
De vaste waarden van het CDA vormen een uitstekende basis voor 

het realiseren van een duurzame samenleving. Celdt dit ook voor de 

nieuwe wegen? Meer marktwerking door het benoemen van het mi

lieu als economische factor en een verschuiving in de fiscale lasten 

naar verbruik en vervuiling waarbij afwenteling wordt voorkomen 

zijn nieuwe wegen die het CDA zeker moet in slaan. Heeft het CDA 

voldoende politieke moed om de daad bij het woord te voegen? 

E 
r i<; hchodte <:!Jil ee11 \vaarden· 

gconl'nteerde' politick, mcldt 

hoolcl<;tuk 2 van 'Nicuwe we

gen. va<.tc waardcn' Dat claar

hij de 'oude C:DA-waarden' nu en voor 

het rapport ook <;tell, duurzaamhe1d 

mccr Jlgcmeen 111 wcrk en cultuur van 

de <;amenleving tot uitdrukking moet 

komen. Hct milieu wonlt dan niet Ian

ger al' cen 'la<;tige derek' hc,chouwd 

n1aar tntcgroJ! in hc..,\uit-

vornltng-..procc-....,cn mcc

gcwogcn. !let i"' hclang

rijk en noodzakelijk om 

dit expliciet va<;t tc <;tel len 

de toekom<;t nog <;teed<, 

actucel zipl, geldt zckcr 

ook voor het <;treven nJJr 

duurz<nmheid, een duur

zanlc "iatncnlcving. Hoc

wei 111ct met zoveel 

woorden genoemd vor

nlcn de urtgang~puntcn 

van rcntmec<;tcr<;chJp en 

het appcl op de eigcn ver

Jntwoordelijkheid de hc

langriJbtc pijlcr<; waarop 

de duurzame <;amenlcving Lieshcth Spies 

I )uurzaam heid hetekent 

tcvem dat de act1viteiten 

vJn nu gccn hc\zp.,ting ol 

ri-.;ico n1ogcn vormcn voor 

de activitcitcn van de toe

kom<;t_ In d1e 2111 ,Juit het 

rapport nauw aan h11 het 

hegimel van het vrucht-

kan worden gchouwd. 

Terecht wordt in dit hoofd,tuk hct he

grip 'duurzaamhcid' breed opgcvat. Het 

gaat niet om hct reali<;el-cn van cen 

duL11·zaam milieu of een cluurzame cco

nonll< .. ', n1aar on1 ccn duurzt1n1c ~anlcn

lcving waar cconon1ie en ecologic in 

evenwicht zip1. Dit hetekent dat, zoal<; 
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dragcnd vcrmogcn van de natuur zoo\-. 

dat in het rapport 'Schepping e11 rent

mce<;ter<;ehap' i<; verwoord. Schade d1e 

wonlt toegehracht aan hct mil1cu moct 

hi11ncn ecn generatie kunnen worden 

opgclmt. 

Hierin pa<;t een rol van de overhe1d d1e 

duidelijkc kadcr<; <;telt en hinnen die ka-
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der., een bcroep doet op de eigen ver

antwoordclijkheid van consurnenten en 

producenten door zoveel mogelijk over 

te Iaten aan de maatschappelijke dyna

rniek. 

Kortum, waar het de 'vaste waarden' 

betrcft hevat het rapport van het 

Strategisch Beraad een heldcre en her

kcnbare koers; zijn er ook voldoende 

'nieuwc \vegcn'7 

Nieuwe wegen: meer 
marktwerking en aanpassing 
van het fiscale stelsel 
Ceheel passend in de huidige trend ge

richr op rnecr marktwerking. die decls 

ook dankzij her huidige paarse kabinet 

is ingezet, wordt het milieu als econo

mische factor benadcrd. Crenzen die 

het milieu stelt rnoeten als schaarsten in 

het economisch verkeer een prijs krij

gen. Daartoe rnoet in de eerste plaats 

voor con.,urnenten en pruducenten dui

delijk zijn wat de milieugevolgen van 

hun handclcn zijn en op welke wijze zij 

kunnen hijdragen aan een duurzame 

samenlcving. Via een hcroep op de 

eigen vcrantwoordelijkheid. een vasre 

waarde van het CDA, kunnen zij hun 

eigen handelen aanpasscn. Pcssirnisme 

over het geringe draagvbk en de gerin

ge bereidheid orn het eigen gedrag aan 

te passen is daarbij niet rerecht. De suc

cessen in hct afvalbcleid (de geschei

den inzarncling) en het doelgroepcn

heleid gericht op de bcdrijven Iaten 

zien dat consumenten en producentcn 

wei degelijk bereid en in staat zijn hun 

gcdrag aan tc pas~en. 

Het is de taak van de overhcid orn rni

lieuschaarsten als water. encrgie, grond

stoffen en ruimte onderdeel te maken 

van het economisch verkeer. Simpel

weg betekent dit dater ecn prijskaartje 

aan het milieu wordt gehangen De be

langrijkste weg orn dit te realiseren is 

volgens het rapport het verschuiven 

van liscale lasten naar verbruik en ver

vuiling en het invoercn van verhandel

bare ver·vuilingsrcchren. Dit kan echter 

nier zonder daarvoor enige compensa

tie te hieden, 'In ruil voor hogere la.,tcn 

op comumptic is verlichring van de las

ten op inkomen noodzakclijk orn at

wenteling te voorkornen.' Her duide

lijbt wordt deze nieuwe weg wcllicht 

nog beschn·ven in hoofdstuk 5 'Partici

patie door iedcreen', 'door de arbeids

ko<;ten te vcrlager1 en het vcrhruik van 

eindige grondstotfen en rnilicuhelastcn

de activireiten duurder te rnakcn, gaan 

socialc en ecologische rnodernisering 

hand in hand'. De gedachte van cen 

vergaande ecologisering van het helas

tingsrelsel is nret nieuw. Recente kabi

netsplannen wijzen ook in dezc 

richting Nieuw is wei dat dergelijke 

opvattingen binnen hct CDA op dezc 

manier worden helcden. Op wcg naar 

het realiseren van een duurzarne sa

rnenleving is het noodzakelijk dat mi

lreu als econorni-;che factor wordt 

uitgedrukt, dat milieu als waardc op 

zichzelt in her handelen meetelt. Dat 

kan echter niet zonder cornpensatie te 

bieden voor dreigende alwcnteling. 

Het rapport signaleert dir zecr terccht 

en geeft, en wellicht had dit wat expli

cieter gekund, aan dat verschuiving 

nier zonder enige vorrn van compcn<,a

tie kan; alwenteling moet worden voor

komen. Verschuiving en compen.,atie 

horen bij elkaar. Lastenverhoging in de 

vorm van doorrekening van rnilieukos

ten kan worden gccompemeerd door 

het verlagen van de arheidskosten. Op 

deze wijze wordt een evenwichtige en 

reelc benaderi ng gekozen H ierdoor 

wordt bovendien voldoende rccht ge

daan aan de sociale component. Het 

C:DA moet deze weg dan ook durven 

inslaan. 



z 
LU 

0 

<( 

<( 

LU 

lf) 

<( 

> 

z 
LU 

LU 

LU 

z 

ders een beroe p doet op de eigen ver

antwoordelijkheid van co nsume nten en 

producenten door zovee l mogelijk over 

te late n aan de maatschappe lijke dyna

miek. 

Kortom , waar het de 'vaste waarden ' 

betreft bevat her rapport van het 

Strategisch Beraad een he ldere en her

kenbare koers ; z ijn er ook vol doende 

'nieuwe wege n'? 

Nieuwe wegen: meer 
marktwerking en aanpassing 
van het fiscale stelsel 
Ceheel passend in de huidi ge trend ge

richt op meer marktwerking, die deels 

ook dankzij het huidige paarse kabinet 

is ingezet, wordt het milieu als econo

mische factor benaderd. Crenzen die 

het milieu ste lt moeten als schaarsten in 

het economisch ve rkeer een prijs krij

gen. Daartoe moet in de eerste plaats 

voor consumenten e n producenten dui

delijk zijn wat de milieugevolgen van 

hun hande len z ijn en op we lke wijze zij 

kunnen bijdragen aa n ee n duurzame 

sa menleving. Via een beroep op de 

eigen verantwoordelijkheid, ee n vaste 

waarde van het CDA, kunnen zij hun 

eigen hande len aanpassen. Pessimisme 

over het ge ringe draagvlak e n de gerin

ge bereidheid om het eigen gedrag aan 

te passen is daarbij niet terecht. De suc

cessen in het afvalbeleid (de geschei

den in zameling) en het doelgroepen

beleid gericht op de bedrijven laten 

zien dat consumenten en producenten 

we l degelijk bereid en in staat zijn hun 

gedrag aan te passen . 

Het is de taak van de overheid om mi

lieuschaarsten als water, e nergie, grond

stoffen e n ruimte onderdeel te maken 

van het economisch ve rkee r. Simpel

weg betekent dit dat er ee n prijskaartje 

aan het mil ieu wordt ge hangen. De be

langrijkste weg om dit te realiseren is 

volgens het rapport het verschuiven 

van fiscale laste n naar verbruik en ver

vuiling e n het invoeren van ve rh andel

bare vervui lin gsrechten . Dit kan echter 

niet zonder daarvoor enige compensa

tie te bieden: "In ruil voor hogere laste n 

op consumptie is verl ichting van de las

ten op inkomen noodzakelijk om af

wente ling te voorkome n ... H et duide

lijkst wo rdt deze nieuwe weg welli cht 

nog beschreven in hoofdstuk 5 'Partici

patie door iedereen ': "door de arbeids

koste n te verlagen en het verbruik van 

eindige gro ndstoffe n en milieubelasten

de activite ite n duurder te make n, gaa n 

sociale e n eco logisc he modern isering 

hand in hand". De gedachte va n een 

vergaa nde ecologiseri ng van het belas

tingstelsel is niet ni euw. Recente kabi

netsp lannen w ij ze n ook in deze 

richting. Nieuw is wel dat dergelijke 

opvattingen binnen het CDA op deze 

mani e r wo rden beleden. Op weg naar 

het rea li sere n van een duurzame sa

menleving is het noodzakelijk dat mi

lieu als economische factor wo rdt 

uitgedrukt, dat mili eu als waarde op 

z ichzelf in het handele n meete lt. Dat 

kan ec hter niet zonder compensatie te 

bi eden voor dreigende afwenteling. 

H et rapport sig naleert dit zeer terec ht 

en geeft, en we llicht had dit wat expli

cieter gekund , aan dat verschui ving 

ni et zonder e nige vorm van compensa

tie kan ; afwente ling moet wo rden voor

komen . Verschuiving en compensatie 

ho ren bij e lkaar. Lastenverhoging in de 

vorm van doorrekening van mili eukos

ten kan worden gecompe nseerd door 

het verlagen van de arbeidskosten. Op 

deze wijze wordt een evenwichtige e n 

reële benadering gekozen . Hierdoor 

wordt bovendien vo ldoe nde recht ge

daan aan de socia le component. H et 

CDA moet deze weg dan ook durven 

in slaan . 
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Heeft het CDA voldoende po li tieke 

moed om deze nieuwe weg ook in zijn 

daden en standpuntbepa ling tot uitdruk

king te laten komen ? Voorkomen moet 

imm ers worden dat het CDA zich laat 

meevoeren in de modieuze trend van 

meer marktwerking zo nder dat het daar 

in zijn daden ook afrekenbaar op is. 

En ige scepsis of de daad bi j he t woord 

wordt gevoegd , bestaat Dit is ook niet 

zonder reden zoals de discussie in de 

Tweede e n Eerste Kamer over de in voe

rin g van ee n energieheffing voor 

kle inverbru ikers laat zien. Een CDA dat 

kiest voor marktwerking en aanpassing 

va n het belastingstelsel , in combinatie 

met het voorkomen va n afwenteling, 

kan niet om het invoeren van een ener

g ie heffing heen. Een Tweede Kamer

fractie die een dergelijke keuze niet w il 

maken is niet co nsistent en niet aan

spreekbaar op de ingeslagen weg! 

Ie aanpak va n het mili euproblee m we i

ni g z invol is. Duurzaamheid is imm ers 

ee n internationaal probl eem dat een in 

ternationale aanpak ve re ist. Natuurlijk 

is een aa npak op internationaal niveau 

noodzakelijk De kwaliteit van bijvoor

beeld lucht en het klimaat z ij n primair 

een internatio nale verantwoo rde lijk 

heid. Dat laat echter onverlet dat er 

ook op nationaal ni veau vo ldoende 

aangrijpingspunten zijn om een duurza

me sa menlev ing dic h terbij te brengen. 

Dit komt zeer terecht ook duidelijk 

naar vore n in het rapport . Kort maar 

krachtig wordt gesteld: " .. .Dat mag 

nooit een reden zijn om de noodzaak 

van een na tionale aanpak van de speci

fieke Nederlandse problemen weg te 

moffe len .. Voor Nederland zelf is er 

genoeg te doen." 

Het Strategisch Beraad stipt ee n aanta l 

prob lemen aan waarvoor de op loss in g 

prim air op nationaal ni 

Aangegeven wo rdt dat 

doorrekening va n mili eu

schaarste in het eco no

mi sch verkeer een impul s 

za l zijn voor technologi

sche innovatie e n werkge 

legenheid. Dergelijke 

positieve effecten kunnen 

e n zu ll e n zeker optrede n, 

maar de ve rwachtingen 

hierover mogen ni et te 

hoog gespan nen zijn. Ze 

Een CDA dat kiest 
veau gevo nde n kan wor

den. Het gaat daarbij in 

de eerste plaats om het 

gebruik van de schaarse 

ruimte, een probleem dat 

ook bij de huidige minis

ter va n Volkshuisvesting 

Ruimte li jke Ordening en 

Mil ieuhygiëne (VROM ) 

een hoge prioriteit heeft 

zoa ls blijkt uit de be le ids-

voor marktwerking 

en aanpassing van 

het belastingstelsel 

kan niet om het 

invoeren van een 

energieheffing heen. 

mogen in e lk geva l geen voorwaarden 

z ijn voor het inslaan van de weg van 

meer martkwerking en aanpassing va n 

het fiscale ste lse l. Evenmin mag de ver

wachte technologische innovat ie een 

a li bi vormen om nu niets meer te hoe -

ven doen. 

Nationale aanpak 
In her verlede n is er ook in CDA-krin

gen nogal eens geste ld dat een nationa-
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visie 'M ili eu, ruimte e n 

wone n, tijd voor duurzaamheid' die zij 

on lan gs heeft gepresenteerd. Andere 

onderwerpen die zich lenen voor een 

nationale aanpak zijn de kwalite it van 

grond- en oppervlaktewater, de mob ili 

teit en de kwetsbaarheid va n de bodem. 

H et rapport sto pt echter bij het signa

leren van de prob lemen; (ni euwe) we

gen voor oplossingen worden niet 

geweze n. Wel doet het rapport krasse 

uitspraken over het veren igen van een 
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aantal noodzakeli1ke infra'>tructurclc 

voorzicningcn 1 opcnhaar vcrvocr) en 

cen optimaal gehruik van de '>chaar'>e 

ruin1tc zoa]~., ondcrgrondsc Zlanlcg en 

mecr aandacht voor de architectonr

'>chc vormgeving ook al ko<;t dat geld' 

Hoewel zecr lovemwaardig i'> het de 

vraag hoe reccl dcrgeli,kc uit'>praken 

zip1 Worden hicr gcen verwachtingen 

gcwckt die achtcral nict woargcmJJkt 

kunnen worden: 

Stad en platteland 
!liJ de verclere ontwikkeling van <;tad en 

platteland naar een duurzame '>amenlc

ving i~ verwcving van lunctic-.; CS'-;Cll

ticel Hierhij moet geen tegen'>telling 

lll'>'>en '>tad en platteland ont<;taan in de 

zin van bela<;le gebieden waar veel 

functie'> worden geconcentreerd I '>tad l 

en onbela'>tc gehieden waar zoveclmo

gelijk wordt geweerd ( platteland l 

Met name in de <,tcrk ver<;tedelijkte ge

hieden worclt ernaar ge<;treeld om zo-

veel mogelijk luncties 

tal gevallcn onontkoomhaar zijn 

1\laatwerk kan ook een helangriJk urt

gang'>punt zip1 hij de verdere ontwrkke

ling van het platteland en met name de 

mogeli1khedcn <llll te komen lot ce11 

duurzame landhouw. f-lct rapport hevat 

een aantal zecr diplomalrek gclomlll

lcer·dc zin'>IH:den over dit van oud.,hcr 

hinnen het C:DA zo gevoelige onder

werp. Toch zou de landhouw op dezelf

dc wi)ze henaderd moetcn worden al, 

andere scctorcn. Dat hetekent concreet 

dat ook voor de landhouwactiviteiten 

moet geldcn dat dezc activiteiten in 

evenwicht moeten zip1 met het vrucht

dragcnd vcrmogcn van de natuur Zc 

mogen gecn onherstelhare milreu<;cha

de vcroorzaken. De ovcrheid nwet op 

ha-,is van clit uitgangspunt de kader<; 

<;tcllcn waarhinnen activiteiten uitge

voerd mogen worden. HicrhiJ kan ech

ter wei rckening gehouden worden met 

regionaal ver'>chillcnde om<,tandighe

clen. Op verzuring'>gevoelige zand-

gronden zullen mindcr 
-.;amen tc hrcngcn: woncn, 

werken en recrecren 

Steed-, mecr ont-,taat er 

daarhq oog voor hct kit 

dat de huidige milicur-cgels 

<;oms een helcmmcring 

vormen om een uit maat

'>chappelijk oogpunt ge-

Gebruik van de tlctivitcitcn kunncn wor

den toegc'>taan dan op de 

klcrgrondcn maatwcrk 

dus' llinncn de door de 

ovcrheid ge'>lelde kadcrs 

van ecn maximoa[ toclaat

bare hela'>ling i-, het vcr

volgen<; inderdaad zovcel 

schaarse ruimte, de 

mobiliteit, de 

kwaliteit van het 

grond- en 

wemte concentratic ol oppervlaktewater en mogelijk cen eigen verant-

vcnveving van tunctic"i 

mogelijk te maken. Onder 

hepaaldc voorwaarden 

moel het mogelijk worden 

gemaakt maatwerk te lcvc

ren in hct stedeli1k gebicd, 

de kwetsbaarheid woordelijkhcid van het 

landhouwhedrijblcvcn om 

invulling tc gevcn aan zijn 

activiteiten. Dit is cchtcr 

niet wezenli1k andcr'> dan 

in andere sectoren van her 

van de bodem lenen 

zich voor een 

nationale aanpak. 
ook als dat tot gevolg 

hedt dat de huidige milieurcgc], mi<;

schien niet vollcdig worden nagelecfd 

Dez<: conclu<;ie wordt in het rapport 

niet getrokken maar zaluit het oogpunt 

van verweving van lunctie-, 111 een aan-

hcdrijf.,lcvcn 

,\1arktwcr-king en aanpa<;<;ing van het 

bela<;ting<;tcl-,cl kunncn ook hicr een 

waardt:vollc aanvulling biedt:n om hin

nen de gestelde kader<; te komen tot 

een optimalc vervulling van functic'> 



Duurzaamheid internationaal 
:\an hct ,Jot van hct hooldquk wordt 

aambcht hc-,rccd aan duurzaamhcid 111 

intematlonaal vcrhand. Ook hier wordt 

ccn a.Jntal nicuwc \vcgcn gc\vczcn. 

Ce-,teld wordt dat intcrnationak <,a-

llll'll\\'l'rking zo vcr n1oct kunncn goon 

dat hijvoorheeld Nedcrlaml'>c middckn 

worden lllgczet voor -,uh,tantii'k ver

hetcring van de milieukwaliteit in andc

JT Ianden Dat i' nogal wat. Vanuit 

ovcrwcgingcn van nlilicurcndcnlcnt j-, 

hct indcrdaad vol<,trckt logi-,ch en voor 

de hand ltggend om vam11t Nederland 

tc invc..,tcrcn in hct tcrugdringcn Vtlll 

de luchtvcrontrellliglllg dte in )'v\idden

en Omt-Furopa onhtaat en ook de 

luchtkwaliteit in Nederland ncgaticf 

heinvlocdt. Hct nctto-rcndcmcnt van 

ccn dcrgclijkc invc-,tcring i"' vee! grotcr 

dan nog ccn invc.:.,tcring voor ccn extra 

!titer crgcm 111 1"cdcrland. Politick lig

gcn dcrgclijkc vraagqukkcn cchtcr vee I 

compkxcr Dat nccmt nict wcg dat dc

zc optic van nlocd gctuigt en hct vcr

dicnt vcrdcr uttgcwcrkt tc worden, 

,\-Iinder realiqi-,ch lijkt hct voorqc] om 

hcdrijvcn op ha'i' van hct tlationalc 

rccht aamprakclijk tc <,tcllcn voor el

der-, vcroorzaaktc aanta;.,ting van hct 

miltcu. Hct voor<,tcl oogt wcllicht '>ym

pathick maar li1kt tcchni<,ch, juridi-,ch 

en politick voorlopig nict haalhaar. 

t'v let hct voorncmcn om ecn ruimcr dec I 

van de hcgroting van Ontwikkcling'>

'amcnwcrking tc bc-,tcdcn aJn milicu

zorg moct zccr voorzichtig worden 

omgcgaan. Hct i~ uit~tckcnJ dat uitga

vcn in hct kadcr van ontwikkcling.,.,a

nlcnwcrking worden gctocht aan 

duurzaamhcid. Humanitaire hulp, hulp 

gcricht op hct voorzicn 111 de eer<,tc lc
vcmhchocftcn mag cchtcr nict in hct 

gcdrang kon1cn vanwcgc hct vcrgrotcn 

va11 hct hudgct voor milicuzorg. 

Tcmlottc wordt de hevolking<,politick 

oangc-,ncdcn. l )c huidigc groci van de 

wcrcldhcvolking vormt in Ieite de 

groohtc hcdreiging voor hct hcrc1kcn 

van ecn duurzame ~amenlcving. 

!\angcnomcn wordt dat cLonomi...,Lhc 

groei en duurzaamheid clkaar Jlli't hin 

zullcn vn<,tcrkcn. J)oor ecn 'tt)glllg 

van de wclvaart grocit het vcrtrouwcn 

in de eigen toekom...,t en de eigen I..,J

menleving en dot i..., de heqe voonvoar

dc voor hct hcpcrkcn va11 de groci van 

de wereldhevolking 

Conclusie 
Het Stratcgi-,ch Bcraad gcclt ccn hcldct 

lllZiLht in de prohlctn,•ttck van de duur

zame I..,Jillcnlcving ~ict rapport gcclt 

ook een aantzd nrcuwc wcgcn drc kun

nen helpen hij het dichtcrhil hrcngcn 

van ccn duurzamc -,amcnlcving lltnhti 

zipl de voor<,tellctl om tc komen tot 

n1ecT n1arktwcrking, ecn vcr...,chuivrng 

in de li-,calc la'>lcn en de intcmationalc 

aanpak van het cluurzaamhcidwraag

'tuk hct mec<,t aan'>prekcnd t'vbar om 

met Andrie.,.,cn te '>prcken: ''\XIe Zt)n n 

pa'> weer echt al-, dezc nl!Hltc woordcn 

ook hcrkcnhaar in de '>lamlpunthcpa

ling en daden van hct UJA tnugko

nlen1" 

Lir1/Jr1/J \,}fr, l\ LOOidlllllitll llllflrll f>IJ /Jet 
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