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Hooggeleerden waarschuwen
Kent u de hit van Peter Koelewijn 'Kom van dat dak af'? De tweede regel luidt: 'Ik waarschuw niet
meer'. Aan dat lied moest ik denken bij het lezen van de Staatscouranten van 13 en 14 september
2000. Daarin komen twee hoogleraren aan het woord.
Frans de Haan hield op 14 september zijn afscheidscollege. De titel luidde: 'Beter laat dan nooit'. De
titel sloeg onder meer op de samenhang die er nog steeds moet komen bij de aanpak van
verontreiniging in lucht, water en bodem. Frans heeft zich vooral verbaasd over de juridische
beletselen om fosfaatverzadigde gronden aan te pakken. Dat zou moeten gebeuren met het oog op
de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat mocht niet op grond van de Wet bodembescherming. Ik
ken ingenieurs die op basis van soortgelijke gevallen zo boos werden dat ze rechten gingen studeren.
Frans waarschuwt de bodembescherming serieus te nemen. Voor een duurzame toekomst moeten
we het daarvan hebben.
George Molenkamp werd aan de tand gevoeld over de studie 'BEVER belicht'. In deze studie heeft
KPMG in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondreinigers de risico's van
het nieuwe bodemsaneringsbeleid in kaart gebracht. Dat hebben de onderzoekers integer en
duidelijk gedaan. George ziet het rapport als een 'ernstige waarschuwing'. Hij vindt dat de overheid
zich niet bewust is van de risico's van de uitvoering van het nieuwe bodemsaneringsbeleid. Het
laatste blijkt overigens niet uit de studie. Door uitsluitend zwaktes en bedreigingen te belichten - hoe
nuttig ook - ontstaat al snel het beeld van een half leeg glas. Meer balans zou ontstaan door ook
sterktes en kansen te belichten. Ik zie dan per saldo een behoorlijk gevuld glas voor me.
Hooggeleerde heren, bedankt voor de waarschuwingen. Want... een gewaarschuwd mens telt voor
twee.

