Kluwer Nieuwsbrief Bodem
December 2006

Jaargang 14 nummer 12

Verliefd op Europa

Column Theo Edelman
Nummer 162

De invloed van Europa op het beleidsveld bodem neemt toe. Volgens Europarlementariër Dorette
Corbey (PvdA) zijn op één na alle lidstaten enthousiast over een Europese Kaderrichtlijn Bodem.
Alleen bij de Nederlandse parlementsleden leeft het onderwerp niet. Het Tweede Kamerlid Ger
Koopmans (CDA) wist zelfs te vertellen dat de (toenmalige) Tweede Kamer mordicus tegen een
Europese Kaderrichtlijn Bodem was.
Nederlandse politici denken dat bodemaantasting vooral een lokaal probleem is. Dat moet dus vooral
lokaal worden aangepakt. Hoezo Europese bemoeienis? In sommige gevallen is dat ook zo. Maar lang
niet altijd. In het decembernummer van Bodem schrijft Stefan Ouboter: “het totale bodemwatersysteem is van essentieel belang voor de biodiversiteit, het broeikaseffect, de voedselkringloop,
de toekomst van duurzame energiebronnen en ons waterbeheer”. Deze belangen overstijgen dat van
de locatie, het gebied, het land en soms zelfs het werelddeel. Hierover nadenken in Europees
verband is dus een groot goed.
Tijdens het congres BodemBreed in Lunteren herinnerde Ebel Smidt ons aan een Griekse mythe.
Europa was een erg mooi meisje. Zij woonde in Azië en bezocht met vriendinnen een strand in
Libanon. De Griekse oppergod Zeus zag haar, werd verliefd en bedacht een list. Hij veranderde
zichzelf in een stier en liep naar Europa. Zij ging op zijn rug ging zitten. De stier rende naar zee en
zwom met Europa op zijn rug naar Kreta. Daar is Europa de rest van haar leven blijven wonen. Het
continent waar ze terecht kwam, draagt nog steeds haar naam. Europa en Zeus kregen drie kinderen.
Dat zouden prima een Grondwet, een Bodemstrategie en een Kaderrichtlijn Bodem kunnen zijn.
Vanuit een strategisch oogpunt kan Nederland veel beter actief meedenken met Europa, dan in een
hoekje tegen zitten te zijn. De Europese Kaderrichtlijn Bodem gaat er namelijk gewoon komen.
Nederlandse politici doen er goed aan dat te beseffen. Nederland hoeft niet onmiddellijk verliefd te
worden op Europa, de Nederlandse leeuw hoeft nog geen stier te worden. Maar meer respect voor
deze mooie dame en een beoordeling op inhoud, en niet op basis van sentiment, zou wel op zijn
plaats zijn.

