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De voicemail van de staatssecretaris van milieu meldt: ‘Ik ga met vakantie van 2011 tot 
2014.’ Hij plakt een briefje op de deur voor de krantbezorger: “wegens vakantie de komende 
drie jaar geen krant”. Er ontbreekt nog slechts de PS dat de sleutel van de achterdeur onder de 
parasolvoet ligt.

Iedereen weet dat het niet slim is om aan de grote klok te hangen dat je niet thuis bent. Toch is 
dat precies wat deze regering doet voor de the,a’s milieu, ruimtelijke ordening en 
waterkwaliteit. Citaat uit het regeerakkoord: ‘Per 1 januari 2011 komt er een zogeheten 
“inspectievakantie” voor het bedrijfsleven. Bij deugdelijke zelfregulering (certificering) kan 
met minder inspectieonderzoeken per bedrijf worden volstaan.’

Kan de staatssecretaris uitleggen waarom hij zelfregulering tot uitgangspunt verheft? Wat 
houdt zijn vakantie precies in?

Hadden de 20% bedrijven die bij afvaltransporten tegen de lamp liepen geen certificaten van 
milieuzorgsystemen aan de muur hangen? Ik vraag de staatssecretaris om uit te spreken dat de 
inspectie voor de milieuhandhaving alle bedrijven steekproefgewijs kan blijven controleren, 
bij voorkeur onaangekondigd. Het is prima om bij de controlefrequentie rekening te houden 
met de handhavingshistorie. Maar het regeerakkoord bindt de kat op het spek.

De nieuwe aanpak van de handhaving staat niet op zich. Dit kabinet heeft een negatief 
zelfbeeld:
- Taken gaan de schutting over naar markt en gemeente: 
- Geen streepje extra regels meer boven de Europese Richtlijnen.
Ook al zitten we hier in het dichtstbevolkte land van Europa en ligt de lat in Brussel zó laag 
dat ook de Bulgaren de de Polen er overheen kunnen springen.
Ik zou de bewindspersonen kunnen aanraden een goede psychiater te zoeken.
Liever  heb ik dat ze gewoon hun verantwoordelijkheid nemen. De markt heeft namelijk geen 
moraal. De markt vraagt zelf om een krachtige overheid en duidelijke wetten, die voor 
iedereen gelden. 

Dit kabinet kiest liever voor een green deal. Kunnen de minister en de staatssecretaris mij 
uitleggen welke concrete resultaten hun green deal de komende vier jaar moet opleveren? En 
wat is hun stok achter de deur als partijen hun doelen niet halen? Anders blijkt de green deal 
straks slechts mist van marketeers, terwijl de werkelijkheid een grauwsluier over Nederland 
legt. 

Vage convenanten werken niet, zie de prima studie die collega Dijkgraaf deed als 
econometrist bij de Erasmus universiteit. De asbestbranche bijvoorbeeld smeekt om regie van 
het rijk. En dat geldt ook voor de bodemsanering en afvalhandel. Waar blijft overigens de 
langverwachte kabinetsreactie op het asbestadvies van de Gezondheidsraad en de 
asbestinterventieteams uit de motie Poppe?

Deze staatssecretaris gaat ook over het klimaat. Deze en vorige week verklaarden 
vertegenwoordigers van de Energieraad en het Planbureau voor de Leefomgeving dat 
“Nederland zelfs de afgezwakte Europese klimaatdoelen niet zal halen.” Het 14% aandeel 
duurzame energie wordt in werkelijkheid 9%.
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Toch claimt minister Verhagen vandaag in de NRC dat dit kabinet zijn klimaatdoelen gaat 
halen. Beschikt het kabinet over geheime informatie?
En zo ja, mag de volksvertegenwoordiging dan in die kennis delen?

Dit kabinet vindt waterveiligheid belangrijk, daar gaan we het over twee weken bij het MIRT 
over hebben.
Maar hoe zit het met de waterkwaliteit?
Kan de staatssecretaris aannemelijk maken dat Nederland op tijd kan blijven voldoen aan de 
eisen van de Kaderrichtlijn Water, nu er geld wordt weggehaald voor dat doel en het 
kierbesluit voor het Volkerak wordt teruggedraaid? Zelfs als we de einddatum oprekken tot 
2026 lijkt het de SP-fractie erg onwaarschijnlijk dat we straks voldoen aan onze 
verplichtingen, te meer omdat er ook helemaal geen flankerend beleid komt in de richting van 
landbouw. En welke doelen stelt deze regering zich voor deze regeerperiode?

Een van de grootste milieuproblemen in Nederland is de aantasting van het leefklimaat in de 
nabijheid van infrastructuur. Daar wonen veel mensen, ook veel VVD-, CDA- en PVV-
stemmers trouwens. Onder Balkenende-IV is gas gegeven bij de aanleg van infra, 
tegelijkertijd is met  de crisis- en herstelwet de rechtsbescherming van omwonenden 
verslechterd.
Dit kabinet zet nu de eindsprint in door nog meer middelen uit te trekken voor extra asfalt en 
beton en juist te bezuinigen op de inpassing. Voor het gerief van de één wordt de ander 
opgezadeld met extra aantasting van zijn leefomgeving.
Van flankerend beleid om de overlast te beperken is straks nauwelijks sprake meer. Met het 
permanent maken van de anti-bezwaarmakers-paragrafen uit de Crisis en Herstelwet wordt de 
mensen met wier gezondheid gesold wordt de mond gesnoerd. Wil de staatssecretaris als 
hoeder van het milieu dat voor zijn rekening te nemen?

vrz
Een Nederlandse concurrent van Wikileaks bezorgde mij een intern document1 van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarin de top van het nieuwe ministerie 
bezuinigingssuggesties aandraagt.

Ik citeer twee suggesties:
a) Inpassingsmaatregelen
Conform het regeerakkoord stringent bewaken dat bovenwettelijke inpassingen in principe 
bekostigd worden door medeoverheden. Zo zijn op termijn in het aanlegprogramma 
substantiële besparingen te behalen. Waarschijnlijk moet dan vaker de doorzettingsmacht van 
het rijk worden gebruikt bij mogelijk gebrek aan medewerking van medeoverheden. Omvang 
van de potentiële besparing is zeer fors.
b) Wetsaanpassingen
Onder dit kabinet bestaan reële kansen kritisch te kijken naar productiviteitsbeperkende of 
onnodig kostenverhogende wetgevingseisen; denk aan Natura2000 maatregelen, 
Tunneltechnische eisen, gedetailleerde vergunningseisen aanleg en meer. Omvang van de 
potentiële besparing is zeer fors.’

Einde citaat. Wat vinden de minister en de staatssecretaris van deze suggesties?
Vinden zij ze, net als ik, pervers?

1 d.d. 28-10 toegestuurd voor de SG InfraMil
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Nog iets waar het kabinet zoveel mogelijk van af wil: de ruimtelijke ordening.
Begrijp ik goed dat dit kabinet voor zichzelf alleen nog een taak ziet op het terrein van de 
harde ruimtelijke ordening, zoals:

- asfalt en rails 
- elektriciteitsmasten en de pijpleidingen
- dijken en sluizen 
- Schiphol en de Maasvlakte

Kunnen de bewindspersonen mij uitleggen hoe zij het gebruik maken van hun 
doorzettingsmacht –het hanteren van de zweep- denken te rijmen met bestuurlijke 
samenwerking met lagere overheden?

Wie wordt er straks verantwoordelijk voor de andere thema’s van de ruimtelijke ordening, in 
het bijzonder de bescherming van de ruimtelijke functies en gebruikers die geen winst 
opleveren de Nationale landschappen, Ecologische Hoofd Structuur en Verbindingszone’s?
Wie gaat de ruimteverspilling aanpakken, zoals de leegstand van 11 miljoen m2 kantoor- en 
bedrijfsruimte?
Wie gaat ervoor zorgen dat provincies en gemeenten elkaar niet beconcurreren bij de aanleg 
van nieuwe bedrijventerreinen, meubelboulevards en wat dies meer zij?
Hele buitengebieden zijn verrommeld en bestaande bedrijventerreinen verpauperd omdat 
iedere wethouder zijn eigen “Poort naar Europa” wil. 
We hebben inmiddels een World Trade Center in 010 en 020, maar ik heb breaking news: ook 
076 gaat nu voor een eigen WTC! Mocht u het niet weten: dat is Breda. New York en Londen 
zijn gewaarschuwd.

Voorzitter,
Wie gaat iets doen aan de grondspeculatie, aan de rechteloosheid van langkampeerders die 
hun vertrouwde terrein afgedonderd worden door projectontwikkelaars, wie gaat er een 
bestemmingsplan voor de Noordzee maken? Wordt dat allemaal afgeschoven naar lagere 
overheden of heeft de minister toch nog enige ambitie op het punt van regie? Zo ja, welke?

Graag een lijstje, wie waar voor verantwoordelijk is. 
Zodat ik weet wie ik moet afrekenen als de invulling van de ruimtelijke ordening over drie 
jaar een fiasco blijkt te zijn.
Wie neemt de  regie, bij onderlinge concurrentie bij lagere overheden?  
Wie heeft de stopknop – waar is hier de nooduitgang?  
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