
Er is weinig reden aan te nemen dat een krachtig natuur- en mi

lieubeleid desastreus is voor de economische ontwikkeling. Sterker 

nog: streng milieubeleid kan onder bepaalde voorwaarden leiden 

tot toename van werkgelegenheid en/of concurrentiekracht. Tegen 

deze achtergrond is de recent verschenen kabinetsnota 'Op weg 

naar een duurzame economie' een gemiste kans. De 'econologie' 

van minister Wijers eindigt in uitstel en besluiteloosheid. 

0 
verheden 

producenten 

en burger~ 

hebhen de 

afgelopen decennia aan

zicnlitke mspanningcn ge

plecgd om de toestand van 

natuur en milieu in Neder

land te vcrhetcren. En nict 

zondcr resultaat. Vorig 

)Jar puhliceerde het C:en

traal Bureau voor de 

tal van natuur- en milieu

verontreinigendc stollen 

de laatste tien jaar ( sterk) 

zijn gedaald. Dit alles hij 

een aanzienlijke cconomi

sche groei. 1 

Ueze resultaten brachten 

de minister voor Econo

mische Zaken WiJers tot 

de cuforische uitspraak dat 

Nederland cr in is ge

slaagd om een 'ontkoppe-

Statistick I C:I3S) cijkrs A.J.M. thl11 dw Biggelaar ling' tc rcaliseren tussen 

waarlllt hlcek dat de totale economische groci en de 

uitstoot van stotfen die 

hijdragcn aan de vcrzuring 

- met name NO, en S02 

en ammoniak - tussen 

I 'J'JO en 1995 niet is toe

genomcn. De hoeveelhcid 

alva\ is in deze pcriodc al

genomen. Ln het Rijksin

stituut voor Volksgezond

heid en /v\Ji,cuhygicne 

1 R\V/•-.1! concludecrdc vo

rig jaar dat de cmissies van 

CllV ~ ~ 'J7 

Drs. P. uan der Veer 

aantasting van natuur en 

milieu. 

Len nadere bestudering 

van de onderzoeksresulta

ten van CllS en RIVI\1 

maakt echtcr duidclijk dat 

de minister van Lcono

mische Zaken te vroeg 

heett gejuicht De gecon

statcerdc 'ontkoppeling' 

hlijkt de laabte twce Jaar 

voor cen aantal indicato-
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rcn tc zijn afgenomen. Voor een aantal 

andere indicatorcn, met name voor de 

uitstoot van het brocikasgas C0 2, is er 

zelfs in het gchcel gcen sprake van een 

'ontkoppeling'. Heide instellingen bcna

drukken bovendien dat ondanks de op

getreden verbeteringen niet uit het oog 

moet worden vcrlorcn dat hct absolute 

niveau van tal van emissies nog ver vcr

wijderd is van het niveau dat nodig is 

voor een 'duurzamc ontwikkeling'. Uit 

nieuwe herekeningen van het RIVM 

blijkt verder dat hct huidigc en voorge

nomen heleid bij een voortgaandc cco

nomische groei niet in staat is een 'her

koppcling' tegcn te gaan. Wanneer de 

economische groci de komcndc jaren 

doorzct, drcigen tal van emissies weer 

toe te ncmcn 2 

In dezc hijdrage heargumenteren wij 

dat een meer duurzarne ontwikkeling 

vereist dat maatschappclijkc actoren di

rect worden gccontronteerd met de ne

gatieve ecologische effecten van hun 

handclcn ('[inde aan de afwenteling'). 

Vervolgens gcvcn wij aan dat het 

vooral aan de overheid is om hicrvoor 

tc zorgcn ('Maakhaad) Hoewel de 

noodzaak van overheidsintervcntic met 

hct oog op een duurzarne ontwikkeling 

door achtereenvolgcnde kahinetten op 

papier weliswaar lijkt tc worden ondcr

kend, is hicrvan in het kitclijke beleid 

hitter wcinig te merken ('Economischc 

groeic'). In het laatste dec! van onzc hij

drage schildercn wij de contouren van 

een actiever duurzaamheidshelcid ('Wat 

dan wei?'). 

Einde aan de afwenteling 
De cconomische ontwikkeling in 

Nederland gaat nog altijd gepaard met 

ecn groot heslag op de schaarse ruimte 

in Nederland. Ondanks belangrijkc 

technologischc verheteringen is er nog 

gcen sprake van absolute vermindering 

van het beslag op diverse schaarse 

grondstotfen en van de uitstoot van 

verschillende schadelijke emissies. Een 

helangrijke oorzaak hiervan is dat hct 

hij de huidige regels, prijzen en normcn 

voor afzonderlijke burgers, bedrijven 

en overheden veelal goedkoper, een

voudigcr en vanzelfsprekender is meer 

milicuhelastende en natuuraantastende 

opties te verkiezen bovcn milieu- en 

natuurvriendelijker opties. De maat

schappelijke actoren 'hier en nu' wor

den zelden direct geconfronteerd met 

de nadclcn 'daar en straks' van hun on

duurzamc keuzcn. De nadelen worden 

afgewenteld op het collectiel (van hij

voorbeeld de bclastinghctalers), op an

dere natuurlijkc soorten dan de mens, 

op volgende generatic-; en op niet hi) 

de keuze in kwestie hetrokken tijdge

noten (bijvoorbccld in hct buitenland) 

De voorbeelden van deze atwenteling 

zijn legio. Zo ligt er vaak een aanzien

lijke pcriode tussen het moment 

waarop cen prohlcern wordt veroor

zaakt en het moment waarop de scha

delijke gevolgen echt merkhaar wor

den. Te denken valt aan de overmatige 

nitraathelasting (mest) van de hodem 

en de vele jarcn later optredende ni

traatvcrvuiling van hct diepe grondwa

ter. Het probleem is dan voor een vol

gendc gcncratie Ook de ti)d die 

verstrijkt tussen de aanpak van ecn mi

lieuprobleem en het moment waarop 

verbetering van de situatie waarneem

haar wordt, leidt veelal tot het achter

wege Iaten van maatrcgelcn. 1\len zal 

zich in die pcriode immers afvragen 

waarvoor al die impanningen nodig 

zijn, terwijl er zichthaar niets veran

dert. De schaal waarop zich milieupro

blcmcn voordoen, biedt ook allerlei 'ar

gumcnten' om de noodzakelijke keuzen 

te ontlopen. Vooral bij grootschalige 
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milieuproblemen van continentale of 

globalc aard is al snel de boodschap dat 

Nederland dat toch niet aileen kan op

lmsen. De neiging is dan groot om de 

nationale bijdrage aan die problcmen te 

bagatelliseren - en dus de nationale 

aanpak te beperken -en tegelijkertijd 

het buitenland de schuld van de proble

men te geven. Tegen de achtergrond 

van de concurrentieverhoudingen is de 

animo dan niet groot om nationaal orde 

op zaken te stellen. 1 

Maakbaar? 
Om de afwenteling van de negatieve 

ecologische eHectcn tegen te gaan, zal 

de omgeving waarbinnen de maat

schappelijkc actoren keuzen maken zo 

moeten worden gewijzigd dat de 

'waarde' van natuur en milieu direct en 

volledig tot gelding kan komen. 

Doordat niet of onvoldoende rckening 

wordt gehouden met de opgeotfcrde 

natuurlijke hulphronncn en de emis"es 

die ecn gcvolg zijn van de 

kcuzen van actoren. gaan De 

patroon. Ten twcede kan een centrale 

instantie - meestal de overhcid - de 

condities voor individucle keuzcn wij

zigen:' 

Ten aanzicn van dit laatste wordt van

daag de dag al gauw gcroepen dat de 

samenleving nict maakbaar is. Dit idee 

krijgt zijn uitwerking in het streven 

naar mecr marktwerking en een tcrug

tredcnde overheid. Toch is dat een mis

verstand. 

De overheid hecft (in)direct invloed op 

een jaarlijkse gcldstroom van- globaal 

- 300 miljard gulden Dat is de op

brengst van belastingen en prcmies 

voor collectieve voorzieningen en rege

lingen. Fen deel van deze 'opbrengst' 

wordt door de overhcid in tal van rege-

1 i ngen, i nvesteringen, onderzoekspro

gramma's uitgezet. Daarmee bc'invloedt 

de overheid in helangrijkc mate de cco

nomische koers van Nederland. Zo 

stuurt de voortgaandc investering in 

staal. heton en asfalt 

Nederland verder in zijn 

distributiefunctie, een ontproductie en consumptie 

gepaard n1et ccn groter 

beslag op de ecologic dan 

maatschappelijke wikkcling die vanuit duur

zaam heidsoverwegi ngcn 

juist niet wenselijk is. 

l:lelangrijk is ook de wijze 

waarop de overhcid de 

jaarlijkse ophrengst van 

die 300 miljard gulden or

ganiscert. Hct overgrote 

dccl daarvan is inkomen

gerelatecrd en een heel 

groot cleel daarvan is weer 

arbeid-gcrclateerd. En dat 

deze actoren inclividueel 

en/of collccticf wen<;clijk 

achtcn. Er is sprake van 

een 'sociaal dilemma' waar

aan indivicluele actorcn 

moeilijk kunnen ont<,nap

pcn. Het doorhrekcn van 

clit dilemma is mogelijk op 

twec, complcmcntaire ma

nieren. Ten eerste kunnen 

'voorlopcrs' hestaande 

actoren 'hier en nu' 

worden zelden 

direct 

geconfronteerd met 

de nadelen 'daar en 

straks' van hun 

onduurzame keuzen. 

is eigenlijk heel vreemd. 

trends doorhreken, ondanks hcpaalde 

nadelcn en risico's die hicraan verbon-

Want arheid wordt in onze samenle-

den zijn. Hun keuze voor ecologisch 

mecr verantwoorde optics kan navol

ging uitlokken en zodoende leiden tot 

verandcringen in hct 'gangbarc' keuze-

ving als zeer nuttig en wcnselijk bc

schouwd en toctreding tot arheid zou 

dus van drempcls ontdaan moeten wor

den. Dus belast arbeicl zo min mogclijk 

met belastingen en premics. Daaren-
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regen zijn allerlei consumptieve bc<,te

dingen niet bepaald natuur- en milicu

vriendelijk De zogenaamde negaticve 

externe kosten zouden in de prijzen 

mocten worden gdntcrnali'>eerd. Dus. 

hclast comumpticve bestedingen zoda

nig, dat prijsprikkcls aanmocdigen tot 

mi lieuvcrantwoorde con-,umpt iepatro

nen. Daarmce wordt bovendien recht 

gcdaan aan de noodzaak om waardc 

toe te kennen aan wat -,chaars is en war 

hchouden moct hlijven, een schoon en 

leefbaar milieu, ccn rijke natuur en hio

diver'>iteit. 

Dczc notie<, sluiten nauw aan bij 'Nieuwe 

wegen, vaste waarden', de aanzel tot 

cen <;trategi'>ch beraad hinnen het 

CDA ZiJ Iaten bovendien zien dat ecn 

'waarden'vollc <,amenleving en een 

duurzame -,amenlcving heel gocd te 

combineren zijn. 'Nieuwe wegcn, vaste 

waarden' stele "De niet-commcrciclc 

betekenis van natuur en landschap lcgt 

het in dat gevccht (tegen economie) 

mccstal at. Dar zal in de toekomst an

der<, worden. Het platteland zal, naast 

gebied voor productie van vocdscl, ook 

lcverancier kunnen zijn van hernieuw

bare energic en grondstoHen, zuivcraar 

van water en Iucht, natuurhouw en re

creatic." Dit i'> niet aileen cen erken

ning van her waardevolle van milieu en 

natuur, maar impliceert ook direct een 

waardetoekenning daaraan. De over

heid hecft hicrin een cruciale rol tc vcr

vullen. 

Economische groei? 
In de achtereenvolgende Nationaal 

Milicuheleidsplannen hehhen de re

ccnte kabinetten met de 'theoretische' 

hcschouwingen over de in te zetten in

strumenten te kenncn gegeven zich be

wu<,t te zijn van de noodzaak van over

heid'>intcrventie. In de zogenoemde 

'missiebricf aan de Tweedc Kamer over 

de versterking van de ruimtclijke-cco

nomi-,che structuur van Nederland 

heelt ook ho huidige kabinet aangege

vcn dat een duurzame ontwikkeling cen 

daadkrachtige nvcrheid verei<,t' De uit

daging i'>, aldus het kabinet, Nederland 

zo in tc richten dater en optimaal ge

bruik kan worden gemaakt van het aan

weztge economische potentieel en in

vulling kan worden gegeven "aan het 

streven naar duurzaamheid, ruimtelijke 

kwalitcit en een verantwoord ccolngie

heheer" Dit vercisl een "ge.integreerde 

langere termijnvi,ie en cen actieve op

stelling van de overheid die de prohle

men vroegtijdig onder ogen durlt te 

zien en vervolgens handelt." 

Maar in de kiteliJke aanpak van deze 

zeltgelormulcerde uitdaging i-, van deze 

integralc visie geen sprakc. Het kabinct 

kiest voor ccn centraaluitgangspunt in 

het beleid, ecn structurele economische 

groei van drie procent per jaar. Ot, in 

de woorden van de minister van f=co

nomische Zaken, "Het begint allemaal 

met het ccht te willcn. Mette zcggcn 

'We willen vcrdomme dric procent eco

nomische groei' Dar is typisch een on

dernemersbenadering In de politick 

gaat het nameli)k niet zo clat er ccn 

cloelstelling wordt gekozen, waar al her 

andere ondcrgcschikt aan worclt ge

maakt. Maar het zou wei zo moeten~" 1 ' 

Her kabinet is cr van overtuigcl clat 

cleze economi-,che groei kan worden 

gecomhineercl met cen cluurzame ont

wikkeling Deze <,telling wordt door 

het kabinct niet mder onderbnuwd. 

Dat is opmerkelijk, want noch cmpi

risch noch thcoreti'>ch is hct dchat over 

de relatie tussen economische groei en 

milieu reeds be.,lccht. In hct begin van 

dit artikel is aangegeven dat in de ach

terliggcnde jaren de cconomische groei 
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nrct gcpaard ging n1ct ccn ah~.,olutc al

llame in hct gehn11k van ccn aantal bc

longrqkc grondstot!cn en de ~mi<;<,ie 
VJn nZltuur- en n1ilicuvcrontrcinigcndc 

stol ten. Fn de mcc<;t reccnte ana]y<;e 

van hct RJV,\1 wijst na-

doende en kwalitatid hoogwaardigc 

werkgclcgenheid, goedc <,ocialc voor

zicningcn. ecn ccrlijkc inkomcnwerde

ling, gocde led- en werkom<,tandighc

den, goed onderwijs, zorg, vciligheid, 

sociale cohesic, cen 

drukkclqk op hct gevaar 

dat cr hij ccn voortgJtlndc 

cconomi">chc groci voor 

ce11 a<1ntal emi<,<;ies hinnen 

cnkelc jaren cen 'hcrkop

peling' kan optrcden Ook 

thcorctisch is hct laat'>tc 

woord over dit vcrband 

nog nict gc'irrokcn. Van 

Overheidsbeleid 
<;choon milieu. een riJkc 

natuur e11 kwalitcit in hct 

landeliJk gcbied De eco

nomische activitciten die

nen hicraan dicnsthaar te 

zijn. Fconomi,chc groei i'> 

dan een mogcliJke rc<>ul

tanle van het strcven naar 

moet zich 

orienteren op de 

kwaliteit van het 

Ieven. 

den Bergh en 1\ looij concluderen in ccn 

overzicht<;artikel dat het "In zijn alge-

nwcnheid heel moeiliJk (lSI om cen 

oncluhhclzinnige conclu<;ic te trckkcn 

over de verzocnhaarhcid van milieuhc

houd en groei<;treven_"c Ln hct Ccntraal 

l'lanhurcau ( C:I'B I concluclcert in een 

rccente <;tudie "J)c thcoric clat groei 

noodzakeliJk is voor milieuverhctcring, 

" cvenmin algcmecn geldig a]<; de 

theoric dat economischc groc1 en mi

lieu tcgenpolcn zijn"-~ 

De helangri)btc cloe]<,telling van hct 

kahinet is en blijlt cchtcr het rcali<;cren 

van ecn lorse procluctlegroci in traditio

nele zin Reeds in I 'JH I wezcn vier pro

minente <;ociaal-dcmocraten Jan 

l'ronk, ian Tinhergen, loop den Llyl en 

Wim Kok 1 - er op dat ecn dcrgcliJkc 

cenzijdigc oricntatic ongewcnst is. In 

hun Nicuwe Wcrcldwcrkgclcgenheicls

plan' hcargumentccrclen zij clat ccono

mischc groei nict noodzakeliJkerwij<; 

lcidt tot een hogcrc welvaart voor ic

dcrecn. Welvaart wordt door veel mccr 

lactorcn hepaald dan aileen de groei 

van de nationalc economic. Het streven 

naar duurzamc ontwikkcling hetekent 

hct vcrbetcrcn v<1n de kwalitcit van het 

samenlcvcn. Hct gaat hicrhij om vol-

(J lV C s 'JC 

welvaart in hrcdc zin en 

gecn doel in zichzelf. 

Maar niet aileen 'paar<,' lijkt deze hood

schap nog niet te ver<;taan. In het 

hnancielc J)agblad van 'l april jongstlc

den <;telde CDA-kamerlicl Van Rooy 

over de groci van Schiphol: "Hct zou 

onwaar'>chijnlijk zijn dat de uitkom<;t 

(van de nut- en noodzaakdiscu<,<;ie roncl 

de toekomstigc Nederlanclsc luchtvaar

tinlrastructuur) luidt dat Nederland de 

luchtvaart gaat weren." Fn in de actucle 

di<,cus<,ie over de problemen in de in

tensievc veehoudcrij laat het C:DA zich 

ook niet hepaalcl kennen als een partij 

die omwillc van ecn lcvensvathare en 

leefhare toekomst hereicl is ingrijpencle 

doch noodzakclijkc maatrcgelen le ne-

men. 

Wat dan wei? 
Wat moct cr dan wei gebcuren om ccn 

mccr cluurzame ontwikkeling mogclijk 

te makcn' Naar onze overtuiging zal 

hct overhciclshelcid zich mocten oricn

tercn op de kwaliteit van het Ieven, 

'hier en nu', 'claar en <;trab' Als het 

overheiclsheleid hierop inzct clan wor

den er andere keuzcn gemaakt 

Lnkele voorheelden om te illustreren 

waar het hierbij dan om gaat. 

l\1omenteel speelt de zogenaamde nut-
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en noodzaakdiscussic over de Toc

komst van de Nederlandsc Luchtvaart

infrastructuur' (TNLI) en daarmcc de 

cvcntuclc keuze voor cen twcedc natio

nale luchthaven. De gemakkclijkc wcg 

- een ccndimemiOnale vi-.ie - is hct 

pleiten voor ongclimiteerde uitbrciding 

van de luchtvaartaccommodatie, omdat 

dit goed zou zijn voor de economic en 

de werkgclcgcnhcid De multidimcn

sionalc aanpak - die wij beplcitcn - i'> 

uiteraard ingcwikkelder, maar doet 

recht aan de gewenste kwalitcitwcrhc

tering van de "an1enleving. Uitgang-;

punt hicrhij is dat de luchtvaart voor 

ccn concurrcrcnde cconomi'>che ont

wikkeling van een land goed is in kcn

nisintemieve dicnstverlcning, niet ge

mist kan worden. Maar cvcnzeer is 

uitgang-.punt dat luchtvaart de mee-.t 

milieuvervui len de transportmodalitei t 

is. DaarhiJ moet worden gedacht aan 

ruimtebeslag, geluidhinder, vcilighcids

ri'>ico's, uitstoot van brocika'>gassen en 

andere vcrhrandingsga'>Sen die vcrzu

ring, sn1ogvorming en op grote hoogtc 

aantasting van de ozonlaag veroorza

ken. Er moet om dus allcs aan gelegen 

zijn het vlicgverkccr zoveelmogelijk tc 

bcpcrken 

Dan is van belang een goed beeld te 

krijgen van vliegbewcgingcn die voor 

onze economische ontwikkcling echt 

van betekenis zijn. Voor het zakelijke 

verkeer en voor 'belangwekkendc' goc

dcrcn moet Nederland gocd bcreikbaar 

blijven Maar zo ongevccr de helft van 

de huidige pa<,<,agiers op Schiphol stapt 

aileen maar over van het cnc in het an

dere vliegtuig of blijft zclfs zittcn. Voor 

onzc economic als gchecl is dat nu niet 

bepaald intercssant; dar is het aileen 

voor de KL/\1. 

Terwijl de politick almaar luider roept 

om ecn Europa, zijn de luchthavcns in 

de diverse lidstatcn, met steun van hun 

rcgcringen, in een keihardc concurren

tiestrijd gcwikkeld Want welkc dric of 

vier Europcsc luchthavens zullen strah 

de zogenaamde 'n1C!Jil-fmhs' in Europa 

zijn? Waarom nict ccm grondig onder

zocht op welkc manicr wij - Europecs 

dcnkend - het Europcsc luchtvaartlo

gistickc systccm zouden kunnen opti

maliseren in comhinatie met snellc 

trei nverbi ndi ngen ~ 

De luchtvaart wordt ten opzichte van 

de andere vervocrsmodalitciten zwaar 

bevoordccld. Op kerosine zit gcen ac

ciJm, op de vlicgtickcts zit gecn llTW 

en op luchthavens en in vliegtuigen 

kun jc '111x fm shoflf>cn' Dit is des tc 

merkwaardigcr daar vlicgen vervuilen

dcr en cncrgievretender i-. dan andere 

vcrvocrssystemcn. En dat terwijl in 

Europa is algcsproken 'dat de vcrvuiler 

moct hetalcn' Hier zou de politick du<, 

de conscqucntics van haar eigcn bc

leidskeuze ccns onder ogen moetcn 

zicn. 

len soortgeliJk verhaal is tc houdcn 

over de cvcntuele uithreiding van de 

Maasvlakte. Terwijl Rotterdam en het 

havcnhedrijf vurig plcitcn voor een 

tweede Maasvlaktc, bcrekent het CI'B 

dat zo'n tweede Maasvlaktc zcker de 

komcndc decennia niet nodig is, con

statecrt de Commissie-lvlilieu-EIIcct

Rapportagc U\IER) dat nut en nood

zaak daarvan volstrckt onvoldoende 

zijn beargumcntccrd en -.telt de Com

missie-Hcrmans vast dat de initiaticfnc

mers een volstrckt ecnzijdig beeld van 

de situatic hchhen geschet'>t 

Wij kijkcn ook hier 'door een andere 

bri I' naar de Rotterdamse haven. Die 

haven i'> de grootste ter wercld, maar 

wat is de hiJdrage ervan aan de Ncdcr

landse cconomie en wcrkgelcgcnhcid' 

Her aileen maar overslaan van contai

ners is nu nict hepaald een hoogwaar-
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dige ecotHJmi'>che activiteit. Rotterdam 

zou crhij gehaat ziJn indien de haven

activiteiten vee\ mecr gecomhineerd 

zouden worden met indu'>lrick en 

dien<;tenactiviteiten met een grotere 

toegevoegde waarde. Te denken valt 

aan rrcyclinq-indu'>trie, a"emhlagehe

drijven en comhinatie-; van hedrijven in 

energieca<,cade'> ( waarbij energie van 

hoog\vaardig naar laagwaardig gchruik 

'mecrdcre makn' wordt gehruikt) 

Fen '>ector die grote milieuprohlemen 

veroorzaakt i'> de agrari'>che <,ector 

Landhouwhe-;trijding'>middclcn, mest 

en ammoniak verzieken de bodem, her 

grond- en oppcrvlaktcwatcr en de na

tuur .• ~\aar i'> dit verwonder\ijkc Na de 

Verenigde Staten en Frankrijk " 

Nederland de groot<;te agrari'>ch expor

teur van de wereld. Dat is wei een 

geweldige pre<;tatie op 

duurzaam per<;pectief. Wat te denken 

van kumtstof-mycling- wij gooien per 

jaar met z'n allen 650 000 ton p\a<;tic'> 

wcg, overeenkomend met I ,3 miljoen 

ton aardolie' -en aluminium-mycling

Nederland gooit per jaar driemaal de 

helc KLI\1-luchtvloot aan aluminium in 

de prullenhak; wat een vcrspilling' 

De economische uitkom<,t van ecn radi

calc terugdringing van de druk op na

tuur en milieu hangt vooral af van de 

mate waarin (milieu)technologische 

vcrheteringcn kunnen worden doorge

voerd en van de mate waarin vcrschui

vingen in de productie- en cotl',umptie

structuur in milicuvriendelijke richting 

kunnen worden gerea\i-;ecrd. Maar op 

voorhand i'> er weinig reden om aan te 

nemen dat cen krachtig natuur- en mi

lieubcleid de<,a<,treu-; is voor de econo-

misch ontwikkeling Zo 

0,03'){, van hct aardopper-
De luchtvaart wordt 

bleck uit berekcningen 

van het Centraal Plan-vlak, maar het is ook vra

gen om prohlemen. Die 

problcmen doen zich nict 

aileen voor in Nederland, 

maar ook elders: ten he

hoeve van de Nederlandse 

hio-indu<;trie is een land

houwareaal van vijtmaal 

Nederland elders in de we

reid in gehruik, waar op 

vee\ plaat<,cn de vrucht-

zwaar bevoordeeld, Bureau ten hehoeve van 

het eer<;te Nationaal 

Milieubeleidsplan in 1989 

dat het meest radicalc van 

de he.,chouwde duurzaam

heidssccnario's wei tot 

'minder meer' zou kunnen 

lciden (mindcr extra ba

nen, mindcr economi'>che 

terwijl vliegen 

vervuilender en 

energievretender is 

dan andere 

vervoerssystemen. 

hare hodem wordt uitgeput. 

Een pcr<;pectid voor de agrari<;che <;ec

tor ligt nict in 'mecr van hetzeltde' maar 

in een kwaliteits<;\ag: minder maar he

tcr. De toekom<;t is aan biologi<>che 

landhouw, diervriende\ijkc veeteelt en 

hct vcrwerkcn van de productetl in ei

gen land lin plaat<; van het voor natuur 

en milieu zecr nadelige geslcep met lc
vende have over de Europese autowc

gcn I. Zo zip1 er op tJI VJn terrcincn an

dere koer<;en te bcdcnken met ccn 

CllV ~ s ,,~ 

groei, minder koopkracht

stijging) maar dat voor vrijwel aile indi-

catoren er sprake zou zijn van (enige) 

verhetering. Drie jaar gelcden hleek uit 

de berekening van de economische d

fccten van de vcrkiezing<,programma's 

van de vijf groot<;te politicke partijen 

dat uitvoering van het n1eellt 'groene' 

beleidspakket- dat van Croenl.inks

voor de cconomie bepaald niet cJtas

trofaal zou zijn. Uit divetv: meer 'sec

toralc' <;tudie'> blijkt dat ecn streng mi

lieubeleid onder bepaaldc voorwaardcn 
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'zelfs' tot ecn aanzienlijk toename van de 

werkgelegenhcid en/of de concurrentie

kracht bn lciden. 

Tegen deze achtcrgrond is de recent 

verschenen kahinetsnota 'Op weg naar 

een duurzame economie' ccn gemiste 

kan'>. De nota bevat weliswaar enkclc 

behartenw;aardige beschouwi ngen over 

de problcmen van de hllldige maat

schappelijke ontwikkeling maar con

crete maatregelen worden nauwelijb 

voorgesteld. In zecr algemene termen 

wordt mogelijk nieuw helcid gescheht 

maar een naderc uitwerking wordt door

geschoven naar nog te vcrschip1en nota'., 

van dit, en deel., ook het volgende, bhi

net. Voorstcllen voor een vcrdere ecolo

gi-;cnng van de prijzcn worden uitge

steld tot het nieuwe Nationalc 

1\lilieul:leleidsplan. "Het gedachtegoed 

van dezc nota zal een belangrijke rol 

spelcn bij dt> analyse ter voorbcreidmg 

van de versterking van de overheidsin

vesteri ngen gcricht op een duurzame 

ontwikkeling .. "Met geen woord rept de 

nota over de consequcnties van dezt> op

merking voor het aan.,taandc hcsluit van 

dft kabinet over de inve.,teringt>n in een 

nieuwe Maasvbkte en de toekom<,t van 

de Nederlandse luchtvaart. De groci van 

de mobiliteit is ecn rrohlcem, maar het 

kabinet moet nog met de betrokkenen 

om tafel om te bezien hoe aan dezc 

groei iet'> kan worden gedaan. 

Zo cindigt de 'econologie' - de term is 

van minister Wijers en staat voor ecn 

ge.integreerde bcnadering van economie 

en ecologie- van dit kahinet in uitstcl 

en besluiteloosheid terwijl het de hoog

ste tijd is voor een ambitieuze overheid 

die het voortouw neemt in het strevcn 

naar ecn waarlijk duurzame ontwikke

ling Zij is daartoe voldoende gelegiti

mecrcl. 
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