
De overheid slaagt er niet in te voldoen aan de verplichtingen die 

op haar rusten als enige instantie die zich verantwoordelijk kan en 

zou behoren te maken voor herstel en behoud van natuur en mi

lieu. Politieke moed is op dit terrein ver te zoeken terwijl er juist 

een groot maatschappelijk draagvlak is voor op duurzaamheid ge

richte inaatregelen. In de concrete programma's zou het CDA met 

dergelijke maatregelen moeten komen. 

I 
n hct dchat ove1 duurzaamhc1d 

gaat her onhctw1st over natuur en 

1m lieu Het duurzaam vo01 handcn 

en tocgankcll)k ZIJn van dezc waar 

den, ovcral, voor icdcrcen, nu en in de 

tockonl'-.t, vorn1t on'. gc

mccnscharpclijkc stn~cl

doel 1 Hoc dichter ecn sa

mcnlcving dit doc] nadcrt, 

hoc stah1clcr ziJ is en hoc 

grotl'r ook haar continu·l

tcit'-;Vcrwachting en -waar

horg kunncn zijn. 

Omdat de natuur· en mi

licuwaardcn zo ccntraal 

'-.LJJn gcct ik daarvt~n ccr<.,t 

ture' terccht bij riaats enrol van andere 

actoren in hct duurzaamheidsstrcven, 

met name de natuur- en milicuorganisa

tics. Tenslotte geef ik ecn mogelijke op

lossing voor de impasse waarin onze sa-

mcnlcving bezig j(.j va<.;t tc 

I open juist op her stuk van 

het strcvcn naar duur

zaamheid - en dus naar 

mcnswaardigheid. 

Natuur en milieu 

cnkclc braktcriqickcn om /v1r PCE. t){111 Wijmcn 

Lr bcstaat een heel aantal 

natuurhcelden, hiJvoor

beeld het romantische, het 

ecocentrischc of het func

rionelc. Ook milieu kan 

vanuit diverse pcrccpties 

vcrvolgcn-; no tc gaan hoc hct -,taat n1et 

hun 1mtandhouding. herstcl en cerhic

diging Dat de ovcrhcid daarhij cen 

slcutclpositic innccmt ot zou hchorc11 

in tc ncmcn, ll)kt duidclijk, maar de 

laatstc woorden hcvattcn Ofl zijn minst 

sccrsis lk zal trachtcn de oorzakcn 

daarvan na tc gaan en kon1 dan 'van na-
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benaderd worden zoals een lySisch

chcmische, ecn ecologischc ot ccn cco

nomischc. Die laatste twec vormcn cl

bars achtcrkant ot spicgelhccld, helaas 

voor vclcn ook elkaars tegenpool. 

llcgrippen als schaarstc, (non-) lllcril

gocd, en milieugchruiksruimte komcn 

dan in bcclcP 

-l 

z 

Vl 

z 

v 

c 
c 

N 

)> 

)> 

v 



0 

I 

0 

z 

UJ 

z 
f-

lk benader deze waardcn - natuur en 

milieu zijn geen belangcn, sectoren of 

facet ten- anders. Natuur en milieu vor

rnen de basis, het fundament, het suh

straat van en voor alles wat leeft, terwijl 

dit 'alles' zeit ook deeluitmaakt van en 

invloed uitoefcnt op dit substraat.' Hct 

Ieven is er aan onderworpen, terwijl hct 

er (mede) bepalend voor is. Ecn wissel

werking tussen hui'> en bewoners die in 

de wetenschap der ecologic haar stu

dicobject vindt: kringlopen, voedselke

tens, en -wcbhen, gradienten, inwerkin

gcn, reciprociteiten, stadia van 

successie, streven naar evcnwicht, -

naar duurzaamheid! - ,het zijn aile J'>

pecten van het totaal van onze (volks)

huishouding, waannee zich ook de zus

tcrwetenschap der economie pleegl in 

tc Iaten als het gaat over verdeling van 

schaar;.;e goedercn, twy-outtimc", exlmlilli

lics5, problemen van stock (gebruik) en 

flow (verbruik) en van afwenteling van 

kostcn. 

Natuur en milieu zijn al., <,ubstraat geen 

"voor menselijke beheersing vatbare 

stoHelijke objccten" zoals onze wetge

ver het begrip 'zaak' omschrijft'' Het 

zijn uit hun aard collccticve goederen, 

ze bchoren tot hct honw11 cormnune, ze 

zijn boven-per<,oonlijk 7 , van en voor 

ecnieder. Het is daarom in strijd met 

het univcrsele recht natuur en milieu te 

verbruikcn, aan te tasten, te bederven 

of tc vernietigen. Het is niet mogelijk 

voor een individu, een groep of een 

staat cr een exclusicvc. dat wil zeggen 

de vcrgelijkbare anderen uil'>luitende 

claim op geldend te maken. daar dcze 

waardcn de categoriccn van ctgendom. 

ovcrcrfbaarheid en verhandelhaarheid 

ovcrstijgen-' 

Nog een heel andere helangrijke notie 

kleeft natuur en milieu aan. Hoezeer 

ook verkerend in de steer van grond

rcchten'' en in die van de basic lmm<111 

nec.lsw, zij kenncn geen eigenstandige 

rechtsingang of, zij kunnen zich nict 

docn gel den als "persona stcmdi in judicio" 

Wij dicnen du'> voor hen in het krijt te 

treden en hen in rechtc te vertegen

woordigen, een observatie die inmid

dels in ons land alom bij de rechter en 

ook de wctgever weerklank vond. 11 Hct 

fraaiste voorbeeld Ievert hier voor mij 

het zogcnaamde Nieuwe l\1cerarrcst 12 

waarin 'ideclc' rechtspcrsoncn ontvan

kelijk werden geacht, omdat aantasting 

van natuur en milieu, we ike waardcn zij 

'statutair' verdedigen, als een onrecht

matige daad jegens hen wordt he

schouwd. Het collecticl karakter van 

deze goederen komt gocd naar voren in 

hct Reinwater- of Kalimijnenarre'>t 11 

waarin de Hogc Raad hesli'>te dat hct 

boven'>trooms vervuilcn van een rivier 

onrechtmatig kan zijn jegem gebrui

kers van hct water van die rivier bene

denstrooms. Hier spring! de onderlig

gende opvatting in hct oog dat ccn 

rivier in wezen als een collectiel gocd 

aangcmcrkt behoort te worden, dat niet 

door de enc gcbruiker ten lastc van an

dere gehruikers mag worden verbruikt 

of ongeschikt gcmaakt om (ookl hun 

eigen belangen te dicnen. 

Teloorgang en herstel (?) 
Het is niet nodig hicr te illu'>lreren hoe

zccr er alom sprakc is van aantasting 

van natuur en milieu in meer ol minder 

ernstige mate en van lokaal tot mondi

aal niveau. Het bijna tien jaar oude rap

port 'Zorgen voor morgen''" bevat een 

duidelijke grahek waarin proces<,cn en 

problcmen voor elk schaalniveau wor

den weergegeven. Ons eigcn 'Schep

ping en rentmeesterschap''' geeft een 

Llltvoerige diagnose ("aantasting, uitput

ting en verontreiniging") van de hui

dige toestand van de schcpping F.n dit 

i'> maar een klcine grccp uit de enonne 



hoeveelheid informatie Het adagium: 

"een gewaar'>chuwd mens telt voor 

twee" doct helaas gecn opgeld. 

lncidentele teloorgang van natuur en 

milieu in de ecologische zin van deze 

woorden is niets nieuws. Voor de mens, 

die 'a!-, '>oort' pas recent in de evolutie 

opdook, even 'weggedach~, was er 

voortdurend sprake van wijziging van 

allerlei aardkundigc en klimatologische 

factoren. De thcoric dat de sauriers ± 

65 miljoen jaar geleden het loodjc heb

ben gelcgd als gevolg van een enorme 

di'>torsie van klimatologi-

kele 'nuttige' afzelia of wcngc die per 

hectare voorkomen, wordt die hele 

hectare platgelegd .. 

lk koos de voorbeelden met opzet om

dat ze duidelijk maken hoe helangrijk 

schaal (ruimtcaspcct) en tempo (tijdsas

pect) zijn, waarop en waarin de aantas

tingen plaatsvinden. Op steeds meer 

locatics en met steeds hogere snelheid 

verbruikt de mens milieugoederen. 

Naar grondstoffcnwinning, energie-in

houd van het product of naar de trans

porten of afvalstromen die fabricage en 

gebruik veroorzaken, 

sche aard, veroorzaakt 

een komeetinslag, 

thans wei breed 

Het stelsel 
wordt niet omgezien en 

de negatieve effecten 

daarvan worden (kostc-

door 

wordt begunstigt het 
aanvaard. 11' Over een vee! 

kortere tijdas gemctcn zijn 

er ook antropogene effec

ten op natuur en milieu 

zichtbaar, een bekend 

voorbeeld vormt hier de 

schaatsen op de 

korte baan ten laste 

loos') op natuur en milieu 

afgewenteld, soms op al

lerlei andere plaatsen ter 

wereld, tijdens de hele cy

clus van hct product Ons 

nationale agrarische m

fmt/oulfml-probleem (soja, 

tapioca, kunstmest, be

strijdingsmiddclcn erm ter 

van waarden en 

van de 

l.ibanon, welker hellingen 

van hun ceders wcrdcn 

belangen die pas op 

langere termijn 

zichtbaar worden. 
ontdaan, omdat de 

Phoeniciers het hout nodig hadden 

voor de bouw van hun schepen. Een ac

tiviteit die ook in onze tijd nog voor

komt i'> de zogenaamde s!Jiftin'} cultiva

tion de 'plaatselijke' landbouw kapt een 

beperkt stuk tropisch (regen)woud om 

daarop enkele jaren vooruit te kunnen 

met de tee! t van gcwa'>'en voor mense

lijke con'>umptie. Het areaal in kwestic 

raakt uitgeput en verwordt, verlaten 

zijnde, tot een vrijwel onvruchtbare la

terietbodem, omdat de dunne boven

laag snel afspoelt. De bewoners namen 

inmiddels een aanliggend terreinge

declte in exploitatie Op vee! grotere 

<;chaal- nog '>teeds oppervlakten als die 

van Nederland op jaarbasis' - kapt de 

houthandel datzeltdc woud, met zijn 

enormc soortenrijkdom, voor die en-

([)V 7 H '!7 

fine van het voortbrengen 

van volstrekt 'anti-ecologische' mono

cultures - bergen zuivel, vlees, mest, 

graan eruit en extreem hoge ziekteri

sico's voor vee en gewas) vormt hclaas 

cen wei heel schrijncnde illustratie van 

deze noodlotsspiraal. Pas hct doorbre

ken daarvan ZOLI trOUWCnS ccht ccoJo

gisch handelen aan werkelijke ontwik

kclingshulp paren, althans indien voor 

een duurzame oplo'>'ing zou worden 

gekozen. 

"Zou": met dit woord raken we aan ccn 

van de oorzaken, waarom hcrstel zo 

moeizaam op gang komt en het zo 

moeilijk is cr vorm aan te geven. Het 

hoofdstuk 'Een duurzame veehouderij' 

uit het al cerder gcnoemde rapport 

'Economic en milieu: op zoek naar 

duurzaamheid' lijkt wei precies toege-
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<,neden op het 'agrarische' voorheeld 

dat ik hierboven gaf 17 Men leest daar 

keer op kecr over 'hct collectieve goed' 

'leetomgeving' of 'milieu'" of 'de samen

leving al-, collcctid van eigenaren van 

de aangetaste omgeving' '" 'Liiteinde

lijk' is het dan 'de overheid' die hct ver

zurings- en me-,tbeleid vorm moet ge

ven, want dit "is de cnige in-,tantie met 

zeggenschap over het domein waarin 

deze prohlcmen zich voordoen" De 

overheid client daartoc 

te geven en te besturen. StaatsrechteliJk 

is dit uitgcwerkt in een verdeling van 

diverse soortcn hevocgdhedcn over wat 

wei 'machten' wordt genoemd. Lr zijn 

er zcker vier - wetgever, uitvoerder, 

rechter en amhtenaar- die elkaar on

derling in halans houden en controle-

rcn. 

Velen zijn gdrw,treerd als zij kenni<,ne

men van de resultaten van de afweging 

van waarden en he Iangen door de over-

heid. Degene die zich het 

va<,t te stellcn "welke vor

men van milieugebrui < en 

welke niveaus van emissie 

toelaathaar zijn".'" Hoc 

ver we nog van huis zijn 

met maar ccn begin van 

hcrstcl -ware cr geen var

kenspest gcweest, dan was 

het aantal dezer dicrcn in 

191)7 nog verder opgelo

pen.. - make ieder voor 

zichzclf uit. Zeker is, dat 

de ovcrheid er niet in 

slaagt te voldoen aan de 

verplichtingen die op haar 

rusten als, inderdaad, 

Wie consequent 
mee'>te roert, lijkt dikwiJ]s 

te worden begumtigd, 

weigert de 'zwakke' he Iangen en 

werkelijke 

milieukosten te 

waarden - anncn, oude

ren, vreemdelingen, cul

tuur, natuur, milieu- moe

ten het vaak aHeggen 

tegen allerlei economische 

krachten. 

betalen en door te 

berekenen in de 

producten loopt 
Het gevoel van onmacht 

dat velcn daardoor belc

ven- -,oms slaat dat om in ooit 'vanzelf' tegen 

de ecologische 
VCf()lltwaardigi ng: men 

denke aan het verloop van 

het HSI.-dcbat in de lamp. 

'enigc instantic' die zich verantwoordc

lijk kan (en zou hehoren te) makcn 

voor herstel en hehoud van natuur en 

milieu als de collecticvc gocderen hij 

uitstek. Dezc conclusic is onmiddelliJk 

tramponcerbaar naar andere tcrreincn 

van bedrijvigheid dan het agrarische, 

zoal-, bijvoorhceld energie, luchtvaart, 

verkeer en vcrvoer, cen va<,tstclling die 

mij vocrt naar de volgende paragraaf. 

Overheid, politiek en milieu
actoren 
De overheid is hct gezag, dat wij, door 

uit nns cigen midden vertegcnwoordi

gcrs te kiezcn, zcll hoven onszell aan

stcllcn en hekleden met de hevoegd

heid om ons, de gemeenschap Ieiding 

Twecde Kamer, waarhi1 

het op duurzaamhcid gerichte C:DA

standpunt met betrekking tnt het trace 

moest sneven als gcvolg van hct wind

vaan-gedrag van PvdA en I )66- wordt 

verklaarbaar als men zich tc hinnen 

brcngt, dat de korte verkiezingshnrizon 

van vier jaren haaks staat op het lange 

tijdsperspectid dat gemncid is met JUist 

een hegrip als 'duurzaamhcid' Hct stcl

scl hegunstigt het schaahen op de 

korte haan- snellc succc<,<;en, opportu

nisnlc. vooral ge~n in1populairc nlaatrc

gelcn- ten laste van de waarden en hc

langen die pas op ilangereJ tcrmijn 

zichthaar worden ol wier tcloorgang 

zich niet onmiddellijk manitcstccrt. 

)aren en jaren kon/mocst worden gcde

hattecrd en gcproccdeerd over de ver-

( I l\' 7 H '17 



hoging v~n de rivicrdiJkcn. Waarom 

vnlicr de lwsluitvormlllg zo moei

ZJJmc Omdat de il~iJks lwatcrqaah- en 

de waterschapqcchnocratit'n stcevaq 

weigerden het helang van adequate he

schermlng van natuur- en landschaps

waardcn (meek! in aanmnking te nc

men. Zo frustreerdc men de 

MER-plicht en moeq zich dus, or insti

gatie van mdieuactoren, door de rech

tcr zicn teruggdloten In I 'lY5/1 '.196 

kw~m de (waters)nood zo zecr aan de 

man, dat de m1niqer van Verkeer en 

Waterstaat er met mcclewerking van 

om parkment in slaagcle om hinnen 

een week of zes de Deltawet grote ri

vieren in het StJatshlad tc krijgen 21 

Wie kreeg- POX f'ofllllr, Pox /)ci- ogen

hlikkelijk de schuld van al de opgelo

pcn vcrtragi ngcn: de n1i I icubcwcgi ng~ 

Wie draagt de werkelijkc schuld~ De 

overheden die, consequent de signalcn 

'uit het veld' ncgcrend, meenden onge

stoord te kunncn doordiesclen or de 

rechtc ltJn van een systematische vcr

\voc...,ting vJn on..., ccuwcnoudc rivicrcn

landschap lnmiddcls zip1 weer achter 

('l.evcnde rivieren', Crcnsmaas, lliJuwc 

Kamer, Celdersc l'oort) hoc stcrk na

tuurwaarden en dchietvcrgroting met 

ldeltalvcliighe1d hand in hand kunnen 

g<1<1n voor wic bcrcid is or de lange ter

mijn te denken .. 

Van de besturende, wetgevende, recht

srrckendc ovcrhcid vcrschuift hct 

hecld vanzelt naar 'de rolitick', want 

het is daar dat de werkelijkc onmacht 

of onwil schuilt, uitcrst krachtigc lob

hies zoals die rond Schirhol niet te na 

gesproken.'J In ecn rcrmancntc ondcr

schatting van hun kiezers weigeren de 

rolitieke rartijcn hijna altijd stuk voor 

stuk om hij cen concrete hclangcnatwe

ging te ortercn voor imropulaire be

sluitcn en maatregckn met positieve re

sultatcn voor de lange termijn. Wat in 

C llV 7 ~ <J7 

het vat zit, blijve daar tcr verzuring, zo 

liJkt het motto te zijn Wic het stemge

drag van de meeste kamerfracties - de 

VVD vormt een extra \\Tange uitzon

dering- toetst aan de re<,recticvc rro

gramma's, kan nict andcrs dan vaststel

len dat cr dikwijls van kiezcrsbedrog 

sprake is. l'olitickc mocd is in elk gcval 

vcr tc zoeken. Natuur en milieu zouden 

zo hoog or de agenda van elke poli

tickc rartij moeten staan, dat cr voor de 

kiczer geen uitwijkmogelijkheid is naar 

ccn rartij die korte-terrnijn-gewin ho

ven duurzaamheid stelt. Mankeert hct 

de andere partijen aan dcrgclijkc moed, 

het C:DA past bij uitstck een op duur

zaamhcid en op natuurhehoud en mi

lieuhcrstcl gericht rrogramma. gekop

peld aan consequent (stem)gedrag door 

de kamerfracties 

Het perrnancnte falcn van de politick. 

die hij het atwegen van helangen de na

tuur- en milieuwaarden hijna altiJd weer 

prijsgcelt in plaats van deze als grcns

stellend en r<Jndvoorwaardelijk voor de 

afwcging zeit te Iaten fungeren". hecft 

al <,edcrt gcruime tiid andere actorcn in 

het veld gehracht in de vorm van een 

gdnstitutionali<,eerde natuur- en milieu

heweging Van de lokale actiegrocp -

er zijn cr duizendcn- tot en met de op 

nationaal n1veau opererende orga

nisaties als de Vcreniging Milieu

dclensie en de Stichting Natuur en 

Milieu, heide juist dit jaar 25 jaar oud, 

hestaat er een breed en vaak succesvol 

opcrcrend gchecl van bonafide rechts

personcn met cen ideclc doelstelling in 

hun statutcn, die in en huite11 rcchtc 

optredcn ter hcschcrming en herstel 

van natuur en milieu. In vergeli)king 

met de rest van de wereld kent 

Nederland ongewoon grote aantallen 

!eden en donatcurs van de 'klassieke' 

natuurheschcrmingsi nstellingen zoals 

Natuurmonumenten en de provinciale 
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land.,chappen, maar ook van 'moder

ncrc'- Wereldnatuurfonds, Crccnpeace 

ol de Vcrcniging tot behoud van de 

Waddenzee. Daarnaa<;t he<;taan er nog 

allcrlci mccr spccitiek operercndc orga

ni<,atics zoals Vogclbcschcrming of het 

lnstituut voor Natuurhcschcrmings

cducatie. Aan de wicg van dit allcs 

stondcn rnannen a!., lac f' Thijsse en 

l. Hcimans, tcrwijl bij dczc vcrrnelding 

met name de ( Koninklijke) Neder

landse Natuurhistorische Vereniging 

niet mag ontbreken. 

Is dit te heschouwen als allcmaal geka

naliseerde onvrede met bet overhelch

heleid op hct gcbicd van natuur en mi

lieu" Is het bctalcn van contributie 

doorgaam ccn vorm van atkoop van 

collectieve schaamtc7 Ot hekeert men 

zich soms in groten gctale tot de zoge

naamdc ollr-isslle-bewegingen, omdat de 

besluitvormings- en afwcgingskaders te 

ondoorzichtig zijn gcworden en hun 

resultaten onbctrouwbaarc Zeggen po

litici en bestuurders in hct opcnhaar tc 

vaak "nee", maar doen ze binnenska

rncrs toch "ja"" AI di t soort crnoties en 

scntimenten zullcn cnigszins aanwezig 

zijn, maar daarmcc mag men de kracht 

van de gcorganiseerde natuur- en mi

licuheweging niet atdoen. Het i'> de po

litick zeit, die een tc grotc kloof hccft 

Iaten ontstaan tus<,en enerzijds hct biJ 

de burger sedert ticntallcn jaren ge

groeide bcscf, dat hchoud en herstel 

van natuur en milieu ccn pure ovcrle

ving<;noodzaak zijn en de hardc reali

teit van hct primaat van de economic 

andcrzijds. De onlangs vcrschcncn nota 

'Op wcg naar een duurzame economic' 

van de minister<, van Volkshuiwesting 

Ruimtelijke Ordening en Milieuhy

gicnc (VROI\1) en Economischc zaken 

1EZJ over milieu en economic hevat zo 

wcinig principiecls, dat zij van deze 

stelling hclaas ccn duidelijk illustratic 

vornH. 

W1e con<,equent wcigcrt de werkelijke 

milicukmtcn tc betalen en door tc 

bcrekenen in de productic loopt ooit 

'vanzc\1' tcgcn de ecologische lamp. 

Uitputting van voorradcn, een tome

loos toencmcnd cncrgicverbruik per 

hootd, het zodanig lozen van alva\ dat 

oceanen en de strato<;fccr vervuilen en 

uiteindelijk hun (k\imaatJhuHerendc 

wcrking zullen gaan verliezen, hct zijn 

aile antropogccn vcroorzaakte, groten

dce\<, onomkeerbare dlecten die de rni

lieubalans van de aarde c<;<,entieel drei-

gen tc vcr-;torcn. 

Hct is hier dat de prohlcmcn schuilcn 

en het i-; daarop dat de natuur- en mi

licubeweging wijst. Dat er zich oplos

singsrichtingen aftekenen, maar dat de 

ovcrhcdcn en al hun vertakkingen en 

geledingen de 'enigc instantie<;' zijn die 

ook werkclijke veranderingen kunncn 

oplcggen en afdwingen komt aan de 

ordc in de laatste paragraal. 

Overheid + burger = 

duurzaamheid 
Men hoort en lcest momenteel wei dat 

'hct milieu' is gezakt op de lijst van on

derwerpcn waarmcc de bevolking, of 

de kiczcr zo men wil, zich bezighoudt. 

Dit moge wcllicht JUist zijn, maar het 

zegt niets over hct rnaatschappelijk 

draagvlak voor rnaatregelen gcricht op 

ccn duurzaarn voortbestaan van gave 

natuur en van cen gczond milieu. De 

enorm hogc participatie aan natuur- en 

milieuorgani<,aties- rncn dcnke ook aan 

de ticnduizcndcn vrijwilligcrs die er 

hun vriJe tijd belangclom aan bc<,tcdcn 

- doet juist vcrmocden, dat er een 

grotc bcrcidheid he<;taat orn zich hc

perkingen op tc (Iaten) lcggen ten gun

ste van ccn duurzarne aarde. Dat die 

duurzaamhcid hegint biJ om balkon ol 
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KWARTETSPEL DER DUURZAAMHEID 

KIEZEN VOOR KWALITEIT 

1. Nieuwe productafspraken: 
geen 'chemisch fruit' meer. 

2. Nederland: brainport? 
3. Milieuvriendelijker vervoer. 

4. Terugdringen bweikas-effect. 

KWARTETSPEL DER DUURZAAMHEID 

KIEZEN VOOR KWALITEIT 

1. Nieuwe productafspraken. 
2. Nederland: brainport? 

3· Milieuvriendelijker vervoer 
van personen en goederen. 

4. Terugdringen bweikas-effect. 

KIEZEN VOOR KWALITEIT 

1. Nieuwe pwductafspraken. 
2. Nederland: mainport, 

of liever brainport? 
3- Milieuvriendelijker vervoer. 

4· Terugdringen bweikas-effect. 
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KIEZEN VOOR KWALITEIT 

1. Nieuwe pwductafspraken. 
2. Nederland: brainport? 

3. Milieuvriendelijker vervoer. 
4· Terugdringen broeikas-effect door 

verminderen C02-uitstoot in de atmosfeer. 





achtertuintje en via buurt, dorp, '>tad, 

regio, land en continent een mondiaal 

karakter draagt, mage duidelijk zijn. 

Het 'stemmen met de voe-

de noodzaak om de waarden, i11 casu dus 

die van natuur en milieu, te respecte

ren. Het argument, het motief waarvan 

be ide (behoren) uit (tel 

ten' door de consument, 

bijvoorbeeld toen hij vroe

ger als anti-apartheidsactie 

de Zuid-Afrikaanse 

oulsflim-sinaasappels wei

gerde, zodat die binnen de 

kortste tijd van de schap

pen verdwenen, is een 

schoolvoorbeeld van 

draagvlak, verbonden aan 

kleinscha\igheid De ko

per'>staking in Duitsland 

Geen besluit met 
gaan is gelegen in de een

duidige noodzaak deze 

waarden, die slechts wij, 

mensen kunnen benoe

men en onderkennen, 

duurzaam in stand te hou

den, aileen al omdat daar

zonder ons eigen voortbe

staan wat daarvan 

uiteindelijk in ons zonne

stelsel ook zijn zal -

ruimte-, energie- of 

grondstof-

consequenties 

zonder 

voorafgaande 

ecotoets. 

gericht op Shell-benzine in verband 

met de Brent-spar-kwestie biedt een 

meer recent voorbeeld. 

"Verbeter de wcrcld en begin met jc

zelf." Dit motto vormt de ene poot van 

het veld. De andere is uiteraard de 

ovcrheid, weer uiteenvallend in politiek 

(de partijen) en instituties (de wetgever, 

hct bestuur en de rechter). 

Tussenschakels' bestaan er zowel op 

het vlak van de burger of de samenle

ving, te weten de natuur- en milieuor

ganisaties, als op het gebicd van de 

instituties, namelijk de vertegenwoordi

gende lichamen op drie (rekent met de 

waterschappen mee op vier) niveaus. 

Dit 'middenveld', organisaties en verte

genwoordigende lichamen, zou clkaar 

moeten vinden en tot onderlinge af

stcmming moeten komen, waarbij men 

over en weer uitgaat van elkanders spe

cifieke hocdanigheden De organisaties 

m<lgen, ja moeten opkomen voor een 

(of enkelc) uitgangspunten en aspecten, 

i11 casu dus voor de natuur- en milicu

waarden, hun herstel, behoud en duur

zaamhcid'>postulaat. De gemeentera

den, provincialc staten en Kamers der 

Staten-Ceneraal zijn bela<>t met de af

weging van belangen, vcrbonden aan 

UlV 7·K 'J7 

voorshands te garanderen. 

In die zin dat althans niet de mens, de 

mensheid zelf de werkoorzaak wordt 

van zijn eigen ondergang. 

Vanuit dit hoog-ideele perspecticf zijn 

een aantal concrete indicaties te geven 

en het zijn dezelfde die het in de chris

ten-democratie tot concrete 'program

matuur' zouden moeten brengen: 

natuur en milieu fungeren bij de bc

langenafweging als randvoorwaar

den en als grens; 

geen bcsluit met ruimte-, energie- of 

grondstofconsequentics zonder voor

afgaande ecotoets; 

verdelende rechtvaardigheid in de 

ecologische zin des woords voor de 

hele wereldbevolking en voor toe

komstigc generaties. 

Bovendien kan men ten aanzien van al

lcrlei belangen (werk, wonen, recreatie, 

transport, landbouw, dcfemie etc.) en 

sectorcn (ruimte, water, economie)H op 

vee\ concreter bclcidsniveau program

matische uitgangspunten formuleren ter 

ji11e van duurzaamheid. 

Er bestaan ook nog allerlci instrumen

ten van praktisch/methodologische 

aard, zoals het in'>tellen van ccn 'ecolo

gischc' onderraad binnen de minister

raad, hct aanwijzen van cen 'natuur- en 
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milieuprosecutor'25, hct verschuivcn 

van fiscale lasten van arbeid naar 

ccmsumptie, het werken met grond

stoffcnbalansen, het sterk limiteren van 

emissieplafonds gekoppeld aan vcrhan

dclbaarhcid van emissierechten, het in

voeren van ccotaxcn, het uitvoeren van 

rnilieuaudit<> en dcrgclijkc Vanzelfspre

kcnd vcreist dit a lies nadere uitwerking 

Centraal staat voor mij de notie, dat de 

politiek 'karnerbrccd' hcrcid zou moe

ten zijn in tc grijpen ter vcrdediging 

van hetgeen ons nog rest aan natuur en 

milieu uit een oogpunt van ahsoluut 

noodzakelijke duurzaamhcid en van 

rcchtvaardighcid voor iedcreen nu en 

<>traks. 

1VIr PC.E. uan Wijmen is aduocaat, uoorzittcr 

Raad t)(lll Toezicht hijzondere leerstoelen 

Natuur en Alilieu aa11 de Katho/ieke LlniPer

siteit Brabm1t en besttwrslid Vercniging tot 

llchoud 1)/111 Natrwrmommrenten. 

No ten 
Lit t<.tckcndc bc-.chmt\Vi ngcn over duurzztam

hcrd trdt men aan 111 Cl'll recent r<~pporl van 

het Centruul Planbureau Eumomle Cll mdJel/ or 
zock lldi/1 duurtd<~mhcd, Sdu, ·-,-Cravcnhagc 1 99(J 

p. l0-42 

[\ kn zicn I B Op.;,choor. N<~ ons 1/Cfll zon,iPiod 
Poonl',lill,ifll ,luurZili/111 1111lrcu,;chru1k, 

KokiAgora, Kamren I t)SC), waann htJ dczc 

term iJkt. 

i. Z1e SdJf{lfmr~J t'll rcnlma~tmdlilfl, \X1ctcn-

<,chappe11)k ln.:;tituut voor hct C:DA, '<>-Craven

huge l(J()i, r 57 

De tijd hmncn wclkc een l.mdreullnve~tenng 

ztch hccft tcrugbctaald, doordat cr elders tn de 

onderne111111g hl''>parrngcn tcgcnovcr staan. 

NegatH::'Ve md1eu-e!leuen, waarvan de hc.;;trij

dulg ko.;;tcn vcroorzaakt die !'ten onrcchtcJ rot 

hct hruto nat10nat:tl product worden gerekcnd. 

(> Art 2 van bock 3 Hrurjtrlljk WctJ,oek 

Zle noot i 

Vergell)k de hekende zeg'>WiJze ''\Xlij hchhcn 

de Jardc n1et gecrtd van onzc grootoudt'r'>, 

doch gclccnd van onzc klc1nkindcrcn" 

Art 21 CtoHdtPfl ("'])e zorg van de overhe1d I'> 

gencht op de hnvoonbaarhcrd van hct land en 

de he~chern1rng en verhetenng van het leclml

licu'') -.ta<lt in Hootd-.tuk [ van de Crondwet. 

I 0 Zw Am1ta1 hzron1. The Adrpc SoLidy A T/Jt'Ot)' of 

Socrctu/ d!l,t Po/ilrldl Prou·,~e~. The lree Pre-.-., New 

York 1 t)68, p (>22 c v Etzron1 vcr':.tJJt de term 

ovcngcn-. 111 ccn brcdcrc z1n en context Zre 

daarovcr ook llliJil l<.cd1/, hcLtlli/ l'JI whh/Jc.,dn·J

miJI!j Allie Cl1 lnLtH!}. fonwr CJJ /ochlll!i'!J!o!IJ. ccn 

,lll'drdoor'>Hdc Pdll Jc Jec/Jb/Jf'(lllTI11IIli/lfljt'll opn/Jn,I~

/Je~lllllr, VugJ, \-CrJvenhagc I t),'j 1 p 224-227 

II Z1c h1jvoorbccld JrtTkcl I 2, dcrdc lid ;\ir}CIIICIIt' 

ll'd /Jcstrmrsrcd11, datal'> volgt llll(lt 'Ten aanz1cn 

van rcchhpcro.,oncn \vordcn al'> hun hclcmgcn 

mede hc':.chmnvd de algcmenc en collcctlevc 

hclangcn drc zij krachtcm hun docl<acllingcn 

en bl1jkcn~ hun k1telqke \'.'erkzJJmheden 

het hl)znnder hchartrgcn'' 

12 HR 27 Jun1 1 ()8fJ, Nl 1987, 7 43 

I' HR 2.l 'cptcmhcr I '!HH. Nl I 'JS'J H' 
14 i\idtrorrdlc ll!dn·rrPnknnriH~J ICJS5-2010, RIVi\\, 

Sam-.on-TJccnk W'dllllk, Alphen JJn den R11n 

I '!HR, p. + 
1 5 fc11 dnr>lt'H-~icmoudli~(hc I'l'>lf o{1 ,/t /JooJiiJjnm I'd II 

Ill·/ nJJlu·uhcleU, \Veten-.chappcll)k !mtrtuul voor 

hct CDA \-CravcnhJgc, l(Pn p. i5-5i. 

I (J Ztc hct JJrdJgc hoek V<lll Anton van CJ'>tcren, 

De ,/111/ .!111 ,/c i<~dl~lc ,/rno~i/1!111:. ~truf, \X'oltcr<,

Noordhol!, Cron1ngen zg {llJ()Ol, p 5J-5(J 

17 Ccntraal Planhureau. Sdu lhtgcvcr'>, ''>-Cravcn-

hagc 19CJ(1, p. 97-! 20. 

I H. I' '!H. I til I II+, II 'J 

I'J I' 101 

20 lhdcm 

21 Hct wctwooro.,tcl werd op 7 mJart 1lJl)'i hi) de 

Twccdc K<lmcr ingcd1cnd en vcr-.chccn op 20 

apnl 19~)5 rn hct Stu<~hhi,d (nr. 210r, om de dag 

da;nop l1l \Verkr ng te trcden 

22 Z1e J\1/<.( lfilrde/.,h/,rd I 2 Jlllll I t)t)7 '[)c achtcrka

mcr.;; van hct SchrpholdchJt' Onthullcnd I'> 111 

d1t vcrhand ook hct onltmg-. vcr'>chcncn hock 

VJn ~ bm Boom en 1\\arcel .~1ctzc SLuJ om ,it 
Bctuu'noutc /let 'J!t·l Lm!)' ~h ll}n' lhtgeverq 

HalJm. I 9~J7 

2i i\\cn vcrgcll)kc de rccentc hc':.li'>'>lflg van de 

rne<:.e hntuur-,rcchter 128 aprrl llJ97, KC llJ9r 

die de vergunnlllg van prodhonngcn door de 

NAM rn de \Xladdcnzec ~chor'>te, omdJt n1et 

wa'> aangetoond dat hct euJilOrlli'>Lh helang al-. 

zo een zwJarwegend maat-.chappelqk he lang 1'> 

te bc~chouwcn dJt het de r1~1uwolle honngen 

rn de \X1addcnzce zou rechtvaardrgcn 

24 Z1c de o.,chema\ 1ll lll!Jll artrkci'Natuur en mi

lieu 111 ccn vcrantwoordel!Jke ~Jmenlcvrng' 

( hn,lnJ/)cmrLJdll'-ll't' \1erkmn111!)Cll, IC)WJ, p I 1-l'i 

25 Len <,ourt omhud'>man voor natuur en milicu

zakcn met ecn aanklaagrecht 

Cl JV 7:H '!7 


