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Onaanvaardbaar! 

Het thema waarden en normen staat momenteel 

(gelukkig) weer prominent op de agenda. Jammer 

genoeg is hier echter sprake van selectief winkelen: 

in het Strategisch Akkoord en de Miljoenennota 

krijgt een waarde als veiligheid (terecht) een sterk 

accent, doch waarden als natuur en milieu delven 

letterlijk het onderspit. Dat is des te erger, omdat ze 

dit in ons type samenleving toch al doen, "van natu

re" zou ik bijna zeggen. Innoveren, veranderen, ont

wikkelen, bouwen, uitbreiden, dat alles levert geld 

op, het zogenaamde "rood". Conserveren, behouden, 

beheren, ontzien en eerbiedigen, beschermen, dat 

alles kost alleen maar geld; het is in projectontwik

kelingstermen gesproken, onrendabel, het zoge

naamde "groen". Als we bereid zijn om natuur en 

milieu (en water, het zogenaamde "blauw") als waar

den te beschouwen - iets dat ze in zich zijn - en als 

collectieve goederen, dan zullen hun behoud, 

bescherming, herstel en waar nodig ontwild<eling 

dus een onderwerp van voortdurende zorg dienen te 

zijn. Om welke natuur het gaat, weten we precies: 

daar waar nog biodiversiteit bestaat - grote rijkdom 

aan flora en fauna in een gezond ecosysteem - en 

waar de menselijke invloed nog zo gering is dat dit 

ecosysteem overlevingskansen heeft. 

Omdat de markt zelf de imperfecties rond de nood

zaak collectieve goederen voort te brengen en te 

beschermen niet vermag op te heffen, moet van 
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elke tijd haar eigen accenten legt. Thans lijkt de 

derde waarde uit deze reeks, de solidariteit dus, cen

traal te staan. Maar daaronder schuilt wellicht nog 

een diepere waarde, verwoord in het "Wat gij niet 

wilt dat u geschiedt, ... " of positiever "Heb uw naaste 

lief als uzelf'. De naastenliefde wordt, naast andere 

waarden als respect en verantwoordelijkheid, ook 

door het CDA de laatste tijd sterk gearticuleerd en 

dat is maar gelukkig ook. 

Als ik nu mag stellen dat natuur een waarde is die 

ons allen aangaat -letterlijk: wij leven erin en zij is 

voor ons leven zuurstofuoodzakelijk en waternodig -

dan is aantasting van uw natuur mijnerzijds al 

onmiddellijk in strijd met het principe van de solida

riteit, maar evengoed met de regel "Wat gij niet 
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overheidswege wordel1 ingegrepen. Principes als 

"rood betaalt voor groen" komen dan naar voren. 

"Vrijwillig" worden die niet makkelijk toegepast en 

dit vergt dus sturing. Wie natuur duurzaam wil vei

ligstellen, zal haar met behulp van collectieve mid

delen en inspanningen moeten vrijwaren van 

inbreuken door "rood" (infrastructuur, bouwen voor 

wonen en werken). Daartoe is verwerving van de 

betreffende arealen noodzakelijk. 

In de Miljoenennota en de respectieve begrotingen -

vooral natuurlijk die van het ministerie van 

Landbouw en Visserij (sic) - wordt sterk bezuinigd, 

juist op de post grondverwerving voor natuuraanko

pen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Daartegenover wordt ingezet op meer particulier 

natuurbeheer. Nog daargelaten dat de doelstelling 

'realisatie van de EHS in 2018' op deze wijze niet 

wordt gehaald, is er het grote risico van voortschrij

dend verloren· gaan van natuurwaarden, juist in de 

gebieden die we nu al hebben aangewezen als te 

beschermen gebied; 92% van de EHS is inmiddels 

namelijk door de provincie als zodanig begrensd en 

we weten dus precies waar die toekomstige EHS ligt -

nu is nog pas de helft veiliggesteld. 

Het is hier dat de waardendiscussie en het natuurbe

houd elkaar kruisen. Waarden worden in mijn ogen 

gevormd door gedeelde overtuigingen over de vereis

te kwaliteiten van een samenleving en tevens door 

de inhoud van die overtuigingen, datgene dus waar

op deze betrekking hebben. We kennen allen de 

trits: vrijheid-gelijkheid-broederschap en zien hoe 

wilt ... ". Als ik natuur en milieu en landschap en 

water aantast, verbruik, vernietig, vergrijp ik mij aan 

uw debiet. Deze collectieve goederen hebben uit hun 

aard een bovenpersoonlijk karakter, het zijn ieder

mans goederen. Daarom is hun bescherming een 

waarde, daarom vormen zij zelf te beschermen waar

den. De inhoud van deze gedeelde maatschappelijke 

overtuiging - wereldwijd! - vergt vertaling in zowel 

burgerlijk handelen als overheidsoptreden. Het laat

ste is extra geïndiceerd, omdat de markt nu een

maal, zeker op de kortere termijn gezien, de niet 

direct in geld renderende, bovenindividuele goede

ren als natuur, milieu en landschap niet adequaat 

vermag te bedienen. 

Waar staat nu het oksaal van de Bossche St. Jan? 

Waarom zal geen mens ter wereld het wagen de 

Nachtwacht op te stoken (ook niet tijdens de honger

winter)? Waarom hadden we plotseling tientallen 

miljoenen euro's over (toen nog guldens) voor de 

Victozy Boogie Woogie? 

Cultuur en monumenten zijn verinnerlijkt als 

beschermenswaardig. De natuur is dat in de ogen 

van miljoenen mensen ook, maar van regeringswege 

wordt deze overtuiging niet gedeeld. Vandaar dit 

krachtig signaal dat zull<s onaanvaardbaar is! 
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