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Europa en bodem
Mijn nichtje Erica is bijna afgestudeerd. Haar scriptie gaat over probleemjongeren. Van de mogelijke
oplossingen had zij de strengths, weaknesses, opportunities en threats geanalyseerd. Ofwel de
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. In vakjargon heet zoiets een SWOT analyse. Ik was trots
op mijn nichtje.
De probleemjongeren deden mij denken aan een reorganisatie die ik jaren geleden moest
doorvoeren. Mijn baas had mij opgedragen een SWOT analyse van een nieuw organisatiemodel te
maken. Ik had daar nog nooit van gehoord en deed dus of mijn neus bloedde. Een avond voor de
fatale termijn bracht collega Evert Bitter uitkomst. Hij had wel een paar voorbeelden liggen. In een
uur was de SWOT analyse gereed. Ik had niet kunnen bedenken dat het resultaat stof opleverde voor
drie weken discussie!
Staatssecretaris Van Geel gaat binnenkort een groot aantal nieuwe Europese lidstaten bezoeken. Dat
doet hij om het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie voor te bereiden. Ik vind dat een
wijs besluit. Er is zeer veel te zien en ook te genieten in de nieuwe lidstaten. Zelf bezocht ik dit
voorjaar Polen. De snelwegen hebben minder banen dan hier in Nederland. Er zitten ook wel kuilen
in hier en daar. Toch schiet je beter op, omdat er geen files zijn.
'Milieu als kans'. Dat is het motto van het bezoek van de staatsecretaris. Ik heb me afgevraagd hoe
een dergelijk motto ontstaat. Zouden de adviseurs van de staatssecretaris een SWOT analyse hebben
gedaan? Het benadrukken van kansen ligt dan voor de hand. Want van kansen word je vrolijk. Je
wordt er misschien wel beter van. Bedreigingen liggen minder voor de hand. Want welke
bedreigingen zouden dat dan moeten zijn? De milieubeweging heeft zich fiks in de vingers gesneden
met stervende bossen en de chemische tijdbom. De belangrijkste prioriteiten van de staatssecretaris
zijn klimaatbeleid, chemische stoffen en duurzame mobiliteit. Dat zijn sterke punten, echt op
Europese schaal.
De staatssecretaris gaat het niet over bodemverontreiniging hebben. Sommigen van u zullen dat een
zwak punt vinden. Maar ik vind het een sterk punt. Je moet er toch niet aan denken dat iemand op
het idee komt een Europadekkend beeld van de bodemverontreiniging te laten opstellen. Stel dat
Nederland zijn gegevens op de verkeerde manier verzamelt, of dat de Nederlandse bodem relatief
schoon zou zijn. En dat een Europees Bestuurlijk Overleg Bodem adviseert dat Nederland geen geld
voor de bodemsanering krijgt. Dat zijn pas bedreigingen. Ik wens het Bodem Europa Platform een
rustig jaar toe.

