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Johan Vollenbroek milieuridder op 28 maart 2008
door Marga Jacobs, voorzitter vereniging Leefmilieu
Ik vind het een eer om jou hier te mogen toespreken
In de eerste plaats natuurlijk gefeliciteerd, namens mijzelf, het bestuur van de vereniging
Leefmilieu, maar feitelijk ook namens de vele Nederlanders die nu een beter milieu hebben.
Dankzij jouw volharding en tomeloze inzet is de luchtkwaliteit in Nijmegen en op veel meer
plaatsen verbeterd. Even een voorbeeld om dat te illustreren….
De Vasim was vroeger niet de culturele broedplaats die ze heden ten dage is, maar een bedrijf
dat vliegas verwerkte tot lytag: korreltjes die in bouwmaterialen gebruikt werden. Deze
korreltjes lagen letterlijk huizenhoog opgestapeld en het kon niet anders of het stof lag op de
nabijgelegen huizen, tuinmeubels, enzovoorts.
Vanwege onze acties naar aanleiding van al dat stof kreeg een adviesbureau de opdracht te
onderzoeken hoeveel ton stof daarbij vrijkwam. Toen dat rapport er kwam konden wij alleen
niet beoordelen of die uitkomsten klopte. Jij was toen onze redder in de nood. Jij rekende het
rapport na en toonde aan dat de uikomsten niet konden kloppen. Er kwam veel meer stof van
dat bedrijf af.
Ik zal iedereen het precieze verhaal besparen maar uiteindelijk kreeg je gelijk. Omdat de ernst
van het probleem nu heel helder was geworden, vonden de aandeelhouders van het bedrijf, de
elektriciteitsbedrijven, dat er iets moest gebeuren aan de opslag van al de bergen korreltjes in
de open lucht. Een bedrijf kreeg opdracht om uit te rekenen wat de kosten van de overkapping
zouden zijn. Toen is door de aandeelhouders besloten om het bedrijf te sluiten.
Voorafgaand aan deze kwestie had iedereen ons verzekerd dat je het als milieugroep nooit
wint van de elektriciteitscentrales. Ik denk dat die iedereen daar wel eens gelijk mee gehad
kon hebben, als we jou niet hadden gehad als ons geheime wapen.
De technische expertise, dat mag uit het voorgaande duidelijk zijn, had je al, maar door zaken
als de Vasim kwam je tot de conclusie dat je meer kennis op het gebied van milieurecht nodig
had. Op jouw bekende grondige wijze volgde je daarom een cursus milieurecht aan de
Universiteit van Amsterdam. Je vergrootte daarmee je al niet geringe capaciteiten en werd
nog bekender. Langzamerhand werd de naam Johan Vollenbroek de gouden tip die milieuen bewonersgroepen aan elkaar doorgaven als ze worstelden met jarenlange hardnekkige
milieuproblemen. Je adviseerde en procedeerde, maar veel belangrijker… overal waar jij
kwam verbeterde, uiteraard na enige tijd, het milieu. Veel hardnekkige milieuproblemen
werden kleiner of verdwenen. En het mooiste daarbij was dat jouw inzet vaak ook heel
duurzame effecten had. Bij iedere milieuvergunning zijn namelijk mensen betrokken:
 de mensen van het bedrijf die door jouw zienswijzen beseften dat het allemaal beter kon;
en als ze daar niet voor te porren waren dan kon je ze vaak overtuigen dat het beter
moest..
 de mensen die bij de overheden werken en die gewild of ongewild werden bijgeschoold
over NER (Nederlandse Emissierichtlijn), stand der techniek, IPPC en wat al niet….
 niet in de laatste plaats heb je natuurlijk de bewoners- en milieugroepen geholpen. Die
voelden zich na een jarenlange strijd ineens minder machteloos en beter begrepen.
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Intussen is je reputatie ook bij het ministerie van VROM bekend, want ook voor landelijke
regelgeving heb je vaak verbetervoorstellen gedaan. Bij VROM heeft men daarom sinds kort
bij regelgeving een aparte check ingevoerd. Tegenwoordig vraagt men zich bij het ontwerpen
van regelgeving af of die wel "Vollenbroekproof" is. Kortom kan de regelgeving de kritische
Vollenbroek-toets-der-kritiek doorstaan.
Dus Johan voor mij ben jij een echte milieuridder, die zijn ridderschap dik verdiend heeft.
Ik heb echter een verzoek.. ga alsjeblief niet te lang tevreden terugblikken, want wij, en samen
met ons alle bewonersgroepen in Nederland die worstelen met hardnekkige milieuproblemen,
hebben jou nog nodig en samen met jou zetten we ons nog graag jarenlang in voor een beter
milieu.

