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Nederland is een van de rijkste landen van de wereld. Toch is het de laat-
ste jaren enorm in beweging vanwege een reeks issues die met het milieu 
te maken hebben. Als golfbaan hebben we natuurlijk het meest met onze 
onvolprezen Green Deal te maken, het convenant dat met de overheid 
is gesloten om het gebruik van chemie terug te dringen. Oorspronkelijk 
zou dit convenant gesloten worden voor vijf jaar, en daarna basta. Toen 
tegen het aflopen van die vijf jaar bleek dat er met name in de sport niet 
veel gebeurt, draaide de branche samen met de overheid een voorstel in 
elkaar om dat convenant met vijf jaar te verlengen. Later werd dat twee 
jaar en het zou nu zijn vastgeklikt op drie jaar. Als ik de brief die daarover 
uit Den Haag is gekomen goed gelezen heb, en dat is niet zo makkelijk, 
blijkt dat er ooit een set uitzonderingen zal worden opgesteld van situa-
ties waarin je chemie mag toepassen. Volgt u het nog? Nou, ik niet. Het 
lijkt wel een soort brexit-dossier te worden. 

Die lijst met uitzonderingen zal dan toch snel moeten komen, want over 
een paar maanden is het 2020. Misschien is het simpel gedacht, maar 

voor mij als gewone sterveling komt de overheid hierbij niet erg daad-
krachtig over. Je krijgt het idee dat iedereen maar wat doet, zonder dat er 
nagedacht wordt over de consequenties. 
Het nare is dat dit gedrag ook bij andere issues lijkt op te spelen. Ik weet 
niet of u het PFAS-dossier kent. Het hele dossier zult u net zo min als ik 
gelezen hebben, want ook hier krijg je vage associaties met de brexit. 
De belangrijkste eigenschap van PFAS is dat deze stof brandwereld en 
onverwoestbaar tegelijk is. Daarom wordt het onder andere gebruikt in 
blusschuim en bakpapier, maar ook in anti-aanbakpannen, verf, pizzado-
zen en make-up. PFAS werd in de jaren 60 als een wondermiddel binnen-
gehaald, maar nu houdt het hele bedrijfstakken in zijn greep. Hoveniers 
kunnen geen tuintjes meer afgraven. Stratenmakers kunnen geen grond 
meer aanvoeren. Ook het planten van bomen wordt lastig omdat er geen 
bomengrond meer voorradig is. En ik heb het nog niet gehoord, maar ik 
denk dat sportveldbeheerders straks ook problemen hebben om dress-
grond aan te voeren.

Wat heeft PFAS met onze Green Deal te maken? Order, order! Klaarblijkelijk 
beseft niemand wat de consequenties zijn van bepaalde maatregelen. 
Er zit een ambtenaar in Den Haag aan een paar knoppen te draaien en 
ineens staat alles stil. Ik weet het natuurlijk niet, maar vermoedt dat dit 
pure domheid is. Eén ding is zeker: de ambtenaar in kwestie heeft nog 
nooit een tuintje afgegraven en is anders dan een zzp’er of kleine aanne-
mer ook volgende week zeker van zijn salaris. 

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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