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Eenvoud
“Alles draait om de eenvoud”. Dat zong Henk Westbroek met zijn voormalige band het Goede Doel
in 1983. Twintig jaar later is dat motto nog steeds van toepassing, en zeker in de bodemsanering. De
minister van VROM wil namelijk honderd van de vierhonderd regels schrappen. Verder wil zij
honderd regels samenvoegen met andere regels. Zo blijven er tweehonderd regels over. Dat zal de
eenvoud zeer waarschijnlijk ten goede komen. Zeker is dat niet, alles draait hier om de uitwerking.
Staatssecretaris Van Geel gebruikt krachtige taal in zijn Beleidsbrief Bodem aan de Tweede Kamer.
“Het huidige bodembeleid en de regelgeving vertonen inconsistenties en worden op onderdelen als
hinderlijk, moeilijk te begrijpen of zelfs contraproductief ervaren”. Grondig aanpassen van beleid en
regelgeving is daarom volgens de staatssecretaris het parool. Het bepalen van ernst, urgentie en
tijdstip wordt verlaten. In plaats daarvan wordt met een nieuw criterium bepaald of er
onaanvaardbare risico’s zijn voor mens en milieu. Als dat zo is moet op zo kort mogelijke termijn
worden gesaneerd. Het is nog te vroeg om te beoordelen of dit de eenvoud ten goede komt. Dat
hangt af van de uitwerking van het nieuwe criterium. Bij de saneringsdoelstelling voor de
bovengrond mag de gemeente binnen zekere grenzen de kwaliteit gaan bepalen. Het is de vraag of
de eenvoud hiermee in alle gevallen gediend is, vooral als naburige gemeenten verschillende doelen
gaan stellen. Voor het omgaan met verontreinigde grond en bagger zal worden aangesloten bij het
systeem van actief bodembeheer, zoals dat door veel gemeenten is ontwikkeld. Het instrumentarium
voor grondverzet wordt losgekoppeld van het Bouwstoffenbesluit. De verschillende regelingen voor
het als bodem toepassen van grond en baggerspecie worden teruggebracht tot één systeem, dat
samen met de andere overheden zal worden ontwikkeld. Ik ben ervan overtuigd dat dit de eenvoud
ten goede zal gaan komen.
De deelnemers van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer hebben zich ook
gebogen over het eenvoudiger maken van beleid en regels. Tijdens een workshop werden daarvoor
elf suggesties gedaan. De meest opvallende suggestie was wel: stop met het maken van nieuw
beleid. Ga nu eens vijf jaar aan de slag en spaar de verbeterpunten op. Een andere suggestie was om
de vele onderzoeksprotocollen op het gebied van de waterbodem eens onder de loep te nemen en
onder één noemer te brengen.
En dat brengt mij bij Venetië, zoals ik u de vorige keer beloofd had. Heeft u wel eens in een gondel
gezeten? Dat kan voor 80 euro. Met muziek erbij kost het 110 euro. Daarvoor ben je drie kwartier
onder de pannen. Het kan ook goedkoper: er zijn gondelpontjes waarmee je voor 80 eurocent kunt
overvaren. Wil je muziek erbij, dan zul je zelf moeten zingen. Dat is wat eenvoudiger, maar wel een
stuk goedkoper!

