
Het CDA ligt op koers richting groene partij, maar heeft dit doel 

stellig nog niet bereikt. Het concept-verkiezingsprogramma bevat 

allerlei aanzetten, maar het is de vraag of de consequenties van 

een werkelijk groen, dat is een ecologisch verantwoord uitgangs

punt voluit zijn getrokken. 
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tcmbcr Jnng<>tlcdcn geor

ganiscci d door de lduar 

do I rei Stichting ondc1 de 

titcl '1\brkt, milieu en samenlcving' 

k wam onder mecr de vraag a an de ordc 

of het CDA cc11 groene rartij is, waar

bq natuurliJk nict de klcur op de affi

chcs doch hct ccologisch 

con-;equcntic<> van cen werkclijk grocn, 

dar i<> ccn ecologi-,ch verantwoord uit

gangspunt voluit zijn getrokkcn 

De redactic vcrzocht mij om hct vierde 

hoofd'>tuk (Nederland Kwalitcit<>land') 

van her programma tc heoordelen op 

het stuk van duurzaamheid, waarhij hct 

gaat om de vraag of de <>olidaritcit met 

volgende gencratie<> en 

met minder welvarende 

Ianden voldocndc uit de 

verf koml. lk zal rroberen 

de lczcrs bij de hand te nc

men en door dit dec! van 

het rrogramma te loodscn, 

hen wijzend or positieve 

en negatieve aspecten. 

Natuur en mens 

gchaltc de toet<;<;tccn 

vormck. De rcactic mij

ncrzijd<., WZl'-> tocn: nl1 in 

elk gcv<d inog) nict- wie 

wcct zijn we op (de 

gocdel wcg. 1-lct conccpt

vcrk iczi ng<.;progran1n1a 

l'J'Jil-2002 was tocn nog 

nict hckend en kon ecn 

antwonrd hcvattcn or de 

vraag en dat doct hcc het 

CDA ligt inderdaad op Air. PCE von Wijmett 
Voor mij <>taat de natuur 

centraal (en daarmee ook 

kocr<> richting groene partij, doch heeft 

dit docl stellig nict bereikt, de bakcn<; 

die werdcn uitgezet in het raprort 

'Scheppmg en rcntmcc<>tcr<>chap' van 

hct Wetcnscharrclijk ln<>tituut voor hct 

CDA liggen nog in hct vcr<>chiet. Het 

vcrkiczing<>rrogramma bevat allcrlci 

aanzcttcn, maar hct i<> de vraag of de 
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her milieu) met daarin de mcm. lk stak 

dit niet onder stnelcn of banken, zowel 

in dit hlad 1 als in Be<;tuur<>forum.' Dit 

natuurbeeld is noch ceo- noch antropo

centri<>ch, omdat hcide, de natuur en de 

mcm dus, een brood van hetzelfde 

deeg vormen. Het programma fnrmu

lcert dar ook: "De mcm maakt dee! uit 
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van de natuur en kan zich daar, op 

strafte van vcrlies aan toekomstpcr<,pec

tief, niet aan onttrekken" (4 71) Helaas 

klinkt het tweede deel van deze op zich 

juiste observatie wei antrorocentrisch 

en dus verdient het aanvulling. Hct 

staJt de mens niet vriJ- morele impera

tief- om I del natuur ten onder te brcn

gen, zij is 66k om wille van zichzelt be

schermwaardig. Niet vnor nicts pleit 

hct programma later voor ecn inspan

ning van Nederland om de beschcr

nling van de rechtcn van de n1cn"i aan 

te vullen met een C/Jortrrfor· 1/Jr PrrserP<l

lioll of i/Jr ( mJitot1 14'!.1 l, een hoogge

stcmde aanheveling. die in allerlci hoc

danighcdcn ("de rcchtcn voor/van de 

natuur" I al ecrdcr opdook. maar die nu 

op verheugende wijze politicke steun 

krijgt. Enigszins in het vcrlcngde hicr

van trou\\'Cil~ ligt ook de suggcr.;tie voor 

de oprichting van een Nationaal 

ldgncdfonds "om het matenclc en na

tuurlijke erfgoed voor de toekomst vei

lig tc stellen"- natuur- en bndschars

hc-;chcnning, n1onun1cntcnzorg en ''de 

verlraaling van de publieke ruimtc" 

(4410). Hier graag aanvulling voor 

roerende zaken van culturecl helang 

(die Hilvcrsumse 1\\ondriaan') en voor 

hct archeologisch en aardkundig hode

marchief. 

Weer in het verlcngde hiervan klinkt de 

opdracht aan de ovcrheid voldoende 

middelen te votcren "om de Fcologische 

Hoofdstructuur I 1-'HS I onvcrkort te tT

aliseren" (4 7 2 )Dat betekent- en die 

consequentie wordt helaas niet getrok

ken - dat inhrcuken op die LHS niet 

ZtJn toegestaan Zij client even ''hard" te 

ziJ11 als de andere rutmtelijke claims. 

va"it a!-.. zij ligt in ccn zogcnaatndc 

planologische kernheslissing, te weten 

het Structuurschcma Croene Ruimte. 

De compensatieverplichting 
Weer voert het voorgaande miJ op ecn 

nieuw spoor en wei cbt van de compcn

satieverpltchting. lk mis hicr het basis

criterium: aileen aantasting van natuur 

huiten de LHS hij zwaarwegende maat

schappclijke helangen en, inderdaad, 

het vastleggen van gehoudenheid tot 

conlpcn~JtJc 1'in hcldcrc, ccnvoud1gc 

wctgeving'' (ich dat voor aile \Vctgc

ving zou mocten gelden, een vol<;rrekt 

Uoto ANJl) 
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vromc wcm I Doch daarhij hlijve 

hct nicl - ik zag hct tc dikwijl., mi-.

gaan, onder andere hij de naluurcom

rcmalic voor de llcluwcroutc: aileen 

dan is aZtnta...,ting van natuunvaardcn op 

grond van hct hovcngenucmd criterium 

gcoorloold, a\, die comrematie vooral 

i-; VZt'itgclcgd (hoc, \\'aar, wat l Cn gcga

randccrcl. Onteigcning in het hclang 

van natuur(ontwikkcling) zondcr nut<,

wct (du' op dczclldc cenvoudige wijze 

a\, voor wegen ol <,poorliplcn) moet in 

dit kadcr cindelijk cem mogelijk wor

den gcn1at1kt. 

Natuur en landbouw 
\)at ook rartJculicren- agraricr,, land

goedcigenaren- cen hetaalde rol kun

nen 'pelen h!J natuurhehecr en -onl

wikkcling 'preekt miJ aan, cchter onder 

CCn voorwaardc. d1c ook in de voorgc

<,tcldc Algemene Bchccr,wcl moet wor

den neergclcgd lc.\.7 11: de contim(J.leil 

van de aldu, heheerdc ol tot <,tand ge

hrachte natuur moel volledig zijn gcga

randccrd.; Agrari<,ch natuurheheer i<, 

niel' nieuw-;. dat wij or een rclatid 

klein arcaal a\-; Nederland zoveel ver

'chillcnde ecolopcn en land-;chap-;typen 

kennen i'> voor ccn nict gering dec\ tc 

danken aan de "k\a"ieke" landhouw

lmethoden! -~len denke aan heide, 

vecnwcidegehied, hoeven- en kamrell

land.,chappen. l.andimichting wa' hicr 

tot voor kort rondu1t de-;a-;treus voor de 

naluurwaarden 1opra"en du.,'), a\ kan 

1k wei voelcn voor het principe voor 

landhouwcompematie I -!.6_ I I) a\, die 

JllJtn dciclr gcbcurt, waar de grond 
1

'van 

nature" reed, de hooldfunctie landhouw 

heelt. Dit voert "vanzclf" naar de vraag 

'-lchciding ol vcnvcving van natuur- die 

men altijcl cer<,t hehoort ll' nocmen, 

omdat ziJ cr a\-; -;uh<,traat ook ccJ·<,t, cer

der. wa-; -, landhouw en opcnluchtre

creatic. Hier i'> her rrogramma le <,tcllig 
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want ongcnuanceerd (4.6.1 ). Verwcving 

van natuur en landhouw waar m6gclijk, 

-;cheiding van de hcide waar nodig, dat 

moet hier het parool zijn_ Met name 

hinnen de LHS i-. landhouw (cxten<,icvc 

hegrazing hijvoorheeld) aileen tocge

<,taan in lunctie van de natuurwaardcn 

en hel hehoud cbarvan. 

Mobiliteit 
lliodiver<,itcJt verdienl hc,cherming, 

ook mondiaal trouwen<,, zoals hct rro

gramma aanbcveelt (4-'J_5J met name 

ook in zcecn en oceanen. Hcl ccotoe

ri-.mc krijge veclcer krili->che dan "hlij

vcnde aandacht" (4.'! ()), wil het de hio

diver<,e roten niet onder zijn eigcn 

<,toc1 wegzagcn. Fr leidcn toch al hoe 

lt1ngcr hoc n1ecr wcgcn naar hoc Ianger 

hoe mindcr doelcn; zo i' de HSL een 

prijzenswaardig alternatid, a\<, we de 

korte-alstand.,\uchtvaart dan ook daacl

werkeliJk verbiedcn. Schiphol ( 4.4.4 J 

loopt dan ook vee\ later lcgen zijn 

grcnzcn aan: de vlicghc\veging van ot 

naar l'arij<, hetckcnt in hcgin<,e\ even

vee\ ovcrlast als die naar New York en 

voor die laalste vormt het schir gccn 

n:Ccl pa~~agicr'ialtcrnat icl 

Mobiliteit, er is vcel mecr over te zcg

gen, doch de mij toegemclcn ruimtc i<, 

bererkt. L1cvcr wij<, ik nog op de ab,o

lute noodzaak on<, unicke Croene Hart 

al cvenzecr le hcwarcn ( 4.5 .2 I a\<, onzc 

hlauwc tong die hcl hocfiJzcrvormig 

Dcltagebied vormt I Rotterdam, Bergen 

or Zoom, Antwcrpen als oo<,trandi met 

zijn cloorstcck naar hcl nog open rivic

rcngcbicd 

Fn niel aileen daar maar overal moet de 

overheid inderdaad ccologi,che en so

cialc- ook hicr kcer ik hewust de volg

ordc om - randvoorwaardcn <,chcppcn 

en hand haven I 4.6.'J en 4-'J 2) Dit 

geldt du<, cvcngocd de landhouw hij 

om als de annocdehe'>trijding mondi-
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aal, \vunt arn1ocdc vonnt de grootstc 

milicuhedrciging. Ecologic du'i. 

Selectieve groei 
/\bar wat met de economieJ C.rocicn, 

totdat we craan kapot gaan - die ver

makdijdc marktwerking lk uitte elder'> 

m1jn tWIJfcl over de mogclijkhcid te 

ontkoppelen I.= doorgrocicn en t(>eh 

hct milieu schoncr makcn), omdat de 

volumc-effcctcn steed'> de technologi

<,che innovatic<, weer inhakn" Hier kan 

het programma vccl duideli)ker kiczen 

14.2.1) al klinkt aan het einde van dezc 

pa<,<,agc cen I hoopvol I communitari'>

ti<;ch motto door al'> het huidige consu

menti<,me wordt vervangcn door "de 

opdracht om ovcrdreven gerichtheid 

op het "ik" en hct "nu" te Iaten varen" 

In lijn met hct modcrne dcnken i'> ook 

de vier<;lag die vcrderop wordt gcmaakt 

met al'> doel "een ingrijpende verande

ring van produceren, con'>umeren en 

di.,tribueren": 

communicatie en informatie met al'> 

gevolg cen nlcntalitcit~vcrandering.; 

2. alspraken met maat<;chappelijke or

gani.,aties (onder andere) convenan

ten met het hedriif'>leven en milicu

grocpcringcn, 

3. hnancieel in<;trumentarium als <,uh'>i

die'>, hetlingen en verhandelbarc ge

hruik<,rechtcn, en 

4. al-; 5luit<;tuk wettclijke normstelling 

en handhaving en sanctionering. 

LHar pa-. komt de overhcid-al-;-zo

danig om de hock. 

c--:ccn groci, lllaar ~clcctievc groci (dit 

implicecrt dus ook krimpl. lnderdaad 

vergrocning van hct hela5tingstcl,el 

(56.1, 5 (j 5 en 5.6.11) en natuurlijk de 

milieufactor in de prijzen verdi5con

teerd. Doch vooral natuur en milieu 

nict aileen be.,chouwen als hmir (/'"""lll) 
11ecd1, maar ook al'> <;chaarse en du' ge-

prij.,dc goedcren in de economi'>che zin 

van hct woord. Het principe van de mi

lieugebruiksruimtc en de verhandcl

baarheid van lheperkte) emiS5ierechten 

gaat in de gocde richting. 

Rechten in plaats van plichten 
Tcnslotteo Iaten we ecns dcnken aan 

plichten in plaat<, van aan rechten. Niet 

aiken mi55en we fundamenteel hct 

recht om toekomstigc gencraties of 

derdewcrcldlanden mogelijkheden te 

ontnemen, maar ook, ja JUisl, hebhcn 

we de lmorelcl plicht hen mogelijkhe

den te hiedcn. D<it i<, verdekndc recht

vaardigheid en du'> gcrechtigheid. ZiJ 

kunnen nimmcr ons niveau hereikcn -

de milicugebruik'>ruimte is ook mondi

aal bcperkt -, dus wiJ zullcn een deel 

van onzc tomeloze, gocddeel'> op ver

hruik gcha.,ecrde wclvaart moetcn in

ruilen voor welzijn, ccn ba5i5notic die 

pa-;t zowcl hinncn het concept van 

duurzaamhcid, kenni'> en kwaliteit, al5 

wcrkelijkc invulling gcdt aan hct 

motto van hct programma 'Samcn Ieven 

doc je nicl aileen' 

Air PC.E. Pdll VI11JIIIfll is ndPOCii<II, PoorziiiCI 

Riind c>cm Toczicht hiJZOildere lccrstoelell Niilllllr 

en A Iii 1m """ de K<Itholirkr L/11iPmitcil 

llr<IIhmt en hesl1111rdid """ de l'crc11ignuJ tot 

Beho11il """ [\J,,turmno/11///1tl11cn. \!"" \:l'rplltll 

slaill 0/1 ,/c ndP!es-bmdidiitcnliJSI uoor de TiPCcdc 

Kilmerunkiezilu}cn ( 1111111111er 20) 
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