
Duurzaamheid betekent grenzen stellen aan het gebruik van de 

aarde en verdeling van de milieugebruiksruimte. Naast energie-ef

ficiency zal het Noorden een cultuur van zuinigheid moeten ont

wikkelen. Maatschappelijke organisaties hebben een taak in het 

be"invloeden van burgers en bedrijven voor een goed milieubeleid. 

Aan de politiek de opdracht om keuzes te maken inzake verhan

delbare milieugebruiksrechten en het wegnemen van prikkels voor 

onduurzame activiteiten. Heeft het CDA de moed te kiezen voor 

duurzaamheid en leefbaarheid? 

D
e discussie-ovcr duurzaam

heid hcdt betrekking op 

de wijzc 

waarop wij 

produccren en consume

ren. Uaarmee is het een 

lundamentcle discussie 

over de doelen die wij in

dividueel en als -.amenlc

ving na-.trcven en de mid

delcn die we daarvoor 

gebruiken. Z;, raakt de 

kern. Waartoe dient onze 

economic) Wat i'> echte 

ken die zozeer raken aan pcrsoonlijke 

kcuzen en voorkeuren. ]uist het CJ)A 

heeft de afgelopen jaren 

herhaaldelijk aangegeven 

dergelijkc kwe-.ties niet te 

schuwen. 

CDAen 
duurzaamheidsdebat 
Het i-. verheugend dat het 

CDA zich de vraag stelt 

wat haar specifieke taak 

en opstelling kan zijn bij 

hct realiseren van een 

welvaarP ln hocverre is TJ Wams duurzame samenleving. 

onzc economische ontwikkeling stuur- Allcreerst hecft deze vraag betrekking 

baar7 Zijn consumcnten te bewegen tot op het C:DA als politieke partij. Welke 

milieuvriendelijker gedrag! Is het aan 

de politiek die sturende rol op zich te 

nemen7 Delcn van de politiek -.chrik

ken tcrug voor dergclijke kwesties; ziJ 

zijn al sncl van mening dat het niet aan 

de politiek is stelling tc nemen over za-

( llV 7 X '!7 

rol kan de politick in het algemeen en 

hct C:DA in het bijzonder spclcn bij 

het werken aan duurzaamheid7 

Daarnaa-.t is van belang het karakter 

van het CDA als politieke stroming 

met een confessioneel karakter. 
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Milieudefensie heeft veelvuldig contac

ten met religieuze groepcringen en het 

valt op dat men in dezc kringen inten

sicf nadenkt over een duurzame toe

komst. Vanouds speelt daarbij het 'rent

mecsterschap' een belangrijke rol. Vee! 

christenCJ1 ervaren het vervullen van de 

rol van rentmeester als een zeer rcele 

en verre van gemakkelijke opdracht. In 

het kadcr van het conciliair proces 

kwam de trits 'vrede, gerechtigheid en 

heelheid van de schepping' naar voren. 

Daarbij werd een terecht verband aan

gebracht tussen de zorg voor de schep

ping en die voor de medemens. 

Hoewel Milicudefensie voor dcze za

ken soms andere tcrmen gebruikt, voe

len we ons stcrk verwant met dergelijke 

initiatieven. Ten opzichte van het CDA 

is de verhouding ambivalcnter. 

Enerzijds kennen we deze partij als 

oorsprong van belangrijke 'groene' ini

tiatieven. Zo is er de famcuze 'ladder 

van Lansink' die cen filosofie voor het 

omgaan met afval inhoudt. Anderzijds 

is het CDA ook een partij die meerma

len deelbelangen in bescherming nam 

tegen de consequenties van een voort

varend milieuheleid. Zo vinden de vee

houder, de automobilist en de indus

trice! het CDA regelmatig aan hun 

zijde als het gaat om vcrzet tegen mi

lieumaatregclen waar datzelfde CDA in 

meer algemene termen voorstander van 

is. Het is wenselijk dat het CDA meer 

dan nu groene klcur be kent en daar dan 

ook de - soms conflictueuze - consc

quenties van aanvaardt. De discussie 

over de toekomstige koers van het 

CDA biedt hiervoor prima aankno

ping<.punten Denk daarbij ondermeer 

aan het feit dat het CDA aangecft men

sen en hun waarden centraal te willen 

stellen en dat het CDA de 'alles kan dw. 

alles moet'-cultuur ter discussie stelt. 

Wellicht moeten we onszelf beperkin-

gcn opleggcn en niet blind volgen wat 

techniek en commercie ons voorhou

den. Hier liggen duidelijk raakvlakkcn 

met ideeen die Ieven binnen de rnilieu

beweging. 

Duurzaamheid is grenzen 
stellen 
De crux van duurzaamheid is rechtvaar

digheid: binnen de huidige gcneratie en 

naar toekomstige generaties. We moe

ten de aarde zo beheren, dat deze aan 

toekornstige generaties even goede rno

gelijkheden biedt als aan ons om een 

welvarcnd bcstaan op te bouwen. Dit 

stelt grenzen aan hct gebruik van de 

aarde als bron van grondstoffen en als 

vergaarbak voor afvalstoffen. Daarnaast 

mocten we de in ornvang beperkte rni

lieuruimte die de aarde biedt zodanig 

verdelen, dat eenieder de kans heeft 

een fatsoenlijk bestaan op te bouwen. 

Anders gezegd: de rijken van de wereld 

mocten niet zovecl schaarse milieu

ruimte opsouperen dat ze daannee het 

armere dee! dwingen om ten bchoeve 

van hun ontwikkeling de milieugrenzen 

te overschrijden. 

Deze benaderi ng hecft hct concept 

milieugebruiksruimte opgeleverd. 

Ontwikkcld door milieu-econoom 

Opschoor en verder geconcretiseerd 

door Milieudefensic hecft dit concept 

inmiddels erkcnning gevonden in hct 

tweede Nationaal Milieubcleidsplan 

(NMP), bij de Raad voor hct 

Milicubehcer, de Dcense regering en 

op tal van andere plekken. We moeten 

onszelf beperkingen oplcggen in hct 

gebruik van grondstoffen als hout en 

mctalen, fossiele brandstoffen en land

oppervlak (ter beschcrming van de bio

divcrsiteit) Ook hct lozcn van stoffen 

als kooldioxide en verzurende stoffcn 

moct begrensd worden. Hct vaststellcn 

van de grenzcn zal rnoetcn geschieden 
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op basis van de best be;chikbare we

temchappeli)ke gegevem. Maar de uit

eindeliJkc kcuze i'> een politieke. De 

wetenschap kan immers niet aangeven 

welk he;cherming'>niveau van hijvoor

hceld zeer kwetsbare natuur, we moe

ten nastreven. Bcstaande normen, voor 

onder mccr verzuring, zijn reeds in zo'n 

'ccn-tweetje' tussen wetenschap en poli

tick tot stand gckomen. 

Zijn de grenzen ccnrnaal vastgcsteld, 

dan client zich een verdclingwraagstuk 

aan. Wie mag welk deel van de rnon

diale rnilieukoek opsouperen? Op dit 

moment is de verdcling uitermate 

schecf: een kwart van de wereldhevol

king consumeert circa driekwart van de 

natuurlijke hulpbronnen. Dat vonnt de 

basis voor een uitermate onduurzame 

ontwikkcling Menscn in armere Ianden 

spiegclen zich aan consumptiepatronen 

zoal., wij die kcnnen. Zij zctten alles op 

allcs om dit voor zichzelf en hun kinde

ren te rcaliseren en passen daarhij 

veelal technickcn toe die wij ook ge

hruiken. Of erger nog: die hier ticn of 

twintig jaar geleden ganghaar warcn. 

Zo maakt de bcvolking van China zich 

momenteel op om hct Westen qua au

tobezit en -gebruik te gaan inhalen. 

llcrekeningcn over de gevolgen hicrvan 

voor het staalgehruik, hct energiegc

bruik en de vervuiling op wcreldschaal 

zijn ronduil <;chokkend. En dan hebhcn 

we hct aileen nog maar over auto's. 

Hetzclfde gcldt voor vices eten, een 

ruime woning willen bewonen en een 

koelkast bezitten. China is geen uitzon

dering, India hijvoorhceld, i; evcneens 

hegonnen aan een economische inhaal

racc. Dat kan deze Ianden onmogelijk 

ontzegd worden. lntcgendeel, cen eco

nomische inhaalslag is precies datgcne 

waar onzc ontwikkclingshulp zich op 

richt. Cruciaal is cchter dat deze in

haai.,Jag zich af;peelt binnen de be-

UlV ;:H 'J7 

schikhare milieugehruiksruirnte Dat 

houdt weer in dat het Noorden het 

goedc voorbeeld moet geven en rnoet 

inschikken om ruimte te rnaken voor 

groei in het Zuidcn. Milieudcfcnsie 

hantcert hierhij het standpunt dat ieder 

lid van de wereldbevolking recht hccft 

op ccn even grolc portie van de rnilieu

gebruik<;ruirnte In gctallen uitgcdrukt 

komt dit er op neer dat wij ons hcslag 

op de milieugebruiksruimtc de ko

mendc decennia met een factor vier tot 

tien moeten verminderen. 

Dit is een gigantische uitdaging, maar 

geen aanlciding voor pessimisme. Er 

zip1 inmiddcls boeken volgeschrevcn 

met voorbcelden die Iaten zien hoe wij 

vrijwel iedcr a'>pect van onze consurnp

tie kunnen realiscren met slcchts een 

fractie van de hoeveelheid grondstoffcn 

en energie die we er nu in plegen te 

pompen. Een lekker warm huis? De zon 

en goede isolatic in plaats van gas en 

elektra. Op vakantie naar de zon? Met 

de supersnellc trein in plaats van het 

vliegtuig De telcvisie? Vollcdig recy

clebaar, superzuinig en goed rcpareer

baar. Onlangs vond op initiatief van hct 

koninklijk paar in het Paleis op de Dam 

een conferentic plaats over ccn duur

zamc economic, waar een scala aan 

voorbeclden werd gcpresentecrd. De 

verzarnclde deskundigen warcn het er 

snel eens dat een hogc welvaart rnoge

lijk i<; met een fractic van bet huidige 

milieugebruik De vraag is dan ook nict 

of hct kan, maar hoe het gcrcaliseerd 

kan worden. 

Met een zogcnaamde 'efficiency revo

lutie' i<; dus heel veel te bereiken. Toch 

i<; dit niet hct hele antwoord. Wie ener

gie en grondstoffen bespaart houdt 

geld over Waar wordt dit aan besteed? 

Notoir is hct voorbeeld van de spaar

lampen die dag en nacht portiek en 
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tuin verlichtcn 'omdat ze tach bijna 

geen stroom gcbruiken'. Er is naast effi

cicncy ook 'sufficiency' nodig: een ge

voel van 'genoeg', een cultuur van zui

nigheid In plaats van verdergaande 

materialering van onze cultuur en con

sumptiepatronen een nieuwc waarde

ring voor hct immateriele, voor duur

zamc relatics met je omgeving en met 

je cigendommen. 

Milieuruimte verhandelen? 
Het toedclen van schaarse milieugc

bruiksruimtc is niet zo revolutionair als 

het op het cerstc gezicht lijkt Ook het 

huidige milieubcleid doet dit reeds, na

melijk door middel van vergunningver

lcning. Deze aanpak leidt echtcr tot 

vcrschillende problemen Ten eerste is 

de toedeling door middel van milieu

vergunningen erg star. In het beste ge

val geeft de vergunning aan hoevccl 

vuil een bedrijf maximaal mag uitstoten 

zondcr zich te mengen in de discussJe 

hoc dat gercalisecrd moct worden. Dat 

geeft - in tegenstelling tot vergunnin

gcn die tcchnicken voorschrijven - tcn

minstc nog vrijheid in de keus van het 

middel. Dit systeem kan echter niet 

voorkomen, dat hct enc bedrijf tegen 

veel hogerc kosten dan cen andcr be

drijf dczelfdc reductie van vervuiling 

moct realiscren. Hct zou vcel rationeler 

zijn, als het bedrijf dat goedkoop de 

vervuiling kan vermindercn dit tegen 

betaling doet voor het bedrijf dat an

dcrs vecl duurder uit zou zijn. Zo kun

nen bcide proliteren. Ervaringen in de 

VS leren dat dergclijkc vcrhandelbarc 

milieurcchten heel goed kunnen wer

ken en de milieu-innovatie stcrk aan

wakkercn. 

Len twcede nadeel van hct gangbare 

systcem van milicuvergunningcn is, dat 

het de vervuiling per bedrijf wei aan 

banden legt, maar niet de totalc hoc-

veelhcid vuil die door ecn sector of 

land wordt uitgestoten. Tach is er grote 

bchoeftc aan dergelijkc totaal-plafonds 

Anders dreigen tclkens weer de be

reikte milieuverbeteringen verloren te 

gaan door een toename van de bedrij

vigheid. Er is niets tegen groei van de 

productic, maar de essen tic van cen 

duurzame economic is dat zo'n groei 

niet gcpaard gaat met mccr vervuiling 

maar juist met mindcr. Deze problema

tick is met bchulp van vcrhandelbare 

rcchten gocd aan tc pakken. 

Vcrhandclbare rechtcn hebben narne

lijk pas zin als duidelijk is hoeveel er in 

totaal te verhandclen is. Daarmee is dus 

het plafond vastgesteld Er zijn allerlei 

techniekcn denkbaar om gaandewcg 

het plafond naar bencden te halcn. 

llijvoorbeeld door bij iederc transactie 

een bepaald percentage van de rechtcn 

af te romen, of door de ovcrheid a is op

koper van rechten partij in de markt tc 

makcn .. ~1en zou zich zelfs kunnen 

voorstellen dat natuur- en milicube

schcrmers vervuilingsrcchten opkopen 

met de bedoeling er nimmer gebruik 

van te rnaken. 

l.angzarnerhand krijgt de politick inte

resse voor vcrhandclbare milicuge

bruiksrechten. Een belangrijke vraag is 

op welk schaalniveau de markt voor 

dcze rechten te organiseren. Het hceft 

de voorkcur dit te docn op hct schaal

nivcau waarop zich het betrdfende mi

licuprobleem afspeelt. Voor het kli

maatproblcem betckent dit ecn markt 

voor kooldioxiderechten op wercld

schaal. Uitstoot van vcrzurende stoflen 

zou goed op nationaal niveau verhan

delbaar gemaakt kunnen worden en 

verhandelbaarheid van 'geluidruirnte' 

zou zich op lokaal of regionaal nivcau 

rnoeten afspelcn. Aan dat laatste wordt 

ovcrigens op diverse plaatscn al ge

wcrkt. 
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Het voorgaande wil niet zeggen dat het 

zinloos is om na te denken over ver

handelbaarhcid van kooldioxidcrechten 

op nationaal of Europecs niveau. Als 

opstap naar ecn mondiaal systeem zou 

dit best aantrckkelijk kunnen zijn. Als 

Europa zich bijvoorbeeld voorneemt 

om in 2015 15% minder C0 2 uit te 

stoten, dan zou een systeem van op 

Europese schaal verhandelbare rechten 

wei eens een heel aantrekkelijk middel 

kunnen zijn om dit te realisercn. De re

ducties in C02 uitstoot kunnen dan 

plaatwinden op de pick waar dat eco

nomisch gezien het voordeligst is. 

Is de economie stuurbaar? 
In vergelijking met andere industriclan

dcn leunt onze cconomie relatief sterk 

op activiteiten die vee! energie en 

grond<,toffen vragcn. Petrochemie. ba

sismetaal, intensieve landbouw en 

transport zijn hiervan belangrijkc voor

becldcn. Enkelc jarcn geleden nog, 

waar-,chuwdc de OESO Nederland dat 

onzc economic wei erg eenzijdig van 

dergclijkc milieu-intensicvc <,cctoren al

hankelijk is Diver<,e onderzockcn -on

der mccr - van het C:PI3 hebben Iaten 

zicn dat ccn tran.,formatie in de rich

ting van cen andere scctorstructuur 

dl'nkbaar is, zonder cconomische 

ramp<,pocd. In zo'n andere structuur 

zou ecn grotcr dec! van de productie en 

wcrkgclegcnhcid voor rekening komcn 

van '>cctorcn die mccr mcnskracht en 

mindcr milieu gcbruikcn Dit zijn met 

name de dicn<,ten. J)crgcliJkc con<,tatc

ringcn hcbbcn in de aanloop naar de 

nota 'Op wcg naar ccn duurzamc eco

nomic' tot fcllc discussics gclcid. 

DaarbiJ i'> ccn bijna karikaturalc tcgcn

'>lclling gccrcl'crd tliS'>l'll vcrmecndc 

voor- en tcgcn~tandcrs van ccono

mtsch/ccologischc <,tructuurpol itick. 

Ten onrcchtc wordt door <,ommigcn 

C I )\I 7 s lJ7 

verondersteld dat degenen die de be

staande sectorstructuur ter discussie 

stellen daarmec ook voorstandcr zijn 

van een planeconomie-achtigc aanpak. 

Ecn genuanceerder debat is wenselijk. 

Enerzijds moeten we voorkomen dat 

hele scctoren te makkelijk als 'onduur-

' zaam gediskwalificeerd worden. 

Recentc ontwikkelingcn in de glastuin

bouw kunnen dit illustreren. Stand 

deze sector enkele jaren gel eden nog te 

bock als enorm vervuilend en energic

verslindend, nu dringt hij in hoog 

tempo het gebruik van bestrijdingsmid

delen terug, introduceert geslotcn sys

tcmen voor de waterhuishouding en 

strecft ernaar om voor verwarming van 

de kasscn afvalwarmte van de industrie 

te benutten. Deels betrcft her nog 

voornemens, maar we zien de contou

ren verschijnen van een totaal 'heront

worpcn' glastuinbouw die vele malcn 

eco-cfficienter is dan in de jaren lach

tig. Het is dus niet zinnig om voor cen 

sector te beslissen dat zij niet kan func

tioneren hinncn een duurzamc econo

mic. Leg randvoorwaarden op en pas 

de marktomstandighcdcn zo aan dat 

voor schaarsc milieugoedcrcn betaald 

moet worden. Vervolgens is het aan de 

sectoren zelf om aan te tonen dat men 

onder deze omstandigheden concurrc

rend kan produceren. 

Andcrzijds moeten we erop voorhercid 

zijn dat heleid gericht op duurzaam

hcid gevolgen hecft voor de - rclaticvc 

omvang van sectoren. De inzl't van 

hct overhcidshclcid op gebicdc11 als 

onderwijs, tcchnologte, inlrastructuur, 

invcstcringcn en be!a.,tingcn zal vcran

deren. Daar profitcert de cnc sector 

van, tcrwijl de andere nadccl onder

vindt. lntcrnationale trends in de rich

ring van duurzamer producercn en con

sumercn hchhen vergelijkbarc ctfecten. 

Daar i<> nicts op regen, dynamick i' 
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onze economie eigen. Voor politici is 

het vooral zaak deze dynamiek zijn 

werk te Iaten doen en niet toe te geven 

aan de druk om sectoren hier met aller

lei kunstgrepen tegen te beschermen. 

Een wezenlijke kwestie in dit vcrband 

is, hoe we onze economische structuur 

moeten waarderen in relatie tot de in

ternationale 'taakverdeling'. Is 

Nederland wellicht het ideale land om 

het 'vuile werk' (varkcnsvlees produce

ren, aanlegsteigers en landingsbanen 

exploitercn, staal maken) voor anderen 

op te knappen? De vraag die we om 

hierbij vooral moeten stcllen is: willcn 

we dat ook? Necm als voorbeeld het 

vliegverkecr. De leefbaarheid van grate 

delen van ons land staat onder zware 

druk door de enorme toename van de 

luchtvaart, met name rond Schiphol. 

De gigantische overhcidsinvesteringen 

en -subsidies die nodig zijn om 

Nederland ecn vooraanstaande positie 

in de internationale luchtvaart te gcven. 

kunnen ook zeer goed aan andere za

ken bestecd worden. Onlangs werd een 

studie van de WRR (van professor Pols) 

bekend die dit betoogt Paars gaat der

gelijke discussie hooguit schoorvoetend 

aan, het CDA zou zich kunnen profile

ren als partij die leefbaarheid meer be

lang toekent en creatiever nadenkt over 

economise he alternaticven voor 

'Nederland Distributieland' 

Rol overheid 
Onlangs verscheen een rapport van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 

over maatschappelijkc organisaties. pu

bliekc opinie en het milieu. Daarin 

wordt de rol van hct maatschappelijk 

middenveld bij de aanpak van milieu

problemen benadrukt. Milieu-, consu

menten- en vrouwcnorgani<,aties, de 

vakbeweging en andere groeperingen 

wordt een belangrijke rol toegekend bij 

het be"invloeden van burgers en bedrij · 

ven en het creeren van steun voor een 

goed milieubeleid. In ecn aantal geval

len kunnen organisaties zelfs taken van 

de overheid overnemen, aldus het SCP. 

De publieke behartiging van het mi

lieubelang is bij de maatschappelijke 

organisaties dus in goede handen. Dat 

is echter geen aansporing voor de over

heid om op milieugcbied terug te tre

den. De parlementair-democratische le

gitimering van de overhcid is hard 

nodig om met duurzaamhcid samen

hangende dilemma's te kunnen door

breken en om cen evcnwichtig milieu

bcleid tc kunnen voeren. 

Dat is echter nog geen pleidooi voor 

ecn dirigistische overheid. Op de eer

der genoemde conferentie, waar vee! 

economen aanwezig waren, tekende 

zich ecn consensus af dat hct vooral 

zaak is de markt zijn werk te Iaten 

docn. De schaarste van de milieuge

bruiksruimtc moct vee! meer dan nu tot 

uitdrukking komen in de prijzen van de 

productiefactoren en dus van de pro

ducten. De overheid kan daarvoor zor

gen door vergroening van het belas

tingstelsel en introductie van hiervoor 

bepleite vcrhandelbare milieugebruiks

recbten. Zo kunnen duurzame alterna

tieven de kans krijgen die ze vcrdienen. 

De Amcrikaanse econoom en 

Nobelprijswinnaar Arrow plcit er ver

dcr voor om allerlei vormen van be

schcrming die nu gegeven worden aan 

onduurzame activiteiten, in de vorm 

van subsidies. irrationele belastingcn en 

andere regelgeving weg te nemen. Zo 

gcldt 1n Italic een hager BTW taricf op 

energiebesparende voorzieningcn dan 

op energie. En in Californie, waar water 

uitermate '>chaars en kostbaar is, wor

den watcrverspillende vormen van 

landbouw op talloze manieren ge'Libsi

dieerd. Wie het ene jaar water bcspaart 
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verspeelt daarmee een deel van zijn wa

terrechten voor volgend jaar. Ook ons 

land kent heel wat voorbeelden van 

dergelijke averechtse prikkels. 

Het CDA speelt een belangrijke rol in 

het bestuur van vele gemeenten. Daarom 

is het van belang om ook de mogelijkhe

den van lokale overheden om aan duur

zaamheid te werken, onder ogen te zien. 

Daarbij hoeft het gemeentebestuur zich 

bepaald niet te beperken tot het milieu

beleid. In het kader van Agenda 21 en 

het Klimaatverbond besteden meer en 

meer gemeenten aandacht aan zaken als 

verkeer en vervoer, de bouw en de lokale 

economic. Gemeenten kunnen gebruik 

maken van hun wettelijke mogelijkhe

den, bijvoorbceld als vergunningverlener, 

maar ook van hun economische kracht 

als klant en investeerder en tens lotte van 

hun deskundigheid en nauwe contact 

met vele groeperingen. Dat laatste kan 

hijvoorbeeld resulteren in overeenkom

sten van de gemeente met belangengroe

pen en bijvoorbeeld de houwsector. 

Nota over milieu en economie 
Het paarse kabinet kwam onlangs met 

de nota 'Op weg naar een duurzame 

economic'. Hoewel de nota inhoudelijk 

een gocde analyse hevat en de perspcc

tieven van duurzaam produccren en 

consumeren hclder en positicf presen

teert, is het werkstuk politick gezien 

een gemistc kans. Op de centrale 

thema's 'be'invlocden van prijzen' en 

'ovcrheidsinvesteringen' is de nota vaag 

of ronduit tclcurstcllend. Paars hceft 

het nict aangedurfd pol i ticke conse

qucnties tc verbinden aan de eigcn ana

lyse van de samenhang tus'>en duur

zaamheid en economie. Op de 

gebieden industric en diensten, vcrvoer 

en inlrastructuur en landbouw en na

tuur, wordt gctoond wclke kansen er 

liggcn om Nederland mooier, schclller 
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en economisch vitaler te maken. 

Vervolgens houdt de nota maatschap

pelijke actoren voor wat zij kunnen 

doen om bij te dragen aan de omme

zwaai richting duurzaam producercn. 

Tevens wordt een aantal nuttige acties 

aangekondigd om partijen in deze rich

ting te stimuleren. Zo komt er een ken

niscentrum voor verkeer en vervoer als

mede een aantal stimulansen om in 

deze sector tot versnelde ontwikkeling 

van schonere technologieen te komen. 

De nota maakt ook duidelijk waaruit de 

belangrijkste bijdrage van de regering 

zelf aan een duurzame economic zou 

moeten bestaan. Dit betreft het belas

tingstelsel, de infrastructuur en de over

heidsinvesteringen. Op deze gcbieden 

neemt de overheid de beslissingen en 

ocfcnt daarmee grote invloed uit op de 

economic. Paars mist echter de poli

tieke wil of durf om de goede analyse 

om tc zetten in politieke daden. Zo 

blijh het onduidelijk wat de gevolgen 

zullcn zijn voor het belastingstelscl in 

de eenentwintigste eeuw, voor besliss

ingen rond de tweede Maasvlakte en de 

tweede nationale luchthaven en voor 

de besteding van de tientallen miljar

den guldens uit het fonds voor de cco

nomische structuurversterking. Hct 

enige voordeel hiervan is wellicht dat 

deze kwesties nu een prominente rol 

kunnen gaan spelen in de verkiezings

strijd. Paars zal dan behoorlijk verdeeld 

blijken tc zijn. En het CDA krijgt de 

kans het eigen standpunt met bctrek

king tot een duurzamc economic duide

lijk te maken. Heelt het C:DA wei de 

mocd om te kiezen voor de koerswijzi

ging die ons kan brengen naar ccn 

duurzame econornie in een lecfbaar 

landJ 

Teo Wams is coiirdnwtor hij de Vercniginq 
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