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Onrust aan de kust
•wee jaar geleden
schilderde Verkeer en
Waterstaat hem nog af
als "een of andere idioot zonder
verstand van zaken". Dat gevoel
bekroop Marcel Stive althans bij
het lezen van de reactie van het
ministerie op zijn breed in de
media uitgemeten onheilstijding
dat 'onze' kusten onvoldoende
bescherming boden tegen
overstromingen. Niks van waar,
aldus het departement. De kust
voldeed aan de
wetgeving.
Gelukkig voor Stive,
hoogleraar Kustwatei
bouwkunde in Delft,
was daar Daphiie
Buns-koek. ïïï
Goedemorgen
Nederland gaf de tvpresentatrice hem
"volop gelegenheid"
zijn hele verhaal te doen en waar

nodig te nuanceren. Waarna
Stive in het universiteitsblad
Delta verklaarde de idee te
hebben dat zijn boodschap,
ondanks de ontkenning door het
ministerie, overal elders wel
"breed was geland".
Een naar nu Wijkt juiste analyse.
Meer dan dat zelfs. Want ook
Verkeer en Waterstaat is intussen
om. Tineke Huizinga, de nieuwe
staatssecretaris voor water,
benoemde Stive onlangs in de
nieuwe DeltacoTOiïiissie die
onder leiding van oud-minister
Veerman tet taak heeft de
bescherming en ontwikkeling
van de Nederlandse kust en
achterland op de lange termijn
(tot het jaar 2200!) te onderzoeken. Een moedig besluit van de
staatssecretaris.
Die hele eoaimissie mag er
trouwens wezen. Geen eindeloos
poktereöde waterbestuurders of
prudente deskundigen dit keer
maar durfals met frisse ideeën.

Dat belooft nog wat. Als de
voortekenen niet bedriegen, dan
komen die innovatieve Deltadenkers volgend jaar aanzetten niet
onprthodoxe voorstellen. De Nederlandse kust gaat op de
schop. Kijken we alleen maar
naar de professorale commissieleden. Niet alleen van Stive maar
ook van Louise Fresco, hoogleraar Duurzaamheid in Amsterdam en al eens genoemd als
minister, mag je wat verwachten.
Helemaal 'opgewonden' raak je
bij het horen van de naam Pavel
Kabat, hoogleraar Klimaathydrotogie in Wageningen. Kabat is
één van de dertien mensen
achter Urgenda, een onlangs
gepubliceerde
'agenda voor de
toekomst' in reactie
op het gebrek aan
visie van het kabinet
Balkeaende IV.
Ook hier een pluim
voor de staatssecretaris want Kabat is
mij er eentje. Lees
enkele Urgendapunten er maar op na: binnen

één jaar een nieuw deltaplan om
Nederland over 25 jaar klimaaten waterrobuust te maken. Over
tien jaar tienduizend windmolens vóór de Randstadkust. Over
vijftien jaar een eerste drijvende
stad.
Zeer benieuwd aldus naar wat de
Deltacomiaissie straks ten
aanzien van de kust te berde
brengt. Hoe gaaa de leden
bijvoorbeeld om met recent nog
door nota bene de Nederlandsche
Baak opgeworpen kwesties als
de mogelijke vervanging (sic!)
van kunstwerken als de Oosterschéldedam en de Maeslandtkering? Of met de mogelijke
noodzaak van zandsuppleties in
de Waddenzee?
Milieugroepen hanteren nog wel
eens het motto 'Laat de kust met
rust'. Met de komst van de
commissie Veerman kunnen zij
die slogan vast uit het vet halen.
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