Wat zou u doen als u één dag de premier was van Nederland?
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‘Als ik één dag premier was van dit land,
zou ik een breed maatschappelijk debat organiseren over
fysieke veiligheid. Als er brand uitbreekt in Moerdijk of
als ergens extreem veel water valt, roepen we allemaal
hard om maatregelen. Maar er wordt nooit gesproken over
welke risico’s en hoeveel risico we acceptabel vinden. De
discussie over veiligheid gaat in feite altijd over ónveiligheid, vaak naar aanleiding van een incident. Ik zou een
veel fundamenteler debat willen voeren.
Zo’n gesprek moet niet zozeer gaan over getallen. Een
kans van 1 op een miljoen – dat zegt je weinig als burger of
ondernemer. Gebeurt er dan een keer wat, zoals de brand
bij het chemiebedrijf in Moerdijk, dan zegt iedereen alsnog:
dat mag nooit meer gebeuren.
Het gaat om de basale houding: kiezen we ervoor onszelf bloot te stellen aan een bepaald risico? Plaatsen we

meteen verkeersdrempels als er in een straat te hard wordt
gereden? Roepen we meteen om betere riolering als de
straat een keer onderloopt door flinke stortbuien?
Op dit moment schieten we na ieder incident in een
reflex: hoe kunnen we dit risico vermijden? Maar ik vind
dat je als maatschappij af en toe een incident moet
meemaken om veerkrachtig te kunnen blijven. Een
samenleving die 100 procent veilig is, bestaat niet, maar
zou ook niet goed zijn, want dat trekt de energie uit de
maatschappij. Extreem gezegd: als we geen enkel risico
willen ervaren, moeten we allemaal thuis gaan zitten met
de gordijnen dicht.
Als premier zou ik natuurlijk een voorstel kunnen doen
om dit te regelen, maar liever wil ik een maatschappelijk
debat aanzwengelen. Dit zou een breed gedragen nationale
visie moeten worden.’

