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Hoewel niet onomstreden verdient Joint Implementation aandacht. 

lndustrie- en ontwikkelingslanden dragen gezamenlijk hun verant

woordelijkheid voor milieuvraagstukken. De druk op het ontwik

kelen van milieuvriendelijke technieken moet omhoog door het in

ternaliseren van niet doorberekende milieukosten. Het globale 

denken en handelen kan niet aileen het terrein van specialisten en 

regeringscommissies blijven. 

E 
en veelgehoord en vee! aanbe-

volcn motto voor hct 

Ncdcrlandsc milicubclcid 

luidt: thi11k qlohally, act locally 

depositic van de bosscn, die wordt vcr

oorzaakt door daaromheen gclegen 

veehouderijcn, drastisch wordt terugge

bracht. Dit kan door hct dec]<; voor

De internationale dimensie 

van zowcl de milicuproblc

matiek als van het eigen 

gcdrag ondcrkcnncnd, 

zouden de inspanningen 

zich moctcn richten op hct 

tcrugdringcn van de in 

Nederland gcproduceerde 

milicuvervuiling. De vcrzu

ring van ccologisch bc

langrijkc terreinen in 

Nederland is deels veroor

zaakt door bijvoorbccld Profdr. Ch. W Backes 

schrijven, deels promoten 

van 'Crocn-Lahclstallcn' 

Ecn andcr voorbccld: door 

de nog steeds nauwelijks 

tcruggcdrongcn rootbouw 

aan de natuur gaat de bio

divcrsitcit zo -;tcrk achtcr

uit dat de ccologischc sta

biliteit van de aarde in 

gevaar komt. Dit onder

kennende zijn de inspan

ningen van hct natuurbc

lcid cr vooral op gcricht 

zwaveldioxidc-cmissics vanuit hct bui

ten land, maar voor een groot dee! door 

de ammoniakcmissics uit de landbouw. 

Aile lokale en globale factoren in aan

merking genomcn, zal het grootstc dec! 

van hct Ncdcrlandsc bosareaal afster

vcn, indien niet ingrijpende maatrege

lcn worden gcnomcn. Het mccst effcc

ticf is het om ervoor tc zorgen dat de 

de alsmaar doorgaande verstoring, ver

snippering en vernieling van de 

schaarsc (half)natuurlijkc gebiedcn in 

Nederland een halt toe te roepen door 

opbouw van ccn samcnhangcndc eco

logische hoofdstructuur Als reactie op 

de zich op globale schaal manifestc

rcndc milicuproblcmatick worden op 

nationaal niveau maatregelen genomen. 

UlV78'J7 



Achter dczc henadcring '>taat de (juistc) 

gedachte dat de hoogontwikkclde en 

energie-inten<;ieve westerse Ianden in

tcrnationaal slechts dan, ook in 'ont

wikkelingslanden' geloofwaardig kun

nen pleiten voor intensievere 

inspanningen tcr hestrijding van de mi

licuvervuiling, als zijzelt voor hun eigen 

deur orde op zaken stellcn en hct hun 

lukt de eigen milicuvervuiling aanzien

lijk terug tc dringen. Zij zijn immers 

verantwoordelijk voor verrewcg het 

groot'>tc dec\ van de milieuprohlema

tick. Bovendien lijkt de mogelijke in

vlocd van de Ncderlandse overhcid op 

het milicuvervuilcnd gedrag in het hin

ncnland ccn veelvoud hogcr tc zijn dao 

in intcrnationaal verband. Daarmee 

li)kt de ctficientic van milicumaatrcge

len die hctrekking hehbcn op 

Nederland<,e burgers en bcdrijven vee\ 

hogcr tc zijn dan hct streven naar in in

ternationaal vcrband afgesprokcn maat

regelcn Het is echter de vraag of het 

adagium 'thi11k ,j/oiJiJlly, actlowlly' werke

lijk als richtlijn van het Nederland<;c 

milicuheleid mag worden gezicn en zou 

moetcn worden gczien. 

De vraag is encrzijd'> of de internatio

nalc dimensie van het milieurelevante 

handclcn in Nederland werkelijk vol

doende wordt ondcrkend. Zo gctuigt 

hijvoorhccld ccn van de meest reccnte 

milicuwettcn, de lnterimwct Ammoniak 

en Veehouderij, van een opmerkclijke 

ignorantie met hetrekking tot de inter

nationalc I i11 uiSII de grensovcr,chrij

dendc) dimensie van dcze problema

tick. In dezc wet is bcpaald hoc bij de 

vergunnmgverlcning voor vechoude

rijcn rekcning moct worden gchouden 

met de door veehouderijen veroor

zaaktc ammoniakemissies. Daarbij 

geldt dat dcze cmissies uitsluitend een 

rol mogen spelcn voorzover zij gevol-

Cl lV 7·H '!7 

gen hchben voor nader gedefinieerde, 

in Nederland gclegen gebieden die bij

zonder gcvoelig zijn voor verzuring. 

De wet verbiedt hct om rckening tc 

houden met de door een Nederlands 

bedrijt op Duits of Belgisch grondge

bied veroorzaaktc schade aan natuurgc

bieden en bossen, hoe groot deze 

schade ook moge zijn Dit Ievert cen si

tuatie op die duidelijk in strijd is met de 

meest hasale en wereldwijd aanvaarde 

rege\s van het volkenrechtelijk milieu

recht, dat de vraag moet worden ge

steld hoe zoicts kan gebeuren. Het glo

hale denken van aile partijen die aan de 

totstandkoming van deze wet hebben 

mecgewerkt, is blijkbaar slechts zecr 

partieel ontwikkcld. 

Een andcr voorbceld betrdt de kennis 

van het internationalc milieubeleid en 

milieurecht bij diegcnen die het natio

nale bclcid en rccht mocten formulcren 

en toepassen. Toen enigc tijd gelcdcn 

bij cen discussie omtrcnt de juridische 

implicatics en de implementatie van de 

beginsclen uit de Verklaring van Rio in 

de nationale rcchtsorde een Staatsraad 

werd gevraagd wclke rol dcze beginse

len binnen de rechtspraak van de Raad 

van State spelen, was hct antwoord 

schokkend duidclijk: nude inhoud van 

het Vcrdrag van Rio en aard, strekking 

en rechtsgcvolgen van de daarin opge

nomen beginsclcn bij tcnminste een 

groot dec! van de Staatsraden onbe

kend bleek te zijn, werd daarmee ook 

geen rekening gehoudcn. Dit is de-, tc 

opmerkclijker nude Vcrklaring van Rio 

toch wei moet worden aangemerkt als 

het document waarin door de wereld

gemecnschap overeenstcmming is be

reikt met de meest belangrijke uit

gangspunten en beginsclen voor het 

milicubeleid en het milieurecht. Er 

schort nogal aan het globalc denken in 

het Ncderlands milieubeleid. 

_, 
z 
m 

z 

0 

c 
c 

N 

)> 

)> 

I 

m 



I ~ 

-~ 
I I I 
II 
II 
II 

I ~ 
~ , I , 
~ 

0 

UJ 

I 

::::: 

<t 

<t 

N 

cL. 

:J 

:J 

" 

z 

V1 

cL. 

UJ 

z 
f-

cL. 

<t 

Cl.. 

Ook met betrekking tot hct tweede 

dec! van het adagium 'think _qlobally, act 

locally' kunnen cnkclc vraagtekens wor

den gcplaatst De opdracht om nict ai

leen voor de tegcnwoordige gencratic 

ccn aanvaardbaar lecfmilicu te garande

ren, maar om hct milieu ook voor toc

komstige generatics in stand te houden 

wordt inmiddcls niet aileen internatio

naal unaniem ondcrschreven, maar i<; 

voor een christelijke partij cen biJzon

der dringende verantwoordelijkhcid. 

Het behoud van de <;chepping is im

mcrs niet aileen een politickc taak. Het 

verschiJnsel dat de aandacht voor de 

hcschcrming van het milieu vcrgeleken 

met andere onderwerpcn zoals econo

mischc ontwikkeling en wcrkgclegen

hcid op de politieke agenda stcrk ach

tet·uit is gegaan corrc<;pondeert niet met 

een vcrmindering van de crmt van de 

milieuproblematiek_ Nog steeds gaat de 

kap van tropisch rcgcnwoud nagenocg 

onvcrminderd door, necmt de biodiver

siteit af doordat cr tussen de 150 en 

200 <;oorten per dag vcrdwijnen en ne

mcn de emissie van C0 2 en andere 

broeikasgasscn wcrcldwijd toe. Hocwel 

over de prccieze omvang van de gevol

gen van dezc aamlag op het voor aile 

wereldburgers gcmccmchappelijke erf

goed nog vee! onduidclijkheden be

staan, kan de ernst van de problema tick 

niet (meer) worden bestreden_ 

Relatieve eensgczindheid bestaat ook 

met bctrckking tot de vraag wclke 

maatrcgelen noodzakclijk zouden zijn 

om de ergstc gevolgen van bijvoor

beeld de toencmcnde emissies van 

brocikasgassen te voorkomen_ Wat dat 

betreft werd in 1992 in het UN

Kiimaatverdrag een ambiticuze doel

stclling overeengckomcn. De conccn

tratie van hrocika<;gassen in de 

atmoslccr moet gestabilisccrd worden 

op een niveau waarop zij geen gevaar-

lijkc ctfcctcn voor het wercldklimaat 

hebbcn en waarop de vcrschillende 

ccosystemen voldoendc tijd hebhen om 

zich aan klimatologische veranderingcn 

aan te passen. Cczicn het ovcrgrote 

dec! van de emissies van brocikasgassen 

voor rekening komt van de industric

landcn (ruim 70'!\,) en de gcwenste ver

dere ontwikkeling van de 'arme' Ianden 

verbonden zal zijn met een tocnamc 

van hct energicvcrbruik en daarmee 

ook van de uitstoot van broeikasgassen, 

is het ook duidclijk dat de reducticver

plichtingen van de industrielanden 

voor hroeikasga<;<;cn aanzienlijk (moe

ten) zijn. Zo zal, afhankclijk van het 

gckozen model. de cmissic van CO, tot 

hct jaar 2050 met 60% dan wei llO% 

ten opzichtc van de in 1987 ( respectie

velijk 1990) uitgc<;toten hocveclhcdcn 

moetcn afnemen. 1 Op de Top van de 

Europese Lime in Amsterdam (juni 

jongstleden) wcrd overeengekomen dat 

tot 2010 een reductic van 15% moet 

zijn bereikt. 

Joint Implementation 
In de afgelopcn jaren is gehleken hoc 

moeilijk deze reducticdoclstelling in 

het hinnenland bcreikt kan worden. 

Het is zeer de vraag of de 5% reductic 

tot het jaar 2000, waartoe Nederland 

zich oorspronkelijk heeft verplicht, wei 

haalbaar zal bli)kcn_ De investeringcn 

die, bij een grociende economic en cen 

daarmcc gcpaard gaand grocicnd cner

gicverbruik nodig zijtl, zijn uitermate 

hoog Dan rijst de vraag of het nict zin

voller is een groot dcel van de middc

lcn waarmee thans wordt geprohecrd 

om in Nederland tnt een reductic van 

de cmissie van hrocikasgassen te komen 

in te zetten in Ianden die technisch en 

economisch mindcr ontwikkcld zijn_ In 

dczc Ianden zijn de kosten voor de rc

ductie van hijvoorbeeld een ton C0 2 
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beduJdencl, vaak ecn veelvoucl, lager 

dan in Nederland en andere g6ndLh

triali<>eerde Ianden waarin in het verlc

den a! vergaande maatregelcn tot emis

siebererkmg hehben plaat<>gevonclcn. 

Vour de bestrijcling van het uiteinde

lijke milieurrohlecm, de verhoging van 

de temreratuur in de atmosfecr, zo 

luiclt de gedachte, maakt het nauwelijks 

uit waar de emi<>Sies rlaatsvinden, rc<;

recticvelijk waar de reductie van de 

emi<;<;ies rlaatsvindt. Het milieu wordt 

clan meer gccliend als schaarse miclde

len niet worden bestcccl voor technisch 

ortimalc, maar zecr durc voorzieningen 

in Nederland voor te schrijven die nog 

maar ecn relatid geringe afname van de 

emissie<; tot gevolg hcbben, maar deze 

middelen worden bcsteed om bijvoor

heeld in de zich sterk ontwikkelende 

Oost-Furorcsc economiecn het gchruik 

van milieuvriencleliJke tcchnieken met 

ecn relaticf vee! hoger he<>raring<>ro

tcntieel mogclijk te maken. De door 

hiJvoorhceld Nederland hetaalde en 

gc'lnitieercle reducties van de emissie 

van hroeikasgassen in hiJV<JOrheclcl 

TsJechic zou dan ten minstc voor een 

dec! moeten worden aangerekencl or 

de door Nederland te vervullen recluc

ticvcrrlichting (wdits) Or deze wijze 

zouden 'industriestaten', 'Schu>ellenliiCilder' 

en 'ontwikkelingslanden' hun gemeen

schaprclijke verantwoorclelijkheid voor 

de glohale milieuvraagstukken, in het 

hiJzoncler voor het hehoud en her<,tel 

van een leefhaar wereldklimaat, waar 

kunnen maken. De imrlementatie van 

de vcrrlichtingen uit het UN

Kiimaatverclrag en de in clat kacler nog 

in te vullcn concrete cloelstellingen 

vnor de reductic van hroeikasgassen 

worden zo gezamenlijk ter hand geno

mcn (/oint lmplcmellt,Jiion ). 

Aan dit proccs van .loi111 /mplnllentcl/1011 

worclt in Nederland, overeenkomstig 

( IJV 7 H 'J7 

het in I 995 door de rartijen bij de 

Climate Conoe11tio11 ovcreengekomen 

'LlcdiHrr Aland<~( a! dour een reeks van 

rrodprojecten uitvnering gegeven. 

Daarvoor were! in I 995 een bedrag van 

tl4 miljoen gulden ter beschikking ge

steld. llij de proefprojecten gaat het bij

vnnrhecld om een vernieuwing van de 

rurale clcktrificatie in Marokko met ge

hruik van zonne-energie, de substitutie 

van olie in Bolivia, warmtckracht in de 

suikerindustrie in China, biogas in India 

enzovoort. Het fenomeen van !oJflt 

lmf>lemcl11dlioH verdient ruimere aanclacht 

clan het tot nu toe krijgt en principiclc 

steun. Het glohale denken en de wil tot 

globaal hanclelen zou niet het domein 

mogen hlijven van enkele specialisten 

en regcringc.;conlnlis.;.;icc.;. 

.loi11l lmplcmcnt<liioH is echter geenszins 

onomstreden en zeker niet zoncler risi

co'<> en vraagtekens. Vee! aandacht 

moct worden besteed aan de techni

sche uitwerking van dit concept. Vaak 

zal het niet makkelijk zijn om te heoor

delen wclke emissiereductic werkelijk 

het gevolg is van een door een 

Ncderlands bedrijf g6nitieerde maatre

gcl in ecn ontwikkelingsland Ook 

moet de duurzaamheid van de emi'>sic

reductie zijn verzekercl. Fr zal voor ge

waakt moeten worden dat West-

Furorese hedrijven niet hun 

verouclercle installaties die 'thuis' niet 

Tneer gcbruikt mogcn 'A'ordcn aan ont

wikkelingslanclen verkopen en daarvoor 

ook nog een credit op hun verplichting 

tnt emissierecluctie verkrijgen omdat 

zelfs deze oucle installaties in het ont

vangcrland nog tot een aanzienlijkc re

ductic van de milieuvervuiling lciden. 

Ecn veelgchnorde beclcnking is dat 

door het aanrekenen van in andere Ian

den bcreikte emis'>iereducties de clruk 
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op het ontwikkelcn van nieuwe, milieu

vriendelijker technieken wordt wegge

nomen omdat men de cigen emis.,ies 

immers niet meer (zoveel) hocft te re

duceren. In Europces verband is dan 

ook afgesproken om in de eerste fase 

van de proefprojecten geen creditcring 

toe te Iaten. De oorspronkelijk over

eengekomen reductiedoelstelling van 

S'Yt, tot het jaar 2000 zou du., ten min

ste voor het grootstc dec! op eigen 

kracht moetcn worden gehaald Op 

den duur is dat echter niet mogelijk 

Het systeem werkt aileen als er zowel 

op het nivcau van het i nve'>terendc he

drijf, alsop het niveau van de nationale 

staat incnzlioes bestaan om te zoeken 

naar zinvolle projecten met aanzien

lijke emissiereducties in hct buitcnland. 

De verantwoordelijkheid voor de lccf

kansen van toekomstige gcneraties en 

voor het behoud van de schepping ei

sen dat de hicrvoor weergegeven re

ductiedoelstellingen scrieus worden ge

nomen. Voorzover dit geschicdt zal de 

druk op het ontwikkelcn van milieube

sparcnde techniekcn ook met .loi11t 

lmplemeHtation hoog genoeg blijvcn. 

Bovcndien is het concept van ./oint 

lmplcmentatiDiz nict het enige antwoord 

op de grote uitdaging van het begin

ncnde millennium. De druk op het ont

wikkelen van milicuvriendelijkcr tech

nieken moet ook. en misschien zclfs 

vooral, worden hoog gehouden door 

het internalisercn van thans nog nict 

doorberekende milicukosten. Een staat 

die enerzijds bij een structurecl afne

mende werkgclcgenheid de bruto-loon

kostcn door zijn bclastingssysteem nog 

steed., kunstmatig buitengewoon hoog 

houdt, maar andcrzijds de steeds krap

per wordcnde milieugebruiksruimte 

gocdkoop en deels gratis weggcdt, 

hccft de tekenen der tijd niet erkent en 

zal zowel op hct gebied van de hcstrij-

ding van de wcrkloosheid als op hct 

terrcin van de milieubescherming falen. 

Vee! beter dan door de overheid aan 

bedrijvcn opgelegde reductievcrplich

tingen werkt ecn cmissicreductie via 

hct marktmechanismc door het creeren 

van hogere, reclcrc kosten voor milicu

vcrvuiling. Een centrale plaats komt 

daarbij toe aan de cnergieprijs Hct is 

geen toeval dat het energieverbruik per 

hoofd van de bevolking in de 

Verenigde Staten (VS) meer dan dub

bel zo hoog is dan in aile West

Europese industriestatcn, de prijs voor 

energie daarcntegen in de VS is duide

lijk lager .loi11l Implcme1ll!llion moet 

daarom gepaard gaan met een in her

zicning van het belastingstelsel die tot 

doc! hecft beter aan te sluitcn bij de te

genwoordigc en tockom'>tige ontwikke

lingen met betrekking tot de productie

factoren mens en milieu. 

Zeker zijn niet aile milieuproblemen 

oplosbaar door dergelijk glohaal hande

len. Lokale en regionalc vervuiling, bij

voorbeeld geluidhindcr door het vlicg

verkeer of de vcrvuiling van rivicrcn en 

andere binnenlandsc oppervlaktewatc

ren kunncn uitsluitend aan de hron wor

den bestreden, daar waar de vervuiling 

plaatsvindt, in Nederland. De milieuge

volgen van de doorgeschoten mobiliteit 

kunnen aileen via een ingrijpend 

Europees prijsbeleid tot aanvaardbare 

vormen worden teruggebracht. Toch 

lijken mij de toepassingsmogelijkheden 

van het concept van .loi11l Implemez1lllliol1 

verder te strekkcn dan uitsluitend in het 

kader van het Klimaatsverdrag, waarop 

de discussic van dit concept than., 

qeeds betrekking hccft. 1\ logeliJkheden 

zie ik hijvoorbeeld voor een gcmeen

schappelijke implementatie van het 

lliodiversiteitsverdrag In het 

Nederlandsc natuurbclcid staat vooral 



de opbouw van cen ecoiogische hoofd

structuur ccntraal. Voigens hct beleid 

van de regcring moet cen groat dee! 

van dit ruimtelijk systeem van met ei

kaar verbondcn gebiedcn waarin de 

hoofdbctekcnis toekomt aan de natuur

functie worden verwezcnlijkt om gcbie

den die thans in agrari'>ch beheer zijn 

(ongeveer de helft). De kosten voor de 

compensatie van de desbctreffendc ag

rariers zijn zo hong dat dit concept fi

nancieel nict te verwezenlijken lijkt. 

Ook hier kan de vraag worden gesteid, 

of het niet zinvollcr is om ecn dee! van 

de voor het agrarisch natuurbeheer uit

gegeven geiden te be;teden om in an

dere dcien van Europa die gebieden be

ter tc beschermen, die ecologisch 

bezicn veel belangrijker en waardevol

ler zijn dan tot nu toe intensief be

hcerde Nederlandse landbouwgronden. 

Llit cen Europees pcrspecticf bezien 

lijkt Nederland vooral verantwoordelijk 

voor het behoud van een Europese eco

logische hoofdstructuur en daarnaast 

voor die soorten en leefgemeenschap

pen die buiten Nederland nog maar 

weinig voorkomen, zoals bijvoorheeld 

clzebroekbmsen en de Waddenzee. 

Llit ecn internationaal oogpunt bezien 

moet de vraag worden ge;teld of bet 

werkelijk zo belangrijk is om de das en 

andere soorten met ecn hoog 'aaibaar

heids-gehaite' te betuttelen in plaats 

van het hevorderen van een duurzaam 

hehecr van regenwouden. De kap van 

regenwouden gaat immers nog steeds 

in hijna onverminderd tempo door. Dit 

betekcnt niet aileen een acute bedrei

ging van de voor het behoud van de 

hiodivcrsiteit met afstand belangrijkste 

biotopen. maar ook een aanzienlijke 

verhoging van de C:O,-emissie'>. De re

genwoudcn onttrekken immer<, door 

hun groci in belangrijke mate C02 aan 

de atmosfecr. Clohaal bckeken zal 

UJV 7:H '17 

daarom het effect voor de bestrijding 

van de meest dringende milieuproble

men van middelen die worden ingezet 

om de kap van stukken regenwoud te 

voorkomen en een duurzaam beheer 

daarvan mogelijk te maken veel hoger 

zijn dan de inzet van dezelfde midde

len voor een extensivering van het ag

rarisch beheer op gronden met een 

hong agrarisch rendement. Nederland 

is als rijk land in belangrijke mate mede 

verantwoordelijk voor het behoud van 

de ongekende biodiversiteit van de re

genwouden in economisch minder wel

varende staten. 

Toch is het te eenvoudig om, zoals een 

lid van de Tweede Kamer een tijd geie

den heeft aanbevolen, met Nederland'> 

overheidsgeld gewoon een stuk rcgen

woud te kopen dat in de krant wordt 

aangebodcn om zo te voorkomen dat 

het wordt gekapt2 Reden voor de on

verminderde vernieling van deze voor 

het voortbestaan van de hele aarde es

sentieie lccfruimten is immers niet ai

leen de behoefte van de wcreldmarkt 

aan tropisch hardhout. maar veelal ook 

de behoefte van de lokale bevolking 

aan steeds weer nieuwe grond die voor 

een beperkt aantal jaren agrarisch 

geexploiteerd kan worden voordat het 

volgende stukje regenwoud gekapt 

moet worden. Het behoud van biodi

versiteit in het tropisch regcnwoud is 

daarom aileen in ;amenwerking met de 

lokalc bevoiking mogeiijk. Niet aileen 

het regcnwoud moet duurzaam beheerd 

worden, ook de in het regenwoud ie

vende bevolking moet, bijvoorbeeld 

door hct werk op hardhoutplantages, 

mogelijkheden verkrijgcn om duurzaam 

in hun levensonderhoud te voorzien. 

Maatregeien tot behoud van de biodi

versiteit in bijvoorbeeld regenwoud-ge

bicdcn moetcn hand in hand gaan met 
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ccn op versterking van ccn ontwikke

lingshulp die de ontvangers in staat wil 

steilen op ccologisch verdraagzame 

wijzc zclf in hun behocften tc voorzien 

en te komcn tot een duurzame exploi

tatie en ontwikkeling van hun land. 

Meer in het algcmeen geldt dat een 

globaal denkcnd milieubeleid in vee! 

sterkere mate dan tot nu toe gcbruike

lijk is moet samenwerken en moet wor

den aangevuld met het ontwikkelings

hulpbeleid De toenadering zal van 

heide kanten moctcn gebeuren. Het 

milieuhekid moet nadrukkelijk aan

dacht voor zijn socialc dimensic heh

bcn en het ontwikkelingshulphclcid 

moet op ziJTl ecologische verdraag

zaamhcid getoetst worden. 

Ook met bctrckking tot het natuurbe

lcid en het beleid tot behoud van de 

hiodiversiteit gcldt cchter dat ccn in

tcnsivering van de op ccn .loif1t 

llllfllnllmtatioll van de globale milieutaken 

gerichte projecten niet ge.isolccrd mag 

staan. Ook de hedrciging van de 

schaarse natuur in Nederland en de niet 

allatende druk op de (deels nog op te 

bouwcn) ecologische hoofdstructuur 

vindcn ecn helangrijkc oorzaak in hct 

kit dat de ecologische waarden van de 

grond in Nederland nog steeds niet in 

ccn adequate prijs tot uitdrukking ko

mcn. De verplichting tot compense

rende maatregelcn hij de aantasting van 

natuurwaarden zoals het riJk die zich

zell in het Structuurschcma Crocne 

Ruimte heeft opgelcgd zijn in dit ver

band een eerste aanzct, maar zijn in 

hun strekking veel te bepcrkt. Door een 

vcrdcre ontwikkeling van dit instru

ment en een ruime tocpassing op de 

aantasting van aile ecologische waarden 

en op cen aantasting niet aileen door 

de overheid, zou hct natuurbehoud met 

behulp van de markt ecn reclere plaats 

in de strijd om lunctietoekenning en 

gebruik van de schaarse ruimte kunnen 

krijgen 

Met een milieubelcid dat niet aileen 

stcrkcr dan tot nu toe wordt bepaald 

door globaal dcnken, maar ook sterker 

dan tot nu toe aandacht besteedt aan 

de mogclijkheden tot globaal handelcn 

kunncn niet aileen meer resultatcn 

worden hereikt in het streven de we

reid ook nog voor toekomstigc genera

tics hewoonbaar tc houden, maar lijkt 

ook ccn inzet van het milieuinstrumen

tarium mogelijk te zijn die mecr llcxi

biliteit hiedt voor hct hcdrijfsleven. 

Dit concept biedt zekcr geen panaccc 

voor aile soorten milicuvcrvuiling maar 

lijkt mij, samcn met een op internalise

ring van externe milieukosten gcrichte 

aanpassing van het hclastingstelsel en 

hct gcbruik van andere prijsmechanis

mcn, een belangrijke nieuwc oricntatie 

van hct rnilieubeleid te moctcn wor

den. 
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