
Een schoner milieu is nauwelijks omstreden. We
willen allemaal duurzame ontwikkeling en we
willen de biodiversiteit behouden. Maar we wil-
len ons er liever niet mee bezighouden: de pu-
blieke en politieke belangstelling voor het mi-
lieu loopt terug.2 Milieu is in de jaren ’70 op de
politieke agenda geplaatst door de milieubewe-
ging en de opkomende groene  partijen. Na een
korte periode van strijd tussen eco-beweging aan
de ene kant en de gevestigde politieke partijen
aan de andere kant heerste rondom milieu con-
sensus. Milieubeleid was iets waar we allemaal
de schouders onder moeten zetten. Natuurlijk
bleven er verschillen tussen de politieke stro-
mingen, bijvoorbeeld over de rol van de overheid
en de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven,
gebruikers of consumenten. Maar deze accent-
verschillen konden de kiezer niet in beroering

brengen en milieuvraagstukken kregen de laat-
ste jaren nauwelijks vertaling in verkiezingspro-
gramma’s. 

De geringe politieke belangstelling voor het
milieu kan wellicht ook verklaard worden uit het
feit dat veel problemen aangepakt zijn. De grote
milieuproblemen zijn inmiddels voorzien van
mondiale oplossingen. Er zijn internationale
verdragen gesloten onder andere over de biodi-
versiteit, de bescherming van de ozonlaag en
over bestrijding van klimaatverandering. Voor
zover er nog problemen zijn kunnen ze met be-
hulp van milieutechnologie opgelost worden.
Deze a-politieke en technologische benadering
van milieuvraagstukken is niet zonder meer te-
recht, maar kwam de sociaal-democraten wel
goed van pas: zij kunnen doorgaans immers
moeilijk kiezen tussen het milieu en werkgele-
genheid. Als fundamentele keuzes tussen econo-
mie en milieu niet meer nodig zijn kan de soci-
aal-democratie haar ‘schoorsteen-moet-roken-
imago’  moeiteloos verenigen met een warm hart
voor het milieu. De a-politieke consensus was

s & d 4  |  20 0 3

38

Milieubeleid moet milieu-
politiek worden1

Een Europese agenda
Milieubeleid moet opnieuw gepolitiseerd worden, zo luidt de stelling van
Dorette Corbey. De technocratische schijnconsensus rondom het
milieuvraagstuk dient verbroken te worden. Vooral op Europees niveau
moeten er hoognodig doorbraken worden geforceerd. Tegen
eenheidsworst, gebrekkige naleving en eurocentrisme. 
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breed: onheilsprofeten en doemdenkers pasten
niet in de economische voorspoed en het opge-
wekte klimaat van de jaren ’90. 

Sinds de verkiezingen van mei 2002 brokkelt
de a-politieke consensus snel af, niet omdat er
meer vraag naar meer en strenger milieubeleid
is, maar omdat Nederland nu wel schoon genoeg
zou zijn. De lpf lijkt weinig oog te hebben voor
milieuzaken (‘het grootste milieuprobleem in
Nederland is de hondenpoep’) en natuurbescher-
ming wordt steeds vaker als een hindernis voor
economische expansie opgevoerd. Deze benade-
ring kreeg snel vertaling in beleid. De regering
Balkenende heeft de minister van Milieu afge-
schaft en wil benzineaccijnzen verlagen, groene
stroom duurder maken, de kerncentrale Borssele
openhouden, meer wegen aanleggen, minder
natuurgebieden aankopen en bestrijdingsmid-
delen ruimer toestaan. Intussen heeft de wereld-
gemeenschap zich in Johannesburg (zomer
2002) gebogen over een nieuwe mondiale mi-
lieuagenda. De roep om een nieuwe ambitie voor
duurzame ontwikkeling vond echter weinig ge-
hoor.  

europa als oplossing en probleem

De vraag in dit artikel is tweeledig. Ten eerste:
was of is de a-politieke houding terecht? Zijn mi-
lieuvraagstukken met technische ingrepen
kostenneutraal op te lossen? Zijn moeilijke keu-
zes te vermijden? Om deze vraag te beantwoor-
den zal een korte schets van het milieu en de mi-
lieupolitiek gegeven worden. De conclusie hier
is  dat milieubeleid juist nieuwe politisering no-
dig heeft. Hieruit volgt de tweede vraag die de so-
ciaal-democratie betreft. Wat kan de bijdrage van
sociaal-democratie aan de oplossing van milieu-
vraagstukken zijn?

De invalshoek bij de beantwoording van deze
vragen is in de eerste plaats Europees. Europa is
een logisch vertrekpunt, alleen al omdat milieu-
problemen bijna zonder uitzondering interna-
tionaal zijn. Lucht en water zijn grensoverschrij-
dend. Bronnen uit het buitenland dragen voor de
helft bij aan de Nederlandse luchtverontreini-

ging. Daar staat tegenover dat driekwart van de
Nederlandse emissies naar het buitenland wordt
gevoerd. Via Rijn en Maas komt anderhalf keer
zo veel fosfor binnen als de uitstoot in Nederland
en driekwart van de stikstof in de grote rivieren
is van buitenlandse herkomst. Nederland heeft
als benedenstroomsland alle belang bij gemeen-
schappelijke normen omtrent de kwaliteit van
water. Maar ook concurrentieoverwegingen spe-
len een rol. Wanneer de industrie in Duitsland
zwaardere normen opgelegd krijgt dan de
Nederlandse of de Franse dan ontstaat er direct
een concurrentieprobleem. Het internationale
aspect geldt ook natuurbescherming. Het heeft
geen zin om in Nederland met man en macht
trekvogels te beschermen als ze een paar hon-
derd kilometer verderop in Frankrijk afgescho-
ten worden. Een effectieve aanpak is vaak een ge-
zamenlijke aanpak.   

is het milieu een a-politiek probleem? 

Is milieubeleid nog nodig? Hoe staat het er voor
met het milieu bij de start  van de 21ste eeuw? Het
Europees Milieuagentschap en het Nederlandse
rivm maken jaarlijks de balans op.3 Het Europees
Milieuagentschap meldde onlangs  ‘enige voor-
uitgang, maar over het geheel genomen een be-
droevend beeld’. De groei van de economie, de be-
volking, de productie, de mobiliteit gaat nog al-
tijd gepaard met toenemende belasting van het
milieu. De dematerialisatie die tot minder mate-
riaalgebruik en minder vervoersbewegingen zou
leiden bleef uit. De energie-efficiëntie nam toe
maar desondanks neemt het totale energiege-
bruik nog altijd toe. Consumenten leggen een
steeds zwaardere druk op het milieu; zij blijken
nauwelijks bereid hun beslag op het milieu te
verminderen. Maar er zijn positieve signalen: er
wordt meer gefietst, er is meer windenergie, de
biologische landbouw groeit, en de afbraak van
de ozonlaag is een halt toegeroepen. 

Milieumaatregelen concentreerden zich
vanaf de jaren zeventig op lucht, bodem, water
en op natuurbehoud. Later zijn andere thema’s
toegevoegd. De bestrijding van luchtverontreini-

S&D 2003 04  17-04-2003  12:07  Pagina 39



ging heeft op onderdelen vruchten afgeworpen.
Emissies van toxische stoffen zoals lood en kwik
zijn aanzienlijk verminderd. Vooruitgang is ge-
boekt in het terugdringen van de uitstoot van
zwaveldioxine (so2), waardoor de zure regen is
verminderd. Enige voortgang is zichtbaar bij
stikstofoxiden (nox) en ammoniak (nh3) en
ozon. Er is echter achteruitgang wat betreft de
uitstoot van fijn stof door verkeer en industrie.
Luchtverontreiniging is vooral in steden en
langs snelwegen een probleem gebleven.
Wereldwijd zijn de cijfers schokkend: per jaar
overlijden drie miljoen mensen aan aandoenin-
gen die het gevolg zijn van luchtverontreining.4

De sector landbouw is een van de bodemvervui-
lers. Het gebruik van meststoffen en pesticiden
is enigszins afgenomen maar concentraties zijn
in veel landen nog te hoog. Nederland heeft te
maken met hardnekkige bodemproblemen: ver-
mesting en verzuring. Verontreiniging met ni-
traat en fosfaat overschrijdt de gezondheidsnor-
men. 

Het Europees milieuagentschap is minder
somber over het water in de Europese Unie. Ver-
ontreiniging neemt af dankzij betere behande-
ling van afvalwater en er is minder organische
verontreiniging. Maar het gebruik van water is
nog lang niet altijd duurzaam ¬ zeker niet in
Zuid-Europa waar de landbouw een belangrijke
watergebruiker is. Zwemwater voldoet op veel
plaatsen niet aan de gewenste kwaliteit, en eu-
trofiëring door meststoffen veroorzaakt nog al-
tijd verstoring van ecosystemen. Op zee gaan il-
legale lozingen en verontreiniging door offshore
activiteiten voort. Met de natuur gaat het lang
niet overal goed. Het rapport Living Planet 2000
van het Wereldnatuurfonds bevat vooral slecht
nieuws: de natuurlijke rijkdom van de bossen, de
zoetwaterecosystemen, oceanen en kusten gaat
snel achteruit. Het Europees milieuagentschap
meldt afname van de ruimte voor natuur door
verstedelijking. Ook de kwaliteit holt achteruit.
Grote aaneengesloten gebieden zijn zeldzaam
geworden en juist de omvang is van belang voor
de overlevingskansen van veel planten- en die-
rensoorten.

De voorlopige conclusie is dat er sinds de ja-
ren ’70 vooruitgang is geboekt, maar niet ge-
noeg. Er is nog schade voor menselijke gezond-
heid en de natuur wordt op sommige plaatsen
regelrecht bedreigd. Hierbij moet wel aangete-
kend worden dat er nogal wat wetenschappelijke
onenigheid bestaat over de toestand van het mi-
lieu. Milieuproblemen worden soms overdre-
ven, maar aan de andere kant vaak ook onder-
schat.5 Op de actuele politieke agenda staat een
viertal grote thema’s namelijk klimaat, biodiver-
siteit, milieu & gezondheid en  afval. Deze the-
ma’s vormen ook de basis  voor het Zesde Milieu-
actieprogramma van de Europese Unie. 

bescherming biodiversiteit 

Meest in het oog lopend is het thema klimaat.
Het klimaat verandert en in ieder geval ten dele
door uitstoot van broeikasgassen (co2, methaan
en een viertal andere gassen). In internationale
verdragen is vastgelegd dat de uitstoot wereld-
wijd moet verminderen in de periode 2008-2012
met 6% ten opzichte van 1990. De eu heeft een
reductieverplichting van 8%. In opeenvolgende
vn-conferenties heeft de wereldgemeenschap er
voor gekozen eerder de oorzaken dan de gevol-
gen aan te pakken. De komende jaren zullen
forse inspanningen noodzakelijk zijn ¬ maar
volgens veel deskundigen is het voorlopig niet
genoeg: een reductie van 60% van de uitstoot van
broeikasgassen is noodzakelijk om niet-natuur-
lijke klimaatverandering tegen te gaan. Om de
klimaatdoelstellingen tegen zo laag mogelijke
kosten te realiseren is het systeem van verhan-
delbare emmissierechten ontworpen. Na behan-
deling door het Europees Parlement treedt dit
systeem in 2005 in werking. 

Behoud van biodiversiteit (het tegengaan van
uitsterven van soorten) is een belangrijke doel-
stelling. De cijfers zijn ernstig. In Europa wordt
38% van de vogelsoorten  bedreigd en 45% van de
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Foto Milieudefensie houdt een tankstation van Esso
gesloten met een veertigtal activisten. 
(Thomas Schlijper/Hollandse Hoogte)
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vlinders. De natuurlijke omgeving van veel trek-
vogels staat onder druk: 60% van de ‘wetlands’ is
al verloren gegaan. Verontreiniging door trans-
port, door rampen, landbouw, industrie vormen
een constante bedreiging van biodiversiteit. In
de zee gaat het zeker niet beter: een aantal visbe-
standen is er slecht aan toe. De boomkorvisserij
veroorzaakt veel problemen. Het verminderen
van de overcapaciteit van de visvloot vordert te
langzaam ¬ het kabeljauwherstelplan eveneens.
Er zijn actieplannen opgesteld om de biodiver-
siteit te beschermen. 

De relatie tussen milieu en menselijke ge-
zondheid is nog een relatief onbekend terrein.
Van de 30.000 door de mens gemaakte en ge-
bruikte chemische stoffen is weinig tot niets be-
kend over de risico’s voor de menselijke gezond-
heid. Straling en geluidshinder kunnen aanzien-
lijke gezondheidsproblemen veroorzaken. De
Europese Unie heeft de eerste stappen gezet voor
een nieuw chemicaliënbeleid en het testen van
alle chemische stoffen. Daarnaast zijn maatrege-
len genomen om geluidshinder in kaart te bren-
gen. De afvalstromen blijven naar verwachting
nog steeds toenemen: hoe rijker de samenleving,
hoe meer afval. Hernieuwbare natuurlijke hulp-
bronnen zoals visbestanden, water, hout, biodi-
versiteit staan  onder druk. Niet-hernieuwbare
hulpbronnen zoals metalen en mineralen zijn
schaars. Geïntegreerd productbeleid en produ-
centenverantwoordelijkheid zijn de toverwoor-
den om afval te beperken en productieprocessen
zo schoon en zuinig mogelijk te maken. Produ-
centen zijn verantwoordelijk voor het afval dat
ze veroorzaken tijdens de productie, maar blij-
ven tijdsen de hele levenscyclus verantwoorde-
lijk tot en met de fase waarin de producten afge-
dankt worden. 

De in het Zesde milieuactieprogramma gese-
lecteerde thema’s worden vrijwel algemeen als
belangrijke prioriteit gezien. Maar niet door ie-
dereen. De Deense statisticus Bjørn Lomborg
heeft met zijn boek The skeptical environmentalist
veel stof doen opwaaien.6 Zijn boodschap is dat
het met het milieu over het algemeen helemaal
niet zo slecht gaat, ook al zijn er hier en daar se-

rieuze problemen die opgelost moeten worden.
We hoeven ons bijvoorbeeld niet druk te maken
om afval. De ruimte die nodig is voor vuilstort is
niet groot: al het Amerikaanse afval van de 21ste
eeuw zou gestort kunnen worden in een gat van
30 bij 30 kilometer. Zo’n ruimte is wel te vinden
dus er is geen reden om moeilijk te doen met
hergebruik, statiegeld of retoursystemen: gooi
het allemaal gewoon weg. Dat het klimaat veran-
dert en dat de verandering in ieder geval ten dele
te wijten is aan menselijk ingrijpen staat ook
voor Lomborg vast. Maar in plaats van alle kaar-
ten te zetten op radicale vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen zouden we moeten
investeren in aanpassing aan de veranderingen. 

de ecoscepsis van lomborg

Uitputting van natuurlijke hulpbronnen is vol-
gens Lomborg eveneens een non-probleem.  Er is
genoeg olie, hout, erts en bauxiet. Mocht er
schaarste optreden dan stijgen de prijzen en dan
ontwikkelt de markt alternatieven. Dat geldt
voor de energiemarkt en dat geldt voor andere
grondstoffen. Neem bijvoorbeeld olie. In de ja-
ren zeventig werd voortdurend gewaarschuwd
dat de olievoorraden uitgeput zouden raken.
Maar de voorspelde ramp bleef uit. Ten eerste
omdat er vanwege de grote vraag voortdurend
nieuwe voorraden ontdekt werden. Door de
prijsstijgingen werden ook moeilijke velden ren-
dabel. Ten tweede hebben prijsstijgingen ook tot
substitutie geleid: het werd rendabel om alterna-
tieve energiebronnen te ontwikkelen. De analyse
van Lomborg wordt wat betreft niet hernieuw-
bare natuurlijke hulpbronnen breder gedeeld.7

Maar Lomborg heeft nog meer goed nieuws: het
uitsterven van soorten blijkt ook  al mee te val-
len. 

En zelfs al sterven er af en toe soorten uit, dan
is dat nog geen ramp: de zeggekorfslak kan in
principe gemist worden. Ook onze angst voor
pesticiden en chemicaliën is nergens voor nodig.
De echte schadelijke stoffen zoals ddt zijn uitge-
bannen. Pesticiden kunnen inderdaad schadelijk
zijn voor het milieu maar het effect is gering.
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Productie zonder pesticiden zou aanzienlijk gro-
tere landbouwarealen vergen ¬ en dat is niet
per se beter voor het milieu. Ook met uitbreiding
van het areaal zou productie zonder pesticiden
niet toereikend zijn om de wereldbevolking te
voeden. In vergelijking met het risico van voed-
seltekorten en hongersnoden vallen de gezond-
heidsrisico’s van pesticidengebruik in het niet.
Veel ongerustheid is veroorzaakt door verkeerde
informatie. De berichten bijvoorbeeld dat de
kwaliteit van menselijk sperma achteruit zou
gaan zijn gebaseerd op slecht onderzoek waaruit
ook nog eens de verkeerde conclusies getrokken
worden.  Met sperma is volgens Lomborg niets
aan de hand. 

Lomborg is omstreden. Hij is beticht van on-
zorgvuldigheid en zelfs wetenschappelijke on-
eerlijkheid (hetgeen hij weer heeft kunnen weer-
leggen). Maar er kunnen belangrijke politieke
lessen uit zijn analyse getrokken worden. Ten
eerste blijkt dat een deel van de meningsver-
schillen kan worden teruggevoerd op een ver-
schil in tijdshorizon en/of een verschil in per-
spectief. Wat op korte termijn geen milieupro-
bleem is, kan het op lange termijn wel zijn, of
omgekeerd. Wat hier geen probleem is kan in
mondiaal perspectief een levensgroot vraagstuk
zijn. De keuze van tijdshorizon en perspectief is
uiteraard een politieke beslissing. In de tweede
plaats is duidelijk dat wetenschappelijke onze-
kerheid voor een deel uitgebannen kan worden
door betere indicatoren, ¬ maar nooit helemaal.
Er is bijvoorbeeld voorlopig geen definitieve ze-
kerheid hoe het complexe klimaat functioneert.
Juist omdat kennis ontoereikend is, moet het
voorzorgsbeginsel van toepassing zijn: bij twijfel
uiterste voorzichtigheid in acht nemen. Een al te
strikte toepassing van het voorzorgsbeginsel
werkt echter weer verlammend. Ook hier zijn
politieke keuzes noodzakelijk: welke risico’s zijn
aanvaardbaar en welke niet? 

Ten slotte zijn prioriteiten nodig. Niet alles is
even belangrijk ¬ niet elk milieuprobleem is
even groot. En rechtvaardigen de kosten de resul-
taten? Keuzes moeten duidelijk zijn. Milieu is
daarmee zeker geen a-politiek beleidsterrein. In-

tegendeel, het wegen van risico’s, het kiezen van
perspectief en prioriteiten stelt hoge eisen aan
het functioneren van de politiek. Zeker ook aan
de Europese politiek. Hoe functioneert het Euro-
pees milieubeleid en kan het voldoen aan deze
eisen?  

problemen van het europese

milieubeleid

Milieuproblemen zijn internationaal en moeten
ook internationaal aangepakt worden. De hand-
schoen is in Brussel opgepakt: er zijn inmiddels
zo’n 250 richtlijnen opgesteld.8 Bekende voor-
beelden zijn de vogelrichtlijn, de nitraatrichtlijn
(mestbeleid), de kaderrichtlijn water, verpak-
kingsrichtlijn enz. Ongeveer driekwart van de
Nederlandse milieuwetgeving komt recht-
streeks uit Europa. De eu neemt deel aan 40
internationale milieuverdragen. Met het eu-be-
leid zijn goede resultaten bereikt; problemen
zijn verminderd en lucht-, water- en bodemkwa-
liteit verbeterd. Zonder iets aan de resultaten van
milieubeleid af te doen, moeten wel een aantal
problemen van het huidige eu-milieubeleid ge-
noemd worden.  

1. Te veel eenheidsworst. Het beleid is bijna al-
tijd een compromis; voor alle landen gelden
dezelfde doelstellingen ook al zijn er hier dan
uitzonderingen mogelijk gemaakt. Er is vaak
weinig politieke steun voor een flexibele aan-
pak, of voor naar lidstaten gedifferentieerde
doelstellingen. Regelgeving is vaak ook al te
bureaucratisch, te gedetailleerd en eerder ge-
richt op procedures dan op milieuresultaten.
Voor de nitraatrichtlijn bijvoorbeeld geldt
niet alleen een zelfde doelstelling voor de hele
Unie, maar ook dezelfde verplichting over de
wijze waarop de doelstelling bereikt moet
worden. En dat laatste is juist iets dat aan de
lidstaten overgelaten kan worden. Een ander
voorbeeld is de vogelrichtlijn. Volgens de vo-
gelrichtlijn is het rapen van kievitseieren niet
toegestaan. Het verweer van de Bond van
Friese Vogelwachters is dat eieren rapen de
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kievit juist beschermt omdat er een heel
systeem van nazorg in het leven is geroepen.
De cijfers lijken de Bond gelijk te geven. De
kievit ofwel de vanellus vanellus, doet het in
Nederland beter dan in andere landen.

2. De politieke verantwoordelijkheid en samen-
hang is niet altijd duidelijk: lidstaten moeten
richtlijnen implementeren ¬ maar vaak zijn
producenten of andere partijen verantwoor-
delijk. Er is een zekere versnippering, er ont-
breekt een samenhangend beleid, ook al  ver-
betert dat wel door de invoering van kader-
richtlijnen die per onderdeel (bijvoorbeeld
water, luchtverontreiniging, geluid) een alles-
omvattend kader proberen te scheppen. De
integratie van het milieubeleid in andere sec-
toren (bijvoorbeeld landbouw of transport)
komt nauwelijks van de grond. 

3. Het milieubeleid is niet voorbereid op de uit-
breiding, en omgekeerd de kandidaat-lidsta-
ten zijn niet voorbereid op het Europese mi-
lieubeleid.9 Milieu is een belangrijk onder-
werp in de toetredingsonderhandelingen. In-
middels hebben de meeste kandidaatlidstaten
de Europese milieuwetgeving in hoofdlijnen
overgenomen, ook al zijn er 66 uitzonde-
ringsverzoeken gedaan. De vraag is echter of
de overname van de milieuwetgeving geen
papieren toezegging is. In ieder geval zou een
betere prioriteitstelling gehanteerd moeten
worden. Niet alle onderdelen van het Euro-
pese milieubeleid zijn even belangrijk en niet
alle kosten of uitgaven en inspanningen  leve-
ren evenveel resultaten op.10

4. De naleving van het  milieubeleid laat te wen-
sen over. Naleving van Europese regels in alle
lidstaten is essentieel voor het wederzijds ver-
trouwen. Het Europese systeem functioneert
echter gebrekkig. De Europese Commissie is
belast met controle op uitvoering van milieu-
maatregelen. Ze is daarvoor afhankelijk van
de informatie die lidstaten geven en van
klachten van die burgers of milieuorganisa-
ties naar voren brengen. De Europese Com-
missie heeft niet de menskracht, noch de be-
voegdheid om zelf in alle landen controles uit

te voeren. In de praktijk wordt controle op im-
plementatie uitgevoerd door ambtenaren die
vanuit de lidstaten bij de Commissie gedeta-
cheerd worden. Zo hebben door vrom be-
taalde ambtenaren sleutelfuncties in de con-
trole het Nederlandse beleid. Er kunnen
vraagtekens gezet worden bij de onafhanke-
lijkheid van de controle. De vraag is verder
waarom de naleving van de richtlijnen te
wensen overlaat. Ligt het aan de richtlijnen?

Zijn ze onuitvoerbaar, zijn de doelstellingen
onrealistisch of ligt het aan de onwil van lid-
staten? Gebrekkige handhaving ondermijnt
de geloofwaardigheid van het Europese
systeem. 

5. Er is een gebrek aan inzicht in de resultaten
van het milieubeleid. Eenvoudige vragen als:
wat is de milieuwinst van de verpakkings-
richtlijn? of heeft de vogelrichtlijn een posi-
tief effect gehad?, blijven onbeantwoord. Nu
is het altijd moeilijk een relatie te leggen tus-
sen beleid en resultaat ¬ maar pogingen
daartoe kunnen wel indicaties geven of we in-
derdaad op de goede weg zitten en of de resul-
taten inspanning en kosten rechtvaardigen.

6. Het milieubeleid is nogal eurocentrisch: er
worden weinig pogingen gedaan milieumaat-
regelen te onderzoeken op hun consequenties
voor ontwikkelingslanden, of de vs te over-
tuigen van het Europese standpunt. Een voor-
beeld is hier het beleid rond genetische modi-
ficatie. Het (nog voorlopige) standpunt van de
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Als fundamentele keuzes tussen
economie en milieu niet meer
nodig zijn kan de sociaal-
democratie haar ‘schoorsteen-
moet-roken-imago’  moeiteloos
verenigen met een warm hart
voor het milieu. 
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eu inzake genetisch gemodificeerde organis-
men zal leiden tot een handelsconflict met de
vs en in de praktijk ook voedselexporten van-
uit ontwikkelingslanden onmogelijk maken.
In het klimaatbeleid ligt nadruk op reductie
van emissie van co2. De politieke vraag die
ontwikkelingslanden met voorrang bezig-
houdt gaat over de financiering van de aan-
passing aan klimaatverandering. Hierover
zwijgt de eu.

7. Het eu beleid mist een dynamiek, het komt
moeizaam tot stand en het zijn kleine stapjes
vooruit. Een zekere starheid is inherent aan
het Europese systeem waar compromissen
een dagelijkse praktijk zijn. Meer flexibiliteit
en meer keuzevrijheid zou de legitimiteit van
het  Europese milieubeleid ten goede komen. 

brusselse dictaten

De eu is een onmisbare schakel in het milieube-
leid: zonder Europese samenwerking is het on-
mogelijk normen te stellen en vooruitgang te
boeken. Het beleid roept echter weinig enthousi-
asme op en het is moeilijk te zien of beleid bij-
draagt aan prioriteiten of niet. De eu-tanker
heeft zijn koers bepaald en het is niet eenvoudig
om deze te wijzigen of bij te stellen. Dit werpt
ook een ander licht op de het gebrek aan pu-
blieke belangstelling voor milieuvraagstukken.
Als het milieu al een a-politiek thema is ¬ dan is
dat niet vanwege het technocratische karakter
maar eerder vanwege het eu-systeem waarin
weinig ruimte voor flexibiliteit is en keuzevrij-
heid voor lidstaten is: ‘het moet nu eenmaal van
Brussel’. Milieu is voor een groot deel geeuropea-
niseerd en daarmee ook gedepolitiseerd. Het Eu-
ropees Parlement is volledig bevoegd (er is co-de-
cisie op milieubeleid), en er vinden zeker
rondom onderwerpen als kernenergie en geneti-
sche modificatie felle discussies plaats. Maar de
verschillen tussen de politieke stromingen zijn
vaak ook gradueel: de een wil wat meer en snel-
ler, de ander wat minder en langzamer. Het komt
regelmatig voor dat de nationale oriëntatie het
wint van partij-politieke gebondenheid. Deze

wat a-politieke benadering heeft veel opgeleverd,
maar het milieubeleid kent hierdoor ook te wei-
nig verdedigers. Te gemakkelijk kunnen resulta-
ten worden afgebroken. Te gemakkelijk kunnen
lidstaten zich richten op het Europese ge-
middelde. En te gemakkelijk kan milieu afge-
daan worden als een technisch vraagstuk. 

Een politisering en meer partij-politieke in-
vulling van het Europese milieubeleid zou deze
sfeer kunnen doorbreken. Milieubeleid moet
milieupolitiek worden. Een eerste essentiële
voorwaarde om burgers, consumenten en bedrij-
ven bij milieupolitiek te betrekken is dat keuzes
en prioriteiten helder zijn. In Nederland kiest de
PvdA voor een energiebeleid zonder kernener-
gie. Terecht. Maar onduidelijk blijft wat dat bete-
kent voor onze inspanningen om de klimaat-
doelstellingen te realiseren. Hoeveel extra moet
er dan geïnvesteerd worden in duurzame ener-
gie? Hoe kunnen we de co2 uitstoot verder
terugbrengen,  hoe kunnen we autoverkeer in-
dammen, moet de maximumsnelheid op snel-
wegen terug naar 100 kilometer, en hoeveel re-
ductie levert dat op? Welke aanpassingen zijn
nodig? Zijn industrielanden verantwoordelijk
voor orkanen in ontwikkelingslanden? Binnen
de eu, maar ook in Nederland ontbreekt het aan
duidelijke politieke keuzes. 

In de tweede plaats moet er een goede verde-
ling tussen Europa en de lidstaten komen: de eu

moet zoveel mogelijk ruimte voor eigen invul-
ling geven. Zodat nationale politiek niet degra-
deert tot uitvoerder van Brusselse dictaten. Zodat
er ruimte is voor lidstaten om ook de rol van kop-
loper op zich te nemen. Het moet daarbij duide-
lijk zijn waar de nationale politiek en waar de Eu-
ropese politiek op aan te spreken is: politieke
verantwoordelijkheid moet gemakkelijk herken-
baar zijn. 

sociaal-democratische milieupolitiek

Milieu heeft in alle Europese politieke stromin-
gen een plaats gekregen en daarbij zijn verschil-
lende accenten waar te nemen. Milieu is het
meest opvallend aanwezig binnen de Groene
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partijen ¬ voor wie een schoner milieu een
doelstelling op zich is. Christelijke en christen-
democratische partijen zien in milieubeleid een
opgave ¬ het rentmeesterschap vergt een zorg-
vuldig beheer van de aarde.  Liberale partijen
zien milieu eerder als een hindernis voor econo-
mische expansie ¬ maar wel een noodzakelijke.
Binnen de sociaal-democratische partijen is al-
tijd discussie geweest over de plaats van milieu
in het verkiezings- of beginselprogramma. Is
milieu een doel op zich zoals bij de Groenen, of
is het een rem op werkgelegenheid zoals bij libe-
ralen?  

De PvdA koos meestal een middenpositie en
had het soms moeilijk met de keuze tussen eco-
nomie en milieu. Het begrip duurzame ontwik-
keling is onomstreden in sociaal-democratische
partijen: het houdt dat ecologische,  sociale en
economische doelstellingen hand in hand moe-
ten gaan. Sinds de lancering van het begrip in de
jaren 80  is duurzame ontwikkeling het buz-
zword van de internationale vn-conferenties ge-
worden. Duurzame ontwikkeling dreigt echter
te stranden op de overvloed aan goede bedoelin-
gen: van armoedebestrijding tot gezondheids-
zorg en van biodiversiteit tot onderwijs in in-
heemse talen. Natuurlijk  moeten er internatio-
nale programma’s zijn voor armoedebestrijding.
Maar het is niet nodig alles onder de noemer van
duurzame ontwikkeling te schuiven. Duurzame
ontwikkeling is wellicht meer gebaat bij het
voorop zetten van een ecologisch doel, met daar-
aan verbonden de eis dat milieubeleid wel soci-
aal en ook economisch reëel moet zijn. Vooral
het sociale aspect is kern van de inbreng van de
sociaal-democratie.  

Sociaal-democraten hebben niet het mono-
polie op de sociale invalshoek ¬ ook andere par-
tijen profileren zich hierop. Voor de sociaal-de-
mocratie is het sociale aspect echter een wezens-
kenmerk. Het houdt in dat milieubeleid moet
bijdragen tot een schonere, maar ook recht-
vaardiger samenleving: eerlijke verdeling van
welvaart, kansen en van toegang tot de natuur11

en een eerlijke spreiding van risico’s. Binnen de
sociaal-democratie moet het mondiale perspec-

tief dan ook voorop staan. Duurzame energie kan
een impuls zijn voor regionale ontwikkeling.
Wind- en zonne-energie en energie uit biomassa
vereisen geen nationale infrastructuur. Dat is
van belang voor een aantal gebieden in Europa
maar juist ook voor ontwikkelingslanden. 

Twee miljard mensen hebben nu geen toe-
gang tot elektriciteit. Duurzame energie kan dat
veranderen en een motor voor ontwikkeling
zijn. Milieuvervuiling en de uitstoot van co2

moeten een prijs krijgen die de gebruiker (de
vervuiler) moet betalen. Eerlijke verdeling van
lasten is de basis voor brede, mondiale steun
voor klimaatbeleid. De actuele vraag is op welke
wijze ontwikkelingslanden in het klimaatver-
drag betrokken moeten worden. De groep van
ontwikkelingslanden (de zogenoemde g77) ver-
zet zich tegen reductieverplichtingen. De vs wil
dat ontwikkelingslanden een substantiële bij-
drage leveren aan de vermindering van de co2

uitstoot. De gegevens rechtvaardigen deze op-
stelling niet: per hoofd van de bevolking is de
uitstoot in de vs 19.7 Mton co2 en voor de eu

ongeveer 10 Mton. In landen als India (1.1 Mton)
en Nigeria (0.8) is dat aanzienlijk lager. Verplich-
tingen om de uitstoot lager te maken zijn niet
geloofwaardig. Ontwikkelingslanden moeten
ruimte hebben voor economische groei ¬ die
ruimte moet komen van industrielanden. 

De meeste rechtvaardige benadering is ge-
lijke uitstootrechten voor elke wereldburger. Het
tekort aan rechten in de vs en Europa kan dan ge-
kocht worden van ontwikkelingslanden ¬ het-
geen een welkome bron van deviezen zal zijn.
Naast een eerlijke verdeling van uitstootrechten
moeten er duidelijke stimulansen komen om
schoner te produceren: een voortvarende beleid
om technologieoverdracht en schone investerin-
gen te bevorderen (onder andere door gebruik
van het Clean Development Mechanism). Daar-
naast moet er veel meer nadruk gelegd worden
op steun voor aanpassing ¬ klimaatverandering
kan leiden tot hoge kosten, zeker in laag gelegen
kustgebieden.

Milieukosten moeten in prijzen van produc-
ten en transport doorberekend worden. De ge-
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bruiker of vervuiler betaalt ¬ en waar gerecht-
vaardigd betalen rijke vervuilers relatief meer. 

Het doorberekenen van co2-uitstoot en an-
dere milieukosten in de consumentenprijzen zal
leiden tot wijziging van energiegebruik en pro-
ductiemethoden. Verdeling van kosten moet ook
binnen de industrielanden rechtvaardig zijn. Het
ligt dan ook voor de hand om consumentenhef-
fingen op co2 ¬uitstoot via energiegebruik ‘pro-
gressief ’ te maken; dat wil zeggen dat de eerste
tranche wordt aangemerkt als basishoeveelheid
met een relatief lage prijs en de tweede (en vol-
gende) als een luxe die extra zwaar wordt aange-
slagen. Wie veel verbruikt, betaalt relatief veel en
zo ontstaat een premie op efficiëntie. Klimaatbe-
leid kan zo leiden tot een marktconform en recht-
vaardig instrument voor duurzame ontwikkeling. 

Modernisering die economische groei moge-
lijk maakt is naast het sociale een essentieel ele-
ment van duurzame ontwikkeling. De overstap
naar een co2-arme economie is een enorme in-
spanning. Zonder actieve overheid komt deze
modernisering niet van grond. Er zijn grote in-
vesteringen nodig in onderzoek en technologie-
ontwikkeling. Er moet binnen de eu een ge-
meenschappelijk onderzoeksprogramma komen
om opwekking van duurzame energie breder
toepasbaar en rendabel te maken, het gebruik
van fossiele brandstoffen schoner te maken en
energie-efficiënte te vergroten. Kennis moet ge-
deeld en gebundeld worden om resultaten van
onderzoek sneller in praktijk om te zetten. 

Klimaatbeleid is tot nu een discussie onder
specialisten, ambtenaren en politici. Nederland
heeft zijn goede doelstellingen nog niet in prak-
tijk omgezet ¬ integendeel de uitstoot van co2

is sinds 1990 gestegen. De Kyotodoelstellingen
moeten deel uitmaken van een bredere agenda
en discussie over het energiebeleid. Een stevig
aanpak moet er toe leiden dat de energiesector
na de liberalisering nu ecologisering door
zal maken. Het belang van Kyoto reikt verder
dan het milieu. Internationale klimaatafspraken
kunnen er toe bijdragen dat de wereld niet
alleen schoner maar ook en rechtvaardiger
wordt. 

groen protectionisme?

De economische aspecten concentreren zich
vaak op de kosten van milieubeleid. Het is echter
een misverstand te denken dat duurzaam produ-
ceren in de regel duurder is. Vaak is duurzaam
juist goedkoper omdat minder materialen nodig
zijn. Bovendien is er algemeen maatschappelijk
belang dat meegewogen moet worden. De Euro-
pese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de

kosten van het Europese milieubeleid in Ooste-
uropa.  De cijfers liegen er niet om. De kosten om
de bijna 300 milieurichtlijnen in de kandidaat-
lidstaten te implementeren zijn tussen de 80 en
110 miljard Euro. Veel geld. Geld dat grotendeels
opgebracht moet worden door de Oost-Europese
landen zelf. Dus is het ook de moeite waard na te
gaan wat de baten zijn van milieu-investeringen.
Naar schatting van de Commissie zijn de baten
een veelvoud van de kosten ¬ de schatting vari-
eert van 134 tot 681 miljard Euro. De baten ont-
staan door uitgespaarde gezondheidsuitgaven. 

Consumeren legt een beslag op het milieu..
Als het westerse consumptiepatroon wereldwijd
geëvenaard wordt zal de druk op het milieu na-
venant toenemen. Producten moeten milieu-
vriendelijker worden. Consumeren en produce-
ren kost ruimte, kost energie, vereist inzet van
grondstoffen, productiemiddelen en arbeid en
leidt tot afval. Nationale normen zijn ¬ van-
wege de interne markt ¬ moeilijk te stellen.
Daarom is Europees beleid noodzakelijk. Maar
tegen de achtergrond van het globaliseringpro-
ces is dit niet voldoende. Milieunormen leiden

Volgens de Europese vogelrichtlijn
is het rapen van kievitseieren
niet toegestaan. Het verweer van
de Bond van Friese Vogelwachters
is dat eieren rapen de kievit juist
beschermt
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tot handelsconflicten, waarbij de eu ‘groen pro-
tectionisme’ verweten wordt. Om oneigenlijke
toepassing van milieunormen te voorkomen
moet de grens tussen groen protectionisme en
groen handelsbeleid binnen de Wereldhandels-
organisatie (wto) scherper omschreven worden. 

Binnen de eu zijn inmiddels de eerste ¬ zeer
aarzelende ¬ stappen gezet op weg naar een ge-
ïntegreerd productbeleid dat productie, gebruik
en afval omvat. Het Europees Parlement pleit
echter voor verdergaande stappen. Bijvoorbeeld
in de verpakkingsrichtlijn. In de huidige verpak-
kingsrichtlijn staan algemene recyclingdoelstel-
lingen waarvoor niemand zich verantwoordelijk
voelt, die moeilijk te controleren zijn, die slecht
worden nageleefd en die voor Duitsland geen be-
tekenis hebben terwijl ze voor andere landen als
Spanje en Engeland een grote inspanning zijn.
De PvdA heeft een nieuwe benadering voorge-
steld: eenvoudiger, duidelijker en beter voor het
milieu. In dit voorstel krijgen producenten te
maken met een hoofdregel: ze moeten de meest
milieuvriendelijke verpakking kiezen. Daarvoor
worden twee ijkpunten benoemd: de uitstoot
van broeikasgassen en de hoeveelheid afval die
overblijft. Deze benadering zal er toe leiden dat
verschillende materialen (glas, metaal, kunststof,
karton) gaan concurreren op basis van milieu-
kwaliteiten. Ze zullen gaan investeren in re-
cyclingcapaciteit om zo een gunstiger milieu-
rapport te krijgen. Het stimuleren van innovatie
en van recycling is daarbij ook de beste manier
om werkgelegenheid in kwetsbare sectoren als
de verpakkingsindustrie te handhaven. Techno-
logie kan productie en consumptie schoner en
vaak ook goedkoper maken

pvda-accenten

Milieubeleid heeft een technisch imago. Mede
omdat milieubeleid voor een groot deel Europees
is, dreigt het politieke karakter steeds meer ver-
loren gegaan en komt milieu niet verder dan een
plichtmatige vermelding in verkiezingspro-
gramma’s. Maar milieubeleid moet milieupoli-
tiek worden. Het moet socialer en democrati-

scher en het heeft bovenal meer elan nodig. De
vraagstukken zijn levensgroot en verdienen
volop politieke aandacht. De PvdA moet niet al-
leen de tobberige boodschap verkondigen maar
ook inzetten op plezier in natuur en in een
schoon milieu. Om het milieu meer gezicht te
geven zou de PvdA de volgende accenten moeten
leggen:

1. Bekijk milieu als een mondiaal probleem.
De drie miljoen slachtoffers van luchtver-
ontreining bevinden zich vooral in de grote
steden in ontwikkelingslanden. Schone tech-
nologie kan bijdragen tot een oplossing.
Voorkom groen protectionisme.

2. Moderniseer het Europese milieubeleid. Zon-
der de eu is de bescherming van het milieu
kansloos. Maar de eu moet minder
krampachtig omgaan met diversiteit en meer
de doelstelling en de resultaten voorop stel-
len. Meer flexibiliteit en meer differentiatie
zal lidstaten in staat stellen ook zelf politieke
keuzes te maken. Lidstaten hoeven niet de
uitvoerders van Brusselse dictaten te zijn.
Subsidiariteit mag geen loze belofte zijn. Zorg
bijvoorbeeld voor een samenhangend ener-
giebeleid op eu niveau en voor prioriteiten en
plannen per land. Voorkom bureaucratie en
overregulering. Maar durf ook voorop te
lopen. Koplopers hebben grote invloed op de
richting van het milieubeleid.

3. Maak keuzes helder. Risico’s moeten afgewo-
gen worden tegen mogelijke voordelen. Zie
milieupolitiek niet enkel als een kostenpost
maar maak duidelijk dat een investering in
het milieu en of in natuur de samenleving
ook wat oplevert. Wetenschappelijke onze-
kerheid mag geen reden zijn om geen keuzes
te maken. 

4. Maak verantwoordelijkheid duidelijk: bur-
gers moeten weten wie verantwoordelijk is
voor milieuproblemen, milieurampen of
ondergelopen eigendommen. Is de overheid
verantwoordelijk en zo ja ¬ welke bestuur-
slaag? Ook mondiaal moet verantwoordelijk-
heid duidelijk zijn. Industrielanden hebben
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bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid voor
klimaatproblemen in ontwikkelingslanden.
Ook financieel. 

5. Prijs de Planeet! Bereken milieukosten door
in de prijzen van producten van transport en
energie. Maar knoop aan bij een herverde-
lingsagenda zodat sterke schouders daadwer-
kelijk zwaardere lasten dragen. Vanuit een
mondiaal, Europees en nationaal perspectief.  

6. Zorg voor concurrentie op milieukwaliteiten
en bevorder innovatie. Binnen de eu moeten
meer normen gesteld worden aan producten
en productiewijzen. Die normen moet het
energiegebruik, het gebruik van schadelijk
stoffen en natuurlijke hulpbronnen en de
hoeveelheid afval berken. Transportmiddelen,
elektrische apparatuur, brandstoffen, hout,
papier, voeding, kleding, bouwmaterialen
zijn de sectoren die als eerste hiervoor in aan-
merking komen. Gebruik milieu-indicatoren

om concurrentie op milieukwaliteit te bevor-
deren. Kortom, ontwerp een duurzaam in-
dustriebeleid. Wijs onbekommerd consu-
mentisme af. 

7. Maak gebruik van nieuwe technieken ¬ waar
zinvol ook van biotechnologie. Gebruik het
Europese onderzoeksprogramma om geza-
menlijk een goede richting in te gaan. Maar
bovenal: democratiseer techniek. De ontwik-
keling van technologie is voor een groot deel
in handen van enkele grote multinationale
bedrijven. Overheden hebben taak om krach-
ten te bundelen. Een zeker maatschappelijk
toezicht op de onderzoeksagenda is nodig.
Streef naar de ontwikkeling van ‘publieke
kennis’ om een tegenwicht te vormen voor de
concentratie van kennis in grote onderne-
mingen.  
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