Statenverkiezingen naar een pagina die ter gelegenheid
van de Provinciale Statenverkiezingen geboren is. Op deze pagina bestond de mogelijkheid de
programma's van de verschillende politieke partijen te vergelijken. Daar moest ik wezen!
Bodemsanering leek mij een onderdeel van Natuur en milieu. Het antwoord: Er zijn (nog) geen
programmapunten gevonden bij uw keuze. Dat schoot niet op.
Daarna besloot ik de combinatie van de naam van een provincie en een politieke partij te proberen.
Welke partij ik ook invulde, ik kwam altijd terecht bij de Partij van de Arbeid. Dat blijkt de enige partij
te zijn die zich voor de verkiezingen op Internet presenteert.
Voor enkele provincies staan de verkiezingsprogramma's van de PvdA op Internet. Daarin relatief
veel aandacht voor het onderwerp waterhuishouding. Dat onderwerp leeft blijkbaar. Over
bodemsanering vond ik slechts wat algemeenheden. Voorbeeld: de provincie moet streven naar een
grotere rijksbijdrage. Niet erg vernieuwend!
O ja. Op de lijst van de PvdA voor Gelderland trof ik op nummer 17 een bekende bodemsaneerder
aan: de BSB-directeur uit Noord-Brabant.
Tijd voor conclusies. Alleen de Partij van de Arbeid heeft voor de Statenverkiezingen werk gemaakt
van Internet. Bodemsanering is geen belangrijk onderwerp in haar verkiezingsprogramma's. Mijn
advies: ga stemmen. U weet wel op welke partij.

