
0 
c arttkclcn utt dtt zomer 

nummer vormen somcn 

een caletdoscoop van op 

vatttngen over de vordenn

gen in het Neclerlondse en internatio

nalc milieuhclcid. Ze maken cluidelijk 

clot de slond van zoken en de prcqatics 

uit het vcrleden op verschillende lllo

nicren gewaardeerd worden. Ze gcven 

verschillcnde recepten voor een vol

waarclig en dtectid milieubelcid in de 

komcnde jaren. In dezc slotbeschou

slechts op een verstandige manier wor

den gevoerd wannecr ecrst het speel

velcl goecl is verkend. Daorbij vallen 

een paar dingen op. Om te heginncn 

het feit dot het brakter van de discus

sic over milicubeleid in de laotste Joren 

lijkt tc veranderen De discussie vcr

loopt minder gepossioneercl dan ticn 

jaar geleclen. De maatschappelijke dis

cussie vcrtaalt zich automatisch in de 

politiek. Fen aantal Jaren geleden hood 

hct miltcu voor politicke partijen inte

ressante protileringspun-

ten. lnmiddcls is het mi

lieu verdwcnen uit de top 

van maatschappeliJke pro

blemen die volgens en

quetes om cen oplossing 

vragen. 

wing willcn we een oantal 

opvallende zaken uit hct 

themanummer naast elkaar 

zcttcn. Ook willcn we uit 

hct vcelkleurigc becld een 

oantal conclu<;ies trekken 

over de rol die de christcn

dcmocratie in de afgclo

pen decennia in het mi

lieuhcleid heeft gcspeeld 

en over onzc ambities 

voor de \ijn die christen

clcmocraten vonaf \998 Mrdrs J WE Spies 

Milicubcleicl wordt daar

mee elcctoraal minder in

teressant. De milieudiscus

sie speclt zich af langs 

gcbaandc paden en is 

voorspclbaar geworden. 

Het milieu is cen 'gewoon' 

bcleidsterrein gewordcn. 

In de beleidslcvenscyclus 

bcvindt het milieubeleid 

zich voor het grootste 

dec\ in de 'beheersfase', de 

fase waarin de politiekc 

aandacht gcleiclelijk af

ncemt en de mcestc ener

gie wordt gestoken in de 

uitvocring van het vastge

stelde bcleid. De doelstel

lingen liggen vast, het be-

moeten kiezen. Wat volt er 

met inachtneming van de 

opvattingen van vcrschil

lende auteurs te zeggen 

over hct speclveld en het 

claarop te ontwikkelcn 

spcl~ En wclkc gevolgen 

moct dat hebben voor hct 

milieubelcid van morgen' 

Het speelveld 
De discussie over de inzet 

voor de komendc tijd kan 

(\lV7H'J7 

Mr.drs. FJ Paas 
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leid is in uitvocring, zo lijkt het. 

Toch doet die hcschrijving hij nadere 

bcschouwing geen rccht aan hct spccl

veld. [r bcstaat juist bij milieu een 

groot verschil tussen politicke uitspra

kcn en de wil of het vcrmogen van de 

politick om daaraan ook con-,equenties 

te verbinden. Hct vcrtrouwctl in de 

technologische vooruitgang lijkt groot 

Het kahinet geeft aan dat economise he 

groei gecomhinccrd kan worden met 

een daling van de milicuvcrvuiling. 

'Ontkoppeling' heel dat. Ook hct C:DA 

ontkcnt in bijvoorhecld 'l';ieuwe we

gcn, vastc waardcnl de tegenstclling 

tusscn economic en milieu. Daarmce 

-,taat hct rapport in cc11 langJarige 

CDA-traditie die de bclangcn van eco

nomic en milieu prohcert te vcrzocnen. 

In ecn aantal artikclcn in dit zomcr

nummer wordt de moeizame verhou

ding tussen economic en milieu bcspro

ken. Voor ecn dec! volgcns hetzelfde 

patroon: Kurten en Van dcr Wijst he

plciten ccn doorgaande economische 

groei van 3'1<>. Die vormt de motor ach

ter ecn nicuwc cfficiency-rcvolutic 

door middel van doorbraaktechnologic 

Technologische ontwikkeling moet zo 

cen uitweg hieden uit de spanning tus

scn cconon11e en be-..chernling van de 

leefomgeving. 

Om allcrlei redenen i-, het aantrckkcli1k 

ccn gcdwongen keuze zo lang mogclijk 

uit te stcllcn. 1\laar hoe vecl aanwijzin

gen zijn cr dat dat breed gcdragcn uit

gangspunt in de praktijk is vol tc hou

dcn? Wie de doelstellingen uit 

belangrijkc rcgcringsnota's (ook van 

voor I 994) vergelijkt met de conclusies 

uit de dcze zomer ver-,chencn 

Nationale l\1ilicuvcrkcnning van hct 

Rijksinstituut voor Volhgezondheid en 

t'Ailicuhygicne (RIVMI, constatccrt ecn 

flink gat tu'>'>en beleidsvoornemens en 

prcstatics. Nog gccn week voor de 

Nationale l\1ilicuvcrkcnning verschccn 

de nota 'Op weg naar een duurzamc 

economic' Hct lijkt echtcr uitgesloten 

dat de doelstellingen van milicuhelcid 

met de in deze nota genoemde maatrc

gelcn worden gcrealisccrd. Het hlcek in 

de atgelopen kabinehpcriodcs mogelijk 

voor de mec<,te -,roffen de milieuvcrvui

lende uit<,toot tcrug te dringcn. ,1-vbar 

onzc cnergie-inten~ieve cconon1ic 

groeit momcntccl als kool. Dat wordt 

onvcrmqdcli1k zichtbaar in het gchruik 

van foS'>iele brandstoffcn. met aile gc

volgcn van dicn voor vcrzuring, veront

reiniging en klin1aatvcrandcring. l)c 

Nederland-,c bcvolktngsdichthcid en 

verstcdelijking hlijven onvermindcrd 

druk uitoelcncn op het lcdmilicu. De 

onvcrandcrdc groci van de mobilitcit 

die door gcricht rcgcringshckid wordt 

gestimulcerd, doet een aantal winstpun

tcn van hct milieuhelcid van de atgelo

pcn Jarcn weer tenict. In de milieuver

kenning wordt zclts in de meest 

gunstigc scenario'~ ccn inkrin1ping vun 

de veestapel van 35 tot 60% noodzakc

lijk gcnocmd om de fosfaat-, stikstof

en ammoniakdoelstcllingcn tc halen. 

Hct gevoerdc klimaathclcid lijkt illusie~ 

politick te worden. Het kabinet strceft 

cr naar om in het jaar 2000 de uitstoot 

van C02 ten opztchtc van I 990 met 

drie procent tc vermindercn. 

Ondertussen i-, de uitstoot gcgmeid 

met mccr dan 8%. Maar de nota 'Op 

\Veg naar een duurzan1c cconon1ic' gt1at 

cvcnals Cramer en Kurten in dit num

mcr uit van vrijwillige atspraken met 

het hedrijfslevcn over cncrgichcspa

ring_ Ongctwi)tcld hedt dat nuttige rc

sultaten, maar hct is de vraag ot hct 

voldocnde is om een trcndbrcuk tc lur

ccrcn. Zondcr deze vraag expliciet te 

beantwoorden plaal'>t Van den 

Biggelaar hierhtj grote vraagtekens 

(!)VIS ')7 



Ook Verbruggen i<, <,cepti'>ch: "De 

vraag ol met cen vlucht in de milieu

technologic en eco-cl hcicntic cen tra

JCCl van duurzamc ontwikkcling in 

gang gczct wordt, kan nict ander'> dan 

n1ct grotc vraagtekcns bcantwoord 

worden. Hct i'> onduidclijk, ongericht 

en grotendcels onbchcersbaar ot en 

waar de doorbraaktechnologieen en 

ontkoppelingen plaa\<, zullen vinden." 

Ook Wam'>, Ten Hoopen en Tielcman 

gcvcn aan dat er mecr nodig is om de 

gc'>lcldc doelcn tc bereikcn. 

Duurzame groei 
1-. de notie van 'duurzame groei' en van 

'ontkoppeling' dan wcinig mcer dan 

theoric' Dczc vraag is aileen tc bcant

woordcn in <,amenhang met de vraag in 

welkc mate de laatstc tijd fcitclijk wcrk 

ts gemaakt van 'duurzamc groet. 

Duurzamc ontwikkcling stclt immcrs 

ei<;cn aan de aard van de cconomischc 

groei. De Ncdcrlandse economic hedt 

in vergelijking met het buitenland rela

tid vcel zware industric, transport en 

intcn<,icvc landbouw Dit maakt het las

tig om economische groci en een goed 

milieu tc combincrcn. Duurzame ont

wikkeling vraagt om een verschuiving 

van ccn economic die vccl energic en 

grondstoHen vcrgt naar cen economic 

die stcrkcr is gericht op hoogwaardigc 

dicmtverlcning. Wams en Van den 

lliggclaar vragen zich hardop at ol in 

dit verband hijvoorbccld gecn hcrbc

zinning nodig is op de rol van de 

Rottcrdamse haven. Ten Hoopen sluit 

zich hierbij aan: "ccn zcer tundamcn

tclc vraag i'> ot onverkort vast moet 

worden gchouden aan hct concept 

Nederland di<;tributieland" Overhcid<;

invcstcringcn mocten zich vooral rich

ten op industriclc innovatic en informa

tic- en communicatictechnologic. 

Technologic i<; du<; wei dcgclijk intcres-

CDV 7 H <>7 

<;ant. Nict als haarlcmmcrolic, maar wei 

als nuttig en voor politicke sturing vat

haar instrument. 

Nu is een verhaal over hrainports in 

plaa\<; van mainports zonder al te veel 

problcmen in ecn vcrkiczingspro

gramma op tc ncmen. l\:1aar zo'n lunda

mentcle keuzc hcelt grote conscqucn

tics voor de richting waarin de regering 

de komcndc tijd geld moct invc<;tercn 

Het paarse kabinet zet hct ovcrgrotc 

deel van de 'ICES-gelden', bcdocld 

voor cconomische ontwikkeling en in

lra-.tructuur, om in astalt. Dat had ook 

gekund in kennisintrastructuur. Rccht

strceks achter de kcuzc van de investc

ringsrichting van collcctieve middclen 

ligt een vi<;ie op de wcnsclijkc ontwik

keling van de economie. Een kcuzc 

voor cen andere ontwikkeling<;richting 

is per dcfinitie onzcker. Hct i<, ook de 

vraag in we ike mate de politick die ont

wikkeling kan sturcn. Maar investe

ringsbesli<;<;ingen vormen cen belangrijk 

sturingsmiddel. De discussie over duur

zame ontwikkeling is nauwelijks dcnk

baar zonder fundamentcle bezinning 

op de tweede Maasvlakte en de tweede 

nationalc luchthaven 

De overhetd hcelt dus een bclangrijkc 

rol door haar eigen inve<,tcringen. Zo 

lang de helh van het bruto nationaal 

product (BNP) via de staatska'> wordt 

bcstccd, speelt de ovcrhcid ecn rol van 

bctekcnis. De inzet van de overheid 

moet duidclijkheid biedcn aan maat

schappclijke actoren Hct is moeilijk 

om in een concurrentieverhouding ccn 

eerste <,tap te zettcn in cen gun<,tigc 

richting De overheid kan door middcl 

van regel», door mccrjarigc belcidsat

<;prakcn en door linancielc prikkels het 

nodigc doen om goede investcringen 

van hct bcdrijt<;leven uit tc Iokken. Het 
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loont de moeite om daarin een stimule

rende benadering kiezen. In de woor

den van 'Nieuwe wegen, vaste waarden'

"De overheid is nodig om de samcnlc

ving bijeen te houden en conflicten te 

beslechten. De overheid is onmisbaar 

om gemeenschappelijk handclen te or

denen en daaraan zodanig richting te 

geven, dat publieke gercchtigheid en 

solidariteit het resultaat zijn" 

Zander dus de rol van de nationale 

overheid te sterk te willen relativeren, 

Lubbers, en in zekere zin ook Korten 

maken duidelijk dat de nationale over

heid invloed verliest, door glohalise

ring, individualisering en concentratie 

op niet-gouvernementelc organisatie'>. 

Lubbers zoekt hiervoor compensatie in 

de verantwoordelijkheid van maat

schappelijke organisaties. De afne

mende mogelijkheden voor nationale 

overheden om door middel van rcgcls, 

maar ook door middel van financiclc 

imtrumenten de kwaliteit van het mi

lieu te bc'invloeden moeten worden gc

compenseerd door de gemeenschap en 

door de verantwoordclijkheid van bur

gers, bedrijven en maatschappclijkc or

ganisatics zcH, maar ook door intcrna

tionale afspraken, met aile beperkingcn 

die dat met zich meebrengt. 

Grenzeloos en duurzaam 
Een ovcrzicht van de stand van zakcn 

in hct milieuhelcid is nict tc geven zon

der tenminste cen blik over de grens. 

Her vcrrnogen van Nederland om rc

sultatcn te hocken bij her nastreven van 

milieudoelen als klimaatverandering, 

vcrzuring, en vcrvuiling van rivieren en 

zeeen staat of valt met ons vcrmogen 

op hct internationale niveau resultaten 

tc boeken. Daarover vallen in tocne

mende mate sceptischc gcluidcn te ho

rcn. We noemden in de inleiding a! de 

recente VN-confcrcntie in New York. 

Maar ook het Verdrag van Amsterdam 

hlcek nict echt een staaltjc van 

Europese slagvaardighcid Hct lijkt in 

dit Iicht bijna ecn cynische aanbcvcling 

om te zeggen dat iets Europees of mon

diaal moet worden geregcld, zo'n uit

spraak zct het hek open naar hct ontlo

pen van de eigen vcrantwoordelijkheid 

en maakt de kans klein dat tijdig resul

taten worden gcboekt. 

Wic echtcr kcnnis nccmt van de ver

schillende hijdragen in dit nummcr, kan 

niet anders dan constateren dat de 

meeste aull'urs aanzienlijk mindcr seep

tisch zijn De artikelcn van Lubbers, 

Backes, ViS'>er en Jepma bevatten prima 

tcgengit regen al tc grotc mocdeloos

heid over internationalc dfcctiviteit. 

Opvallcnd is dat .iotlll li11/Jicl11clll!llio11 zo 

sterk naar voren komt. Kortcn, ]epma 

en Backes bestcden daar aandacht aan. 

Backes wil ./oi11l l111fllc1JJC11illlio11 zclts utt

hrciden naar hct vraagstuk van de hio

diver'>iteit. de beschcrming van dicr

soorten, planten en bomen moet tn zip1 

ogen intcrnationaal worden algcstcmd. 

Lubbers laat cchtcr een mindcr pmitid 

gcluid horen, in tegenstclling tot lcpma 

verwacht hij wcinig van Kyoto voor de 

aanpak van de C0 2-problematiek. Hit 

plcit voor de totstandkoming van een 

Europesc C:O,-rcductie-gemeenschap. 

Christen-democratie en 
milieubeleid 
In dit zomernummcr is daarvan weinig 

tc merken, maar de milieurcputatic van 

het C:DA is op zijn zachtst gezcgd wci

nig uitgesproken Hct is cchtcr de 

vraag of dar tcrecht is. Zowel in de in

houd van het milicubclcid als in de 

witzc waarop dit tot stand komt, is de 

inzet van hct C:DA terug te vinden, van 

de 'ladder van Lansink' in de atval

stotfcnvcrwcrking tot de milieuvariant 



van het poldermodel, zoals die nog on

langs door president Clinton werd ge

roemd. 

Christcn-democratie en de Neder

landsc hestuurscultuur kennen een in

tcn'>ievc wissclwerking. Waar de chri<,

ten-democratie stellig sporen heeft 

getrokken, is in de wijzc waarop het 

milieuheleid in Nederland praktisch ge

stalte krijgt. Het CDA was in de rege

ring (in hct hijzonder vanuit de doel

grocp-dcpartementen Verkeer & 

Waterstaat; Landhouw, Natuur en 

Vi.,,erij en F.conomischc Zaken zcer 

nauw hctrokken hij de totstandkoming 

van aile tot nu toe verschenen 

Nationaal Mil ieubelcidsplannen. 

Milieuhcleid in Nederland is in hoge 

mate ge<;tempcld door doclgrocpen, 

consensus en convenanten. J\1aat

schappelijk draagvlak en eigen verant

woordclijkhcid spelen een belangrijke 

rol in de inrichting van het milieuhe

lcid. En zoals de overlcgeconomie vlak 

na de vorming van het paarse kahinct 

sterk onder vuur lag, maar uiteindelijk 

onder hct etiket 'poldcrmodel' is gectal

cerd als de motor achtcr ons econo

misch succes en een nationaal cxportar

tikel JS geworden, leidt het 

poldcrmodel ook in het milieuheleid 

tot hehoorlijke re<,ultaten Die nadruk 

op maatschappclijk draagvlak en op de 

cigen verantwoordclijkheid van comu

menten, hedrijven en hun organi'.aties 

i<, ecn markant kenmerk van de chris

ten-democratische henadcring. 

De christen-democratic voelt zich tra

ditioncel sterk hetrokken bij maat

schappelijke organisaties. Het is ecn 

hardnekkig misverstand dat het daarbiJ 

uitsluitend om christclijkc organi<;aties 

zou gaan. Wei kan de band met typi

schc one-i<,<,ue-organi<,aties als bondge-

UlV7H<J7 

noten worden versterkt. Organisaties 

die zich specifiek voor hct milieu en de 

natuur inzetten zijn inmiddels profes

sionele en stabielc organisaties gewor

den, die strategisch kunnen handelen in 

brede maatschappel ijke verhanden. 

Maar ook organisaties die niet primair 

een milieubelang behartigen, blijken 

zich zcer bewust van de milieuproble

matiek en hebben het milieubelang 

over het algcmeen in hun beleid opge

nomen. Vander Wijst en Ceerts verwij

zen in dit verband terecht naar de rol 

van respectievelijk de socialc partners 

en de katholieke kerk. De inspanningen 

van het bedrijfslevcn worden in het bij

zonder genoemd door Cramer en 

Zachariasse. 

De valkuil voor een stroming die sterk 

de nadruk legt op maatschappelijke ver

antwoordelijkheid is dat ze de rol van 

de overheid te ondergeschikt voorstelt. 

Van der Wij<,t kent de overheid vooral 

de rol toe van informatieverschatfer, sti

mulator, kennismakelaar en faciliator. 

Korten, Cramer en Van der Wijst plei

tcn voor een terughoudende opstelling 

van de overhcid. Zij vcrwachten het 

meeste heil van alspraken die op basis 

van vrijwilligheid worden gemaakt. 

Cramer plcit in dit verband voor een 

twcede generatie van convenantcn. 

Korten voor meerjarenafspraken. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

kan slechts ontstaan wannecr de over

heid in staat is duidelijkheid te bieden 

over de wijze waarop ze daarmee om

gaat. Het is in dat Iicht begrijpelijk dat 

in ver<,chillendc hijdragen stevig wordt 

ingezet op een krachtig ingrijpen van 

de overhcid. Veel auteurs bepleiten re

delijk ingrijpcnde koersveranderingen 

in de richting van een ander soort eco

nomic, ecn stcvige lastcnverschuiving 

en verhandelbare vcrvuilingsrechtcn. 
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Van den l3iggelaar dringt aan op krach

tiger ingrijpen, maar ook Van Wijmen 

waarschuwt ernstig tegen een overhcid 

die zich te weinig hard maakt voor de 

he Iangen van natuur en milieu. De over

heid moct regels stellen om ccn bodem 

te leggen onder afspraken van sociale 

partner<;. Het poldennodel was niet ont

staan als de overheid niet permanent 

duidelijkheid had geschapen over de 

wijze waarop ze zou omgaan met maat

schappelijke afspraken Het vcrdient in 

dat Iicht tcnminstc overweging om con

venanten en afspraken binncn bedrijf

stakken net als CAO's algemeen verbin

dend te vcrklaren. Als wordt 

uitgesproken dat de overheid randvoor

waarden moet scheppen voor het dra

gen van verantwoordelijkheden door 

consumenten en producenten, is dat be

paald geen sinecure: het is de taak van 

de overheid om concurrenten tc bevrij

den uit hun prisoners dilemma waarin 

ze afwachten wie de eerste stap zet. Hct 

is ook een overheidstaak om omstandig

heden te creeren die uitdagen tot ver

antwoordelijkheid. Regelgeving en eco

nomische prikkels horen thuis in een 

verstandige beleidsmix. De vraag is niet 

of ze moetcn worden toegepast, maar 

hoe ze zo kunnen worden ingericht dat 

ze maatschappelijke verantwoordelijk

heid maximaal bevorderen. 

Christen-democratie en 
rentmeesterschap 
Wat is de positie van de christen-demo

cratie in hct milieudebat van morgen? 

Allereerst heeft de christen-democratic 

een sterk ontwikkelde levensbeschou

welijke visie op schepping en rcntmees

terschap, die leidt tot een geheel eigen 

invalshock in milicudiscussies, in iedcr 

geval op het vlak van de intrirl',ieke 

waardc van de schepping. Zowcl 

Boersema als Zwart zetten de lezer 

daarbij op haast ontnuchterende wijze 

weer met bcide voctcn op de grond. 

Boersema ontmaskert 'rentmee<;terschap' 

als een weinig bijbels begrip. Dat is 

voor veel christen-democraten toch 

even slikken. Maar Boersema en ook 

Ceerts hc<,chouwen het begrip rcnt

mcesterschap voor een politieke partij 

wei dcgelijk als waardevol. Boersema en 

Zwart geven een omschrijving van het 

begrip 'schepping' die fors afwijkt van 

de gcbruikelijke aan de mens in behcer 

gegcvcn en inmiddels vrijwel gehecl 

'behecrde en bcwerkte' were I d. 

In de tweede plaats moct de christen

dcmocratie ecn geloofwaardig beleid 

formuleren waarin overheid en samen

lcving ieder hun rol vervullen en elkaar 

aanvullen. Er is aile redcn voor de 

christen-democratic om de milicudis

cussie zelfbewust in te gaan. De chris

ten-democratie kan immers geen ge

noegen nemen met het bederf, de 

verwaarlozing, de vergiftiging van wat 

ons is toevertrouwd en ziet het als haar 

opdracht er voor te zorgen dat onze 

kleinkinderen niet worden geconfron

tecrd met ecn milieulast in termen van 

uitputting en uitmergeling. Daarin be

staat een traditie. Evenzeer als de chris

ten-democratic in een combinatie van 

hard beleid, consensus en taakverdeling 

er in i'i geslaagd het probleem van vol

doende werk adequaat aan te pakken, 

zo moet ze nu ook actie terzake van 

milieu mobiliseren. Het begin ligt er 

De huidige aanpak is ontwikkeld onder 

verantwoordelijkheid van het CDA. De 

pijlcrs waarop het huidige milieubeleid 

rust: zelfreguleri ng, consensus ( docl

groepenbeleid met convenanten) en 

een beperkte rol van de overheid (ka

derstellend en voorwaardcn schep

pcnd) is een typische weer<,piegeling 

van hct CDA-gedachtegoed. 



Milieubeleid van morgen: op 
zoek naar effectiviteit 
De context van waaruit het CDA poli

tick bedrijh is in de afgelopcn jaren ver

anderd. Stellingname<, in de oppmitie 

hebben een ander karakter en dienen 

vaak een iets ander doe! dan stellingna

me<, van rcgcringo;partijen Ongetwijfcld 

lcidt een andere rol tot andere accenten. 

ldealen kunnen onverdunder worden 

geprcsenteerd en beter zichtbaar wor

den gemaakt. Coedkope symbolen en 

donrzichtige cnmpromissen kunnen 

zonder problemen worden doorgcprikt: 

een kabinet dat een tunnel onder een 

paar wcilanden aanlcgt voor een miljard 

gulden en dat verkonpt als 'paars np z'n 

best', verdient een kritische benadering. 

Zeker nu dat kabinet met ecn hoop pre

ten tics is bcgonncn, juist op het gebied 

van milieu. Die pretentics zijn niet 

waargcmaakt. Het C:DA protileert zich 

ten dele met cultuurkritiek op de domi

nantic van de ecnnomische benadering. 

Die kritischc houding kan worden be

nut om een al te gcmakkelijke opoffe

ring van milieubelangen aan de kaak te 

stcllen. 

De christen-democratic hodt in haar 

kcuze van instrumcnten nict dramatisch 

at tc wijken van die van andere partijcn 

Toch zal de christen-democratic in haar 

agenda ecn sterkcre nadruk lcggcn np 

hct zeltordencnde vermogen van de o;a

mcnlcving en op de eigcn vcrantwoor

deliJkheid van mcnscn in hun maat

schappelijkc organisaties. Dat is het 

gchcim van hct poldcnnodcl. Welke 

concrete maatregclcn zou hct C:DA al 

bij de volgcnde vcrkiczingcn mocten 

bcplcitcnc WiJ denken dat de belang

rijkstc klcurcn van de nnderstaande 

<,taalkaart in hct verkiczingsprogramma 

n1octcn tcrugkon1cn· 

I Harcllopers ZJJn cloocllopers, ook in 

het milicubcleid. Maar wei graag ccn 
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bcetje doorlnpen. De overhcid client er 

tcnminste voor te zorgen clat de markt 

en de <,amenleving hun zeltorclenencl 

vcrmogcn maximaal kunnen bcnutten. 

Daarvnor i-; het nnclig clat milieukoo;tcn 

meer clan tot nu toe worden toegcre

kend aan productcn en clienstcn. Backes 

en Verbruggen zien daarin vee! mnge

lijkhcclen. Wams stelt in dit verband: 

"Leg ranclvoorwaarden op en pas de 

marktomstancligheden zo aan dat voor 

schaarse milieugoedercn betaald moet 

worden. Vcrvolgens is hct aan sectnren 

zeit om aan te tonen clat men onder 

deze omstancligheden concurrerend 

kan produceren". Onder auteurs bestaat 

grote overeenstemming over de bruik

baarheid van verhandelbare milieurech

ten. Het lijkt ons vcrstandig de discus

sic daarover ecns af te ronden en clit 

instrument in ieder gcval in Nederland 

toe tc passen. Ook convenanten wek

ken groot enthousiasme np bij de vcr

schillcncle auteurs. Om concurrentic

vcrvalsing tcgcn te gaan en om recht te 

doen aan wic zijn vcrantwnordelijkheid 

waar maakt, lijkt het de moeite waarcl 

om gesloten convcnanten algemeen 

verbinclend te verklaren. 

2. lntcrnationaal milieubeleid is nodig. 

Natuurlijk rakcn Europa en de nwn

dialc concurrcntie in alles onze kansen 

op een succesvol milieubeleid. Maar 

wanneer we dat roepen, dan verwach

ten we tenminste dat hct CDA zich in 

Brussel en Den Haag sterk maakt voor 

het omarmen van <,cherpe rcgels uit an

dere Europcse Ianden en van belang

rijkc internationak concurrenten, zoals 

de Verenigde Staten. En clat de natio

nalc ruimte om door middel van regels, 

BTW, accijnzen en ranclvoorwaarden 

voor milicuvricndelijke productie en 

consumptie te scheppcn maximaal 

wordt benut. Len voorhoederol is aller

minst tc vee! gevraagd. Het zou trou-
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wens onvoldoende ziJn als het daarb1j 

blijft. Wij vinden het om die reden jam

mer dat Ten Hoopen zijn krachtige ar

tikel niet wat stevigcr afsluit. Nu blijft 

hi) steken in ccn pleidooi voor een ac· 

tieve milieudiplomatic. Vlak daarvoor 

worden grotere vcrwachtingen gcwekt 

over onze eigen mogclijkhedcn. 

3. De christen-democratic client in het 

milieubclcid de vinger op de zerc plek· 

ken te leggen. De automobilitcit blijkt 

onbehecrsbaar zonder tenminste de be

reidheid over ingrijpcnde maatregelen 

na te denken. Terecht constatecrt Ten 

Hoopen dat het bclcid ten aanzien van 

mobiliteit in de eerstc plaats moet zijn 

gericht op hct voorkomen van mobili

teit door integratie van woningbouw, 

infrastructuur en ruimtelijke ordening. 

Maar preventie is onvoldoende om het 

mobiliteitsvraagstuk op te lassen. Dat 

vcrgt ingrijpendcr maatregelen. 

Tielcman geeft daarvoor ccn heel inte· 

ressante voorzet. Hij stelt vier hscak 

maatregelen voor die voor de hscus en 

de burger nog budgettair neutraal uit· 

werken ook 1 llijna te mooi om waar tc 

zijn Het CDA doet er goed aan om 

voor de komende periode de rekening 

voor de maatschappelijke kmten van 

automobiliteit vcel <.terkcr dan tot nu 

toe bij de automobilist te leggen. 

Daarnaast lijkt de tijd gekomen om ein· 

deliJk daadwerkelijk over te gaan tot 

het hdfen van accijnzen op kerosine en 

KTW op vliegtickets, zoal<. Ten 

Hoopen zeer tcrecht beplcit. 

4. BiJila aile auteurs noemen de CO,. 

uitstoot als belangrijk onopgelost mi

lieuprobleem. Met de economische 

groci, grocit het cnergievcrbruik (en 

CO,-emissJe) eveneens. Klimaatvcran· 

dcring is cen mondiaal probkem Het 

ligt dan ook voor de hand om rcduc

tietaaktstellingen in een internationaal 

perspectiel te plaatsen. l\1aar dat kan 

pas geloofwaardig wannccr Nederland 

zich niet al te gemakkelijk van zijn ei· 

gen huiswerk almaakt. Korten en 

Zachariasse verwachten veel van effi

ciencyverbetering. Korten ziet daar

naast meer in subsidies voor duurzame 

energic dan in energiehclfingen. De be

nadering van Ten Hoopen lijkt even

wichtiger: zijn inzet voor een encrgie· 

heffing die ten dele kan worden 

gebruikt om de kostprijs van zonne· en 

windenergie tc verlagen verdicnt steun. 

Lubbers komt in zijn artikel over de 

CQ,.problematiek met een interessante 

suggestie verdring CO,.onvriendeliJke 

vormen van elektriciteitsopwekking in 

Europa door vriendelijker methoden, 

waaronder gas. Deze suggcstie verdient 

in elk gevaluitwerking 

5. Mest en vcrzuring blijken lastig te 

hanteren. Van Dijk geeft weinig hoop 

bij hct zoeken naar oplossingen. Naar 

ziJil mening manifesteert het milieu zich 

voor agrari-,chc ondernemer'> aileen al-, 

kostenpost. Die ncgatieve constatering 

wijkt sterk al van andere crvaringen in 

het bedrijlslcven zoals die bijvoorbeeld 

door Zachariassc en Cramer worden ge

mcld. Van den Biggelaar is kort maar 

krachtig over landbouw en verzuring: 

"Fen perspectiel voor de agrarische sec

tor ligt niet in meer van hetzellde maar 

in een kwaliteitsslag: minder maar be

ter". Het lijkt inderdaad onvermiJdelijk 

dat bij het oplo<.sen van dit vraagstuk 

ook de omvang van de veestapel in de 

discussie wordt betrokken. Ten Hoopcn 

komt daarbij met een voorstel om de 

piJn tc verzachten: "Een systeem van 

heflen en belonen, gekoppeld aan re· 

ductiedoelstellingen die het voortbe

'>taan van de hedriJissector als geheel 

nict in gcvaar brcngen, vorn1t de C"iscn

tie van de door de CDA-Iractie voorge

stane aanpak van de mestproblcmat1ek 

in de intensieve veehouderij" De lractie 
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li)kt daarmce op de gonle weg te zijn 

Hct is immcrs hetcr die discussic zorg

vuldig tc vocrcn en de gevolgcn daar

van zorgvuldig voor tc bcreidcn dan de 

tockomst van de sector te helastcn met 

ccn nicuwe recb nict gchaaldc cmis

sicdoelstelli ngen. 

6. Spreck cem tot de verheeldi ng' 

Mtlieubelcid staat of valt immcr<, met 

de toewiJding van men<,cn. Een betcr 

milieu hcgint waar mcmcn bereid zijn 

zeit hct hclt in handen te ncmen Door 

de auto gcwoon te Iaten staan. Door de 

therrnostaat wat lager tc zctten. Een be

tcr milieu begint waar collcga's veran

dcrcn 111 carpoolcrs. Waar socialc part

ners, consumentcn en produccnten 

Iaten zicn dat het milieu mcde hun vcr

antwoordeiJjkheid is. Moderne chris

tcn-dcmocratcn dagcn daar voortdu

rcnd toe uit. Hocwel Van Dijk niet erg 

positid is over de hcreidheid van de 

consumcnt om voor cen milicuvricnde

lijk product men tc bctalcn, liJkt de 

praktijk zijn ongelijk men en mccr tc 

hcwijzen Oppcnhuizen hicdt cen 

trcfkndc illustratic met hct succcs van 

Max Havelaar En dat i., -,lcchts ecn van 

de voorhccldcn. Ook de indrukwck

kcndc resultatcn die de atgclopcn jarcn 

in de glastuinhouw zijn gcreali-;ccrd. 

zip1 bcgonnen met ind1viduclc ondcr

nemcrs die bcreid waren hun nek uit tc 

stekcn. Hct kahi net gee It met de nota 

'Op wcg naar ecn duurzame economic' 

ccn impul-, aan het hcloncn van de cre

ativiteit van indJviduclc onderncmers. 

En met die inzct li)kt hct op de gocde 

wcg tc zijn. We kunnen de crcativitcit 

en hct vcrantwoordclijkheid-,gevoel van 

hednjlstakkcn, of hct nu gaat om de in

tcnsicvc vcchoudcrij ol de pctrochemi

schc industric, hctcr hcnutten door de 

vcrcistc reductic tc Iaten verzorgcn 

door en onder vcrantwoordchjkhcid 

van hcdrijven zell Te weinig worden 
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successcn van crcatieve hcdrijven zicht

baar gemaakt. 

7 Te weinig ook, wordt creativilcit met 

hcldcr lange termijnhelcid, hardc voor

waarden en linanciclc prikkels ge'>timu

lccrd. Het wordt tijd dat de christen

democratic over haar traditionele 

heduchtheid voor hnancicle instrumen

tcn hcen stapt. Wij mocten heWLI'>t kie

zen voor in-,trumenten die vrijwilligc 

inve<,tcringcn in de eigen milicuzorg 

uitlokken Dat kan door de aankondi

ging van cen substanticle verhoging 

van de cnergieprijs over vijl jaar, ol 

door het zwaarder helasten van relatief 

vuilc producten of diensten. Ten 

Hoopen, Korten en Van Wijmcn be

pleitcn ccn vcr<,chuiving in ons belas

ting<,telscl van bela.,ting op arbeid naar 

he lasting op milieuverontrcinigcndc ac

tivitciten. De principe-uitsprakcn over 

ccologiscring van het helastingstclscl 

zijn inmiddcls ook door hct CDA al 

vaak gcdaan. bijvoorheeld in Nicuwc 

wegcn vastc waarden. Een eerste aanzct 

tot operationali.,ering zou welkom zijn 

Ecn plcidooi voor diflcrentiatic in de 

HTW-tarievcn naar de mate van milieu

bcla.,ting is nauwclijks mecr vcrnieu

wcnd te noemcn. ill) vecl auteurs komt 

die gcdachtc terug. Natuurlijk komt 

h1er opnicuw Europa om de hoek kij

ken. Maar dat hodt aan Ncderland-,e 

stappen hepaald niel in de wcg tc <,taan. 

We zoudcn kunncn alsprekcn dat we 

over vijf jaar 50 miljard mcer halen uit 

bela-,ting op milieuverontrcinigendc 

stoflcn. Via Ten Hoopcns acticve mi

lieudiplomatie kan ondertussen ruimtc 

voor het vervolg worden gcrealiseerd. 

8. Wannccr we constatercn dat de 

ovcrhcid zeit ongevcer de heltt van hct 

hruto nationaal product OlNI') weer 

uitzet in de samenlcving, vormt de in

vesteringsrichtll1g door de overhcid 

zeit daarmec een krachtig <,ignaal 
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Wams en Van der Wijst merken terecht 

op dat de overheid haar economische 

kracht als klant en investecrder beter 

kan benutten. Dat kan niet zonder con

sequentics blijven voor de miljardenin

vcstcringcn in het kadcr van ICES en 

STIREA. Want infrastructuur is meer 

dan asfalt Wanneer dan toch kolossale 

investeringen op de rol staan, verdie

nen spoor- en vaarwcgcn, onder

grondse verbindingen cen prominen

tcre rol. Maar in vergelijking tot deze 

klassickc infrastructuur moet veel meer 

de nadruk worden gelegd op de infrast

ructuur die voor de volgende ontwikke

lingssprong noodzakelijk is: kennisin

frastructuur als het ondcrwijsniveau en 

het niveau van de informatietechnolo

gie. Het belang van brainports voor de 

cconomische ontwikkeling in de nabije 

toekomst wordt ten onrechte onderge

waardcerd ten opzichte van de potentie 

van mainports. Ook deze inve<;tcrings

richtingcn zijn te kwantificcrcn. 

Tenslotte 
Het i'> mogelijk de gcschiedenis van de 

christen-democratie, zeker waar het 

gaat om belangrijke 'socialc kwestics' tc 

zien als een reeks verovcringen van 

christen-democratische politici op hun 

eigen achterban. Door het uiten van 

'arch i tectoni schc maatsc happijkri tick', 

maar ook door het steuncn van wetge

ving die er op is gericht belangrijkc 

maatschappclijkc problemen op tc los

sen, ondanks de tegendruk van geves

tigde bclangcn Vaak ging dczc ge

paard met grotc spanningen in eigcn 

kring. Het geldt bijvoorbecld voor 

Schaepman, Kuyper en Talma bij de 

aanpak van de socialc kwc'>tie Het 

geldt voor Bruim Slot inzJkc Nieuw 

Guinea. En het geldt voor verschcidenc 

christen-dcmocraten bij de opbouw van 

een samenhJngcnd Europa. lntcrcssJnt 

is dat bij al deze beslissingen waarschu

wingen tc horen waren dat dczc ccn 

verwoestcnde uitwerking zoudcn heb

bcn op de Nederlandsc cconomie. 

lngrijpcndc keuzes kunncn aileen wor

den gemaakt door volksvcrtegenwoor

digers die bereid en in staJt zijn meer 

te zijn dan vertegenwoordigers aileen. 

Die de wil hebben voor hun achterban 

uit tc lopen, zondcr daarrnce het con

tact te verliezen. Als dit patroon enige 

voorspellende waarde heeft voor de 

taakopvatting van christen-democraten, 

ligt het voor de hand dat juist zij bereid 

zijn tot vcrgaande stappen, nu in de mi

lieuproblematiek. zowcl mondiaal als 

nationaal, een sociale kwestie zichtbaar 

wordt die ernstige gevolgen heeft voor 

de kwaliteit van het Ieven zelf. Het be

houd van de schepping vraagt ingrij

pcnde maatregclen en zal het draagvlak 

voor politieke beslissingcn stevig op de 

proef stellcn. Maar aan de andere kant: 

hoc geloofwaardig is op de lange ter

mijn een politick die zich wei bcdicnt 

van een taalgebruik dat aangeclt dat 

voor het behoud van de kwaliteit van 

het Ieven ingrijpcnde keuzes noodzJkc

lijk zijn, die jarenlang ambitieuze mi

lieudoelstellingen tormulcert, mJar niet 

de kracht bn opbrengen om door cl

kctieve maatregclcn die doelstellingen 

te realiscrcn' De agenda voor christcn

dcmocrJtisch milieubelcid aJn hct be

gin van de eeuw van de waarheid is 

voor een bclangrijk dee I een zocktocht 

nJar dtectiviteit. WJJr de christen-de

mocratic die niet weet te bcrciken, vcr

liest ze op termip1 ook haar gcloolwaar

digheid en daarmee haar hcstJansrecht. 
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