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Twee jaargetijden
Het najaar heeft zijn charmes. De meeste mensen zijn nog redelijk fris door de zomervakantie en
zitten vol goede voornemens om goed voorbereid de winter in te gaan. Organisatoren van
congressen weten dat. Een congres in de herfst trekt veel publiek. Congressen worden extra
aantrekkelijk in het zicht van de landelijke verkiezingen. Dan zijn politici graag bereid hun oordeel te
geven. Ik was daar tweemaal getuige van.
De maand oktober werd afgesloten met een congres over het handhaven van milieuwetten. De heer
Klein Molekamp van de VVD wil de milieuregels vereenvoudigen. Hij schetste de voordelen van
regionale milieudiensten en pleitte voor meer menskracht om milieuregels te handhaven. De heer
Feenstra van de PvdA wil de milieuregels verduidelijken en bij de juiste overheid leggen. Hij is voor
een harde aanpak van overtreders. Een andere spreker citeerde de heer Alders, ex-milieuminister.
Die wil de milieuregels niet veranderen, maar roept op aan de gang te gaan. Handhaven is doen!
De maand november werd geopend met het congres 'Van baggerslib naar bouwstof'. De heer Lansink
van het CDA hield en krachtig pleidooi voor het zoveel mogelijk verwerken van baggerspecie tot
nuttige bouwstoffen. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de inmiddels befaamde 'Ladder van
Lansink'. De doelstelling om in het jaar 2000 een vijfde deel van de baggerspecie te verwerken is niet
gehaald. De heer Meijer van het CDA sprak daar schande van. Hij deed een oproep om wetten en
regels te 'ontschotten'.
De Tweede Kamerleden doen een beroep op daadkracht. Geen dikke nota's meer. Aan de slag. Zeg
wat je doet, doe wat je zegt. Dat geeft vertrouwen voor de nabije toekomst. Bij het kiezen van een
milieuminister heeft de formateur een luxeprobleem. Het woord is natuurlijk eerst aan de kiezer. Dat
wordt een spannend voorjaar.

