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Dat er een trend is naar duurzamer consumeren is wei duidelijk. 

Marry Visser-Van Doorn weet hier alles van. Zij is sinds april 1997 

Tweede Kamerlid voor het CDA en was daarvoor naast voorzitter 

van het CDA-Vrouwenberaad onder andere bestuurslid van de 

Stichting Max Havelaar en voorzitter van de Nederlandse Bond 

van Plattelandsvrouwen (NBvP). 

V
isser-Van Doorn: "Wij zijn 

destijds in de NBvP gestart 

met een twee jaar lange 

campagne 'Kritisch consu

meren, duurzaam produceren' Het was 

een logisch gevolg op de andere pro

jecten die we ontwikkeld hadden. Een 

project over ontwikkelingssamenwer

king gaf tevens aan hoe belangrijk het 

milieu was. Daarna was er het project 

over 'Leefbaarheid op het platteland' 

dat ook alles met het milieu te maken 

had. Op bijcenkomsten met agrarische 

vrouwcn hoorden we hun zorgen over 

bijvoorbeeld het steeds weer opvoeren 

van de productie. Daarom besloten we 

met het hoofdbestuur tot dit nieuwe 

project dat direct na UNCED '92 van 

start ging. Het wcrd met enthousiasme 

ontvangen want onze !eden zijn zowel 

consumenten als producenten, die bier

over met elkaar discussieren. De Bond 

stond altijd voor Educatie, Recreatie en 

Emancipatie en sinds 1990 is daar ook 

Actie aan tocgevoegd. Toen het bestuur 

dit voorstel voor het toevocgcn van 

Actie inbracht werd hct met daverend 

applaus ontvangen. Dat was een van de 

leukste momenten van mijn voorzittcr

schap." 

Het acticpunt in de campagne 'Kritisch 

consumeren, duurzaam produceren' was 

onder andere het project 'De macht van 

de boodschappentas'. Er werd heel kri

tisch gekcken of producten wei milieu

vriendelijk en sociaal verantwoord zijn 

Een actievc groep vrouwcn in Drenthe 

ging zelfs aile supcrmarkten af om in de 

winkel in overleg met de winkelma

nager de producten te beoordelen. 

Visser- Van Doorn: "lk geloof dat dit 

soort campagnes invloed heeft. De 

NBvP hceft 75.000 !eden en al die !e

den nemen hun ervaringcn en menin

gen weer mee naar hun eigen sociale 

on1gev1ng. 

CDA en duurzame 
ontwikkeling 
Na het voorzittersschap van de NBvl' 

was Marry Visscr-van Doorn tot haar 

Kamerlidmaatschap voorzitter van het 

CDA- Vrouwenberaad. Ook hier staat 

'duurzamc ontwikkcling' op het pro

gramma en worden aanbevelingcn ge

daan voor het vcrkiezingsprogramma · 
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1. Geringere milieubelasting. 
2. Lagere kosten. 

3· Milieuvriendelijk imago. 

4· Grotere afzet. 
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Een mentaliteitsomslag kan aileen als col15umenten de juiste inform a tie krijgen en er 
genoeg prijsflrikkels zlj11 uoor aanschaf uan duurzame artikelen. 

van hct CDA. Naa'>t een grate inzct 

voor emancipatie van vrouwen heeft 

mevrouw Visser vooral de laatste jaren 

vee! hijgedragen aan de discussie over 

duurzame ontwikkcling. Nu zit ze dan 

in de Tweedc Kamer. Wat kan ze hier 

hijdragcnc 

Marry Visser-van Doorn: "lk kan als 

Twccdc Kamerlid invlocd hcbben op 

hct verkiezing.,programma van het 

C:DA en bijdragcn aan het uitwerken 

daarvan in de politieke praktijk van 

clkc dag lk rea!i.,eer me dat die praktijk 

erg hardnekkig kan zijn' Met mijn por

tefeuilles Volkshuisvc'>ting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieuhygicne (VROM), 

lluitenland'>e Zaken en Financicn heh ik 

natuurlijk tc maken met duurzaamheid. 

lk vind het vooral voor het C:DA be

langrijk dat het een lange terrnijnvisie 

neerzet over hoc we denken dat een 

duurzame samenlcving eruit ziet. Daar 

moet dan een stappcnplan aan gekop

peld worden en vergeet vooral niet hct 

draagvlak bij de burger tc creeren. 
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Voortdurende economische groei botst 

met duurzame ontwikkeling, dus we 

mocten keuzes maken. 

Binnen hct CDA werd in de jaren tach

tig a! over het rentmeesterschap ge

sproken. Maar daarna is er te weinig 

gebeurd Hoewel wijlen Berry Esselink 

een grote bijdrage heeft geleverd aan 

het ontwikkelcn van 'Het Nationaal 

Milieu Bcleidsplan' lk zeg weleens hij 

het CDA zijn de halpennen en de vlag

gen groener dan hct milieubeleid. Het 

komt wellicht omdat het CDA een par

tij is met vooral onder de agrariers een 

belangrijke achterhan. Jarenlang werd 

gedacht dat landhouw en milieu regen

over elkaar staan. Maar inmidde!., is dat 

verandcrd. Het CDA kan nu ecn voor

trekkersrol vervullcn, juist omdat het 

zo'n achterhan heeft onder de agraricrs. 

Maar let we!: een duurzaam bcleid 

wordt gemaakt door aile partijen uit de 

samenleving. Het i-, niet een zaak van 

de agraricr<; aileen. Uit mijn verlcdcn 
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bij de plattelandsvrouwen weet ik dat 

veel agrariers juist heel milieubewust 

zijn. Maar hen moet wei de mogelijk

heid geboden worden om het roer om 

te gooien. De boeren zouden een be

tere prijs moeten krijgen die hen in 

staat stelt milieuvriendelijk te werken. 

De begrippen rentmeestcrschap en soli

dariteit zijn kernwaarden voor het 

CDA en juist vanuit die begrippen heb 

je de plicht een serieus beleid te voeren 

om te komen tot een duurzame samen

lcving. De aarde bewerken en bewa-

ren. 

Voorbeeldfunctie overheid 
Het is belangrijk te weten wat nu de 

mogelijkheden en ideecn van de kers

verse politica zijn. 

Marry Visser-van Doorn: " Een van de 

belangrijkste voorwaarden is een draag

vlak in de samenleving te creeren. De 

overheid moet dit doen in samenwer

king met de maatschappelijke organisa

ties, door informatievoorziening en 

vooral door maatschappelijke organisa

ties de middelen voor deze informatie

overdracht te geven. Dat draagvlak 

ontstaat niet als je als overheid geen 

goede voorbeeldfunctie vervult. 

Waarom rijden onze ministers bijvoor

beeld niet in elektrische auto's? En kun 

je burgers stimulcren tot duurzame 

consumptie als je bijvoorbeeld tegelij

kertijd de plannen voor uitbreiding van 

Schiphol bekendmaakt? 

De overheid zal nieuwe technische ont

wikkelingen moeten stimuleren die 

minder milieubelastend zijn. Een van 

de belangrijkste instrumenten van de 

ovcrhcid moet zijn de prijsregulering, 

zoals ook 'Nieuwe wegen, vaste waar

den' al aangeeft. De milieulasten moe

ten in de verkoopprijs verdisconteerd 

worden. Duurzame productcn worden 

daardoor goedkoper. Mensen moeten 

beloond worden als ze de keuze maken 

voor duurzame producten. De eco

aardappelcn zijn duurder dan gewone 

aardappelen, maar dat zal niet meer het 

geval zijn als de milieukosten van de re

guliere aardappelteelt in de prijs wor

den meegenomen. De overhcid kan 

ook de BTW-hcffing differentieren naar 

wel-en niet-duurzame goederen. Er is 

een mentaliteitsomslag nodig Dit kan 

alleen gebeuren als consumentcn de 

juiste informatie krijgen en er genoeg 

prijsprikkels zijn voor aanschaf van 

duurzame artikelen. 

lk vind dat het CDA de moed moet 

hebben om consequent de opdracht 

van rentmeesterschap en solidariteit uit 

tc dragen in de politieke rcaliteit. 

'Nicuwe wegen, vaste waarden' kondigt 

dat aan en vee! milieubewuste CDA-ers 

rekenen erop dat dit idee goed uitge

werkt in het verkiezingsprogramma 

komt-" 

Drs HFG. Oppenhu1ze11 
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