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Haastige spoed
Als je een Nederlander en een Surinamer vraagt hoe het ermee gaat, krijg je waarschijnlijk
verschillende antwoorden. Grote kans dat de Nederlander "druk, druk, druk" antwoordt, of nog erger
"ik word gillend gek". De Surinamer zal eerder "safri safri" zeggen. Dat betekent "rustig, rustig". Het
zijn natuurlijk karikaturen en uitersten, maar u zult er wel iets in herkennen.
Tien jaar geleden introduceerde toenmalig milieuminister Margreeth de Boer in haar
nieuwjaarstoespraak het begrip onthaasting. De maatschappij reageerde eerst nogal lacherig. Maar
dat was snel over. De toespraak raakte een open zenuw in de Nederlandse maatschappij. Wij wilden
het niet druk hebben, of gillend gek worden. Onthaasting is een begrip geworden. Het woord staat
zelfs in Van Dale, met als uitleg "omschakeling van een gejaagd naar een rustiger levenspatroon".
Hebben wij geluisterd naar Margreeth de Boer? Oordeelt u zelf aan de hand van drie recente
voorbeelden.
In de laatste nieuwsbrief van NEN-Milieu komt Joop Harmsen van Alterra aan het woord. "Het beleid
heeft altijd haast, en dit gaat ten koste van de kwaliteit. Door tijdsdruk wordt een tijdelijke oplossing
vastgelegd in een norm, en deze wordt dan vervolgens verheven tot permanente oplossing. De
overheid zou een betere meerjarenplanning moeten hebben: wat hebben we over vijf jaar nodig?
Bijvoorbeeld vanuit risicogericht beleid: welke tools zijn er nodig?".
In het laatste nummer van Editie Bodem+ pleit Peter Leenders van de brancheorganisatie
grondbanken ervoor het Besluit bodemkwaliteit pas in 2008 in te voeren. Hij wil het jaar 2007
gebruiken om de inhoud te verbeteren. Dat geldt vooral voor het volgens hem onzalige idee om
bodemkwaliteitskaarten te gebruiken als indicatie voor de kwaliteit van af te voeren partijen grond.
Op 11 december 2006 bracht het Milieu en Natuur Planbureau de eerste versie van het rapport
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van de Nederlandse bodemsaneringsoperatie uit. Twee
dagen later werd het rapport weer ingetrokken, nadat bij een aanvullende interne kwaliteitscontrole
was gebleken dat er een belangrijke fout was gemaakt.
Natuurlijk waarderen wij hard werkende mensen. Dat geldt ook voor mensen die hard werken aan
nieuw beleid. Goed, nieuw beleid maken is een kunst. Het is ook nooit goed voor alles en iedereen.
Nieuw bodembeleid is belangrijk genoeg om te rijpen. Daarom roep ik alle bodemmedewerkers toe:
onthaast u. Grapje van een Surinamer: "u hebt een horloge, ik heb de tijd".

