
Op grond van haar ideologische orientatiepunten mag juist van de 

christen-democratische beweging worden verwacht dat zij zich in 

het bijzonder inzet voor het milieu en de kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving. Het milieubeleid bevindt zich in de fase waarin inte

gratie met andere beleidssectoren vorm moet krijgen. Bij het maken 

van keuzen om deze integratie vorm te geven heeft de christen-de

mocratische beweging de kans om een herkenbaar geluid te Iaten 

horen. Hiervoor is wei een flinke dosis politieke moed nodig. 

E 
nkelc joren geleden, ten tijde 

von het uitkomen van het eer

<,\e Nationool Milieubeleids

pbn. werd de 

oantosting van het milieu 

als cen van de helangrijk

ste maot'>chappelijke pro

blemen gcz1en. Onder 

aanvocring van cen aantal 

liberolc ministers is hct mi

lieuhelcid met grote voort

vorcndhcid in de <,\eigers 

gczet en zijn de cerstc re

sultatcn gehoekt. 

lnmiddcls is verdcre reoli-

Nijpels noemde dit het 'internoliseren 

van milieu', de huidige mini'>ter De Boer 

duidt dit aan met her bcgrip 'milieu-in

clusicf' dcnken. 

Dcze externe intcgratie 

van hct milicuhelcid moet 

plaatwinden in een perio

de waarin het milieu dui

delijk mindcr in de he

langstelling staat dan en

kelc jaren gelcden. 

<,cring van de ovcrecnge- Licshcth Sf>ics 

Het christcn-democrati

sche gedochtengoed hicdt 

belangrijke handvotten om 

dezC' <,\ag op een succes

vollc monier te makcn. 

knmen milicudoc\-,tellingcn in helang-

njkc mote alhankelitk van de vroog in 

hoevcrrc hct milieu-aspect wordt ge'in

tegreerd in kcuzen die in andere secto

rcn gcn1aakt worden. Hct gaat erorn 

dat milieu intcgraal ondcrdecl wordt 

von hesluitvonmng in andere sectoren, 

door moct hct gebeurcn. Oud-mini-,tcr 

Twee christen-democratische 
handvatten 
De kwoliteil van de lecfomgeving, de 

zorg vnor bet milieu, vormt hij uitstek 

ecn ondcrwerp waarbij de christen-de

mocratic een brug kan '>loon tu'>'en 

maat<,chappclitkc prohlcmcn en ecn 
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vanuit idecle opvattingen ingegevcn 

oplmsing van die problemen. Het 

christen-democratisch gedachtengoed 

bcvat twee pijlers die als kader kunnen 

dicnen bij het definicren van het pro

bleem en het zoeken naar oplossingcn, 

Rentmeesterschap en het appel op de 

eigen verantwoordelijkheid. 

Nog maar kort gelcden heclt het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA hierovcr een bijzondcr aampre

kend rapport uitgebracht 'Schepping 

en rentmeestcrschap' Hierin wordt een 

kader ontwikkeld waaraan mcnselijk 

handclcn kan worden getoetst. Het 

vruchtdragend vermogen van de natuur 

is bepalcnd voor de maximaal toelaat

hare milieubelasting. Dit komt erop 

nccr dat schade die wordt toegcbracht 

aan het milieu steeds binncn ecn gene

ratie (circa 25 Jaar) opgelost moeten 

kunncn worden. lc zou dit een systecm 

van evenwichtshelasting kunnen nne

men met als einddoel het 

weging een actieve inzet mag worden 

verwacht bij de zorg voor heelheid van 

de schepping Kunnen zij ook gehruikt 

worden bij concrete beleidskeuzcn' 

Crensu>aardw ot' maal 

Om het vruchtdragend vermogen van 

de natuur niet ontoelaatbaar aan te tas

ten kunncn grenswaardcn worden he

noemd. Per sector, per gchied of biJ 

wijze van sprcken per stof kan de maxi

maal toelaatbare milieuhelasting worden 

bepaald Op deze wijze vastgcstelde mi

lieunormen mocten kaderstellend ziJn 

voor het mcnselijk handelcn. 

Het is een misvatting om te vcronder

stellen dat hct benoemcn van grens

waarden een puur waardevrije, tech

nischc handeling is. De vaststclling van 

normen, het toetsingskader voor men

selijk handelen, is uiteindelijk altijd een 

bestuurlijke keuze, een politieke alwc

ging. Dit is ook goed, het vcrgroot de 

legitimiteit van de ge

realiseren van cen duurza

mc samenlcving. Het rap

port sluit hiermcc nauw 

aan bij de centrale doel

stelling van duurzame ont

wikkeling uit het Natio

naal Milieuheleidsplan 

Elk individu hccft een ei

gen verantwoordelijkheid 

waar hct gaat om het voor-

De heffing voor 
maakte keuzcn. Hct biedt 

bovcndien de mogelijk

heid voor maatwerk. Een 

puur technische vaststel

ling van grenswaardcn he

tckent dat in natuur

gebieden in hqvoorheeld 

hct oosten van Nederland 

dczclfde normen zouden 

gelden als in hct Rijn

kleinverbruikers is 

slechts een eerste 

stap op weg naar de 

ecologisering van 

ons belastingstelsel. 

konlcn van aanto-;ting van hct n1ilieu en 

nlol't daorop Jangc..,prokcn worden: n1i

J,euhcwust handelen al<. algemccn aan

vCJalll ethisch prinupe Len dergclijke 

vcrgaamlc vcnnnerlijking van hct m1-

!1euhewustzi1n is de lx:ste voorwaank 

om tc komen tot ccn claadwcrkclijk in

tcgralc a!vvTging VZlll hclangcn. 

Praktische toepassing 
De geschctste hanclvatten gcven aan dat 

juiSl van de christen-democratische be-

mondgehiccl. Dit 1s een keuzc die niet 

houdhaar 1-, en waarvoor gcen draag-

vlak lwstaat De maximaal toclaathare 

gcluidshelast111g en hela<;ting van de 

Iucht mag 111 cc11 stcdelijk ol <,tcrk gc'in

dustriai!Secrd gehicd best hoger Zl)n 

dZtn 111 ccn natuurgcbicd 

Tcgcn'-.tondcr.., van de gcdachtc von 

'grcn..,waardcn op 111aat
1 

zullcn ongc

twijlcld direct rocpen dat dit het begin 

" van ecn glijdcnclc schaal en clat we 

hlllncn alzienhare tijd tcrug ziJn hij at 

(I lV 5 '" 



De kcuze uoor grenswcwrden met dezelfde nomte11 voor ee11 natuurgebied en bijtJOorheeld 
bet Rijmnondgebied ts niet boudbaar Cfoto ANP) 

Dat kan cchter worden vermeden door 

pijnlijke keuzen niet uit de weg te gaan. 

Op die plaatsen waar milieubelastende 

activiteiten op geen enkele manier in 

evcnwicht gehracht kunnen worden 

met het her'>tellingsvcrrnogen van na· 

tuur en milieu zal ingegrcpcn moeten 

worden. Een voorbeeld waar dit op 

korte tcrmi)ll onontkoomhaar lijkt is de 

landhouw. Jui<,t een chriqen·dcmocrati· 

<,che bewcging moet dcrgelijke kcuzen 

durvcn maken. Cc,.lnspireerd vanuit 

haar idcologi<,chc grond,!agcn kunnen 

dcrgelijkc keuzcn hcrkcnhaar gcargu· 

mcntcerd en omkrbouwd worden. Ook 

a\<, dit hctckcnt dat dcrgcliikc kcuzcn 

piJillijk zijn voor hcpaaldc maat'>chap· 

pclijkc grocpen waarmcc \'Jil oudsher 

nauwc rclatics hc">LttJ.n. 

Trchno/o,}ilrhr Prti!ICtltl'llli} 

Hct tormulcrcn van 'grcnswaarden np 

maat' maakt hct mogclitk de kla<,<,icke 

tegenstelling tussen ecologic en econo· 

mie tc verkleinen. Hct wnrdt hong tijd 

dat we dezc polariserendc discussie 

over de schijnhare onverenighaarheid 

van ecologic en economic ecns en 

vnorgoed achter ons Iaten. 

Natuurlijk komt het vnor dat ccnno· 

misch handclen zich nict laat vcrenigen 

met grenzen die vanuit de zorg voor 

heelhcid van de schcpping aan dat han· 

delen gesteld moetcn worden. Milieu 

kan cchter ook huitcngewonn stimule· 

rend zijn vnor de economic. Het reali· 

scren van rcductiedoelstellingcn kan 

cen helangriike impuls gcven aan tech· 

nologische vernieuwing, kan de con· 

currentiepositie van Nederland op de 

langcre tcrmi)n versterken. Bovendien 

kan, zoals onlangs ook hct Wercld 

Natuurfclllds nog hedt hctoogd, het re· 

aliscren van de doclstellingen op het 

gehied van encrgichesparing goed zijn 

voor de werkgelcgenheid. 
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EcologismniJ helmtmgstelscl 

Het beginscl van de 'vervuiler betaalt' 

kan worden heschouwd als de door-

vcrtaling van de cigcn vcrantwoordc

lijkheid De 'kosten' van milieu

belastend handclen worden tot uitdruk

king gebracht in de prijzen van goedc

ren. Krachtig moet gestimuleerd 

worden dat het marktmechanisme ook 

op dit terrein gaat werken. We !Iicht dat 

het instrument van vcrhandelhare emis

'>ierechten hieraan eveneens een bijdra

ge kan leveren. Een andere variant van 

het begin'>el 'de vervuiler betaalt' is de 

ecologisering van het belastingstelsel 

Hicrmcc wordt simpclwcg gczegd, 

'goed gedrag wordt beloond' en 'slecht 

gedrag wordt gestraft' De aanstaande 

cncrgiehcffing kan worden bcschouwd 

als ecrstc stap op wcg naar cen ccologi

scring van ons bclastingstclscl 1\laar 

nadrukkclijk nog slcchts als ccn ccrstc 

stap voorlopig wordt de hcffing aileen 

aan kleinvcrbruikers opgelegd Op tcr

mijn zal ook een hefting voor grootver

hruikers ot hct loslaten van hct lage 

taricf voor hcpaaldc grocpen onont

koombaar zijn. 

Rol van de overheid 
Uitgaande van de twee pijlers uit het 

christcn-democratisch gedachtengoed 

al'> bouwstenen voor de verdere reali<,a

tie van milieudoelstelling kan vervol

gens de vraag worden gesteld wat de 

taak van de overheid is. 

De ovcrheid hedt in de eerste plaats de 

taak de kaders te stellen waarbinnen ac

tiviteitcn kunnen en mogen worden uit

gevocrd. De ovcrhcid moct de grenzen 

definieren van wat maximaal toelaat

haar is, uitgaande van heelheid van de 

schepping en evenwichtshelasting. 

Binnen de door de overheid gestelde 

kaders moct de markt aangesproken 

worden op de eigen verantwoordeli)k-

heid en die verantwoordelijkheid ook 

nemen. Dit gcbeurt bijvoorbecld al in 

de vorm van afgcsloten convenantcn en 

hct versterkcn van zcllrcgulcring door 

het bedrijlslcven. 

lndien echter de gestelde normen wor

den ovcrtrcden, is de overheid gchou

den krachtig in te grijpen Dit is _qood 

govenumce. Op deze manicr krijgt de sa

menleving de overheid die ze verdient. 

Deze hijdrage is in hootdzaak gcricht 

op het nationale schaalniveau. lnter

nationaal is het vraagstuk van hcelheid 

van de schepping nog complexer. Dcze 

complexiteit mag echter geen alibi zijn 

om nicts te hocven doen, internationa

le dynamiek begint met nationale ini

tiatieven. 

Ook in intcrnationaal verhand mag van 

de christen-democratic vcrwacht wor

den, dat ze ge'fnspireerd door haar uit

gangspuntcn, ecn substanticlc hijdrage 

Ievert aan het zockcn naar oplossingcn 

die bijdragen aan duurzame ontwikke

ling op mondiaal niveau. 

In de internationalc verhoudingen moet 

zcker de christcn-dcmocratische hcwe

ging, uitgaande ook van de zorg voor 

de naaste, h1jvoorhecld stimulcren dat 

kcnnis en kunde vanuit Nederland tcr 

beschikking worden gestcld, dat mi

licubelastende activiteitcn niet worden 

geexporteerd en dat biJ het heschikhaar 

stellen van ontwikkelingshulp milieu

aspecten een integraal onderdeel vor

mcn bij de bcsluitvorming Fen 

dergelijke opstelling draagt minimaal 

bij tot meer gelijkwaardigheid en daar

mee tot meer stahiele verhoudingen in 

internationaal verhand. 

Liesheth SJ1ies 1s coordmc~lol· mil1e11 bi) het Inter 
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