
Ere wie ere toekomt: "Schepping en Rentmeesterschap" is een be

langwekkend document over principes van een op duurzame ont

wikkeling gericht milieubeleid. Het is helder en behoorlijk 

concreet. Het zou (als ik dat mag zeggen) meer hebben moeten 

doorwerken in het ontwerp-verkiezingsprogramma "Wat Echt 

Telt". Helaas zet de studie voor wat betreft de fasering of het in

voeringstempo teveel deuren open. 

H 
ieronder wil ik schetsen 

wat in mijn ogen de meest 

prominente aspecten zijn 

van deze CDA-visie van 

het Wetenschappelijk lnstituut voor hct 

(])A om vcrvolgem per 

aspect mijn eigen beoor

deling daarvan te geven. 

1\laar ik begin met cen 

scheh van de vraagstel

ling van het rapport. 

Relevante vragen 
De ecologiscring van de 

<.jdJ11cnlcving - ccn voor

alsnog ongedclinieerd he-

grip- zal .. grote 

zaamheid gerichte ontwikkeling; 

-techniek en commercie zullcn worden 

gericht op hchoud en herstel van de 

<,chcpping; 

-het fiscalc stelsel zal ccologiseren. 

Dit roept natuurlijk vra

gen op naar het "hoe" en 

'\vanneer" van deze ver-

anderingen. Dwingender 

- en dat is terecht'- klin

ken thema's als 

-de verdeling van de 

vruchten van de schcp

ping zal zodanig "moe

ten" zijn dat iedere 

wereldburgcr tenminste 

het nodige krijgt; gevolgen hebhen voor de 
inrichting van de maat- Dr JB Opschoor -de Wester5e levensstijl 

<,(_happiJ, voor de lcven<,<;liJI en voor de zal "moeten" wijzigen in de richting van 

omgang met natuur en natuurlijke hulp

bronnen". Deze stelling vormt het ver

trckpunt voor een vergaandc analyse 

1"a deze inzet volgt een ouverture met 

thcma\ ak 

-culllomische groei zal worden inge

rurld voor een kwalitatievc, op duur-
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goed rentmeesterschap; 

-de economische orde zal een mini

mum-niveau van functioneren van de 

natuur "mocten" aanvaarden al5 onaan

tastbare voorondcrstelling. 

Dat "mocten" is mij uit hct hart gegre

pen, maar waarom valt dat woord niet 
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bij de eerder genoemde, mimtem zo 

dwingend noodzakelijke puntcn~ 

Ondertu"en hrcngt de uitgangsstelling 

de studiecommi<;<;ie die voor her rap

port tekent ertoe om ecn aantal zcer te

rechte vragen onder ogen te zien, 

inzakc o.a.: 

<;cheppingsbegrip en r·entmec<;ter 

schap I \vat is de natuur precies, die 

bchouden moct worden/', "vcroor

zaakr de christclijkc houding jegens 

de natuur de milieuproblematiek•''i, 

taak van de overheid i nzake hehoud 

van de schcpping en goed rentmees

terschap I \vat i<; de inhoud van een 

chri<;ten-democratischc mil ieupoli

tiek~" "wclke instrumentcnmix zou 

de nvcrheid<;taak cHcctief gc<;taltc gc

vcn~" "wat is de gewemtc taakvcrdc

ling tw,scn gemecnten, provincies, 

<;taten, de EC. mondiale in<;tantiesc 'l; 

de sociaal en ecologisch vcrantwoor

de orde l''kan het milieu gepriJsd 

worden en hedt dat zin'", wat is de 

gewcnste taak van ondernemingenc" 

"hoc ziet ccn duurzamc en rechtvaar

dige economischc orde eruit~". "bn 

de democratic het milicuvraag<;tuk 

aan:"). 

Visies op de natuur 
Traditicgetrouw schetst het rapport in 

Hootdstuk II de aarde I inclusief de 

mens) als gc<;chapen en de mens als rc

spectvol hecr<;er over de overigc natuur; 

re<;pectvol inzakc de eigen aard van het 

geschapene. De natuur ontwikkclt zich 

nog steeds: soorten vcrdwijnen en ont

staan. Dat roept de vraag op naar wat 

de rol van de mens dan moet zijn. Het 

rapport ziet de tc respccteren cigen 

aard van hct geschapenc in hct gegevcn 

dat al die soorten samen en in wi<;<;el

werking met de niet-lcvcnde elcmenten 

in het milieu, eco<;ystemcn vonnen: cen 

"web van lcvende en lcvenloze natuur", 

waarvan de mens onderdccl vormt. Dit 

zelf grocicnde en steeds vcranderende 

web vertegenwoordigt ecn goed dat op 

zichzelf hehartigd dicnt te worden, het 

i<; dat web, dat ("naar ziJn cigen aard"l 

client tc bliJvcn lunctroneren, dat de 

mens niet mag schaden. Vanwege de 

onrwikkeling in en van dat web, hoe

vcn daarin niet-esscnticle soorten en 

historischc ccosy<;tcmen nict op zich 

beschermd te worden: "Het gaat om 

het functioneren van hct milieu .. nict 

om ccr1 bcpaaldc histori<;che vcrschij

ningsvorm". De natuur heclt een gc

schicdenis die wordt " ... voortgc<;tuwd 

door een crcatievc ~pJnn1ng tu..:.-,en vrij

heid en gedcterminccrdhcid, waarin de 

bewcrkcnde en hcwarendc verantwoor

dclijkheid van de mens lice<; het rent

mcc<;terschap, lBO I een duidclijke 

plaat<; kan hehhcn" Nadrukkell)k wordt 

de kijk op de mens als partner rdan wei 

hroedcr ol zusrcrl van de natuur algc

wczcn. De mem is gcschapen als be

heerdcr van de natuur. Dat houdt zowel 

"respect' in a is ecn mandaat tnt ingrij

pen. Dit rentmeesterschap client zich tc 

richten op her vcrdelen van de vruch

ten van de -;chepping over aile mcmcn, 

en wordt geroepcn om de schepping 

... aan de groci en in hlnei te helpen 

houden" .". 1aatstal voor de gewcn5te 

ontwikkeling is "hct vruchtdragend 

verrnogen van de natuur naar zijn gc

schapen aard, zoal-, dat hepaald kan 

worden in een crcaticf bewcrkingspro

ccs" Het vnrchtgebruik wordt (in 

Hootdstuk IV J exclusiel a an de mens 

gcgund, met als corrc-;pondcrende vcr

plichting om dan hct vruchrdragend 

vermogen in tact te Iaten. 

In dat hooldstuk worden naruur en mi

lieu als hoven-pcrsoonli)kc gegevcnhe

den getypeerd, die niet als "zaken'' 

cxclusid kunnen wor-den toegecigend 
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door mcn<;cll. De <;chepping hcdt ecn 

tc \\'Jarhorgcn "intrin~ickc waardc" 

t\litn commcntililr hierop i' driclcdig 

zic lllttll: ~il On' Cccn Zondvlocdl. 

,\\lcrecr<;t ccn opmerking tnzilke hct in 

dczc Vt<;ic doorklinkcndc ilntropoccn

tri,me lht t' gocd te plilat<;cn hinncn 

de ttH>d,-chri,te\qke en gricbc "11tt1t>t 

,(>CtJIIt," en zckcr hinncn het 

Vcrl>chting,dcnketl, milar hct i<; ccn uit

gJng-.,punt utt n1ccrdcrc I n1ct nan1c: 

mccr ccoccntn,ti,chc' po,itic<; en dililr

om toch nict zo vilnzc\l,prckcnd Jl<; de 

qudic kcnnclqk ililnncemt Om maJr 

ccn prohlccm mel dill Jntropocentri<;

llll' te noemcn: hct lcidt lllJM ill tc gc

tnJkkcliik tot ccn "imtntmctltelc" 

hcnJ.dcnng van n<Jtuur en !llilicu: \VZlt 

du' Jiln aile soortcn afzondcrliik Ten 

dcrdc: de afwijzing van hct partncr

'chJps-heeld van de idealc relatie tus

sen men' en natuur is mij tc 

gemilkkclijk; ik hen het daar ronduit 

niel mcc ccn' Dat de mens de 

t\11\CHT ontwikkcld hecft om de na

tuur hehoorlijk te manipulercn gecft 

hem nog niet ectl rccht op cen po<;itie 

"hoven" de re<;t van de natuur a\, vervat 

in het rentmce<;tcr,chap<;modcl. lk zie 

meet· in het hecld van een partner

<;chapwerhouding: re<;pcct, liclde <;Om<;, 

de ilmkr in diem cigen waardc Iaten, 

rekening houden met de ander en diens 

ctgcnaarc\ig- en grillighcdcn. 

De Milieugebruiksruimte 
Hct rapport n1aakt ccn vcrgaand gc

dililrin tlict noodzilkclitk i<; Oat de mens de 
hruik Villl een term die mq 

dierhaar is: milieugc-voor hct op gong houdcn 

Villl hct vruchtgehruik 

door de mem. i' ovcrho

dtg en kon du-.. ook gcnl!-.t 

1\'tll-dcn Het re,pcct Wililr 

de <;ludic over rcpl, " cbn 

nict zo'n ...,tcrk at gun1cnt 

a\, 111 ccn mccr ccoccntr>

'chc hcnilcknng I )it hcclt 

macht ontwikkeld hruik<;ruimtc ii\\CRJ Hct 

i' goed om cbt va<;t te stcl

lcn in een periode waarin 

zeit' hlllnen het kabincl 

oncnigheid i' over dcze 

term en vooral (J)i\-hc

wind,\iedcn cr mocite 

mec \ijkcn tc hchhcn. 

\)c milieugchruihruimtc 

wordt gcdclinicerd ak de 

hoevcclhe>d hulphronncn 

die wcrcldwi)d hcschik-

heeft om de natuur 

behoorlijk te 

manipuleren geeft 

hem nog niet het 

zcLT grotc gcvo\gcn voor 

ccn ethtek inzake <;oorten

r!Jkdom. hijvoorheeld Ten 

recht op een positie 

"hoven" de rest van 

de natuur. 
twcedc d1c <;oorten.lk 

vtnd cbt de <;tudtc tc gc-

milkke\qk hct ilcccnt lcgt hit de itllrin

'tckc hetekcn" viln de nilll!Ur a\, 

gchccl hctmilicu JJ, <;ystccm. en tc gc

mJkkeliJk voorhitgJilt aan de evcntuclc 

tntrimickc Wililrdc VJil de componentcn 

viln dJt wqccm. httvoorhceld de <;oor

ten pbnten en dicretl. 1\\, ik eem mag: 

(;enc'i' 'J rm·pt hiJ mit tn elk gevJI de 

gcdachte op, cbt in hct vcrhJal vJn het 

Vcrhond nil de zondvloed Jilll aile' wat 

kelt de ruimlc en de titd wordt gegund 

'hclootd zc\1, 1 om ztch tc ontplooien. 

l I)\' I I 'lO 

bililr Z>Jn ill' dczc worden 

vcrkrcgcn op cen W>JZC die ook in de 

toekom<;l houdhaar t<;, dezc ruimte 

worclt vervolgcn' tocbedecld l.aan hq

voorhceld lilnclcn ot aan grocpen/indi

vicluen. /ll() I 
1\\cn,cliJkc activ1tcitcn lciden tot druk 

op de milieugchruik,ruimlc. Het milieu 

heelt tot op zekere hoogte hct vcrmo

gcn om d1c clruk tc wccrstaatl dank zii 

een ilantill hutfcr,, hct milieu hcdt ccn 

zckcrc vccrkracht of opvangcJpilcitcit. 

1\iJJr ovcr<;tiigt de milieudruk die veer-
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kracht, dan ont5taat milieuverandering, 

milieudegradatie of verlies aan milieu

kwaliteit. De MCR krimpt dan, wat on

der andere een aantasting van het 

toekomstige welvaart5potentiecl bete

kent. 

De MCR is weliswaar beperkt oprek

baar (onder andere door technologi

sche innovatie), maar het tempo waarin 

het gebruik van die ruimte groeit en de 

snelheid waannee dus ook de milieu

druk oploopt, ligt thans vele malen ho

ger dan dar waarin de MCR wordt 

uitgebouwd (zie bijvoorbeeld mijn arti

kelen met Van der Ploeg en Weterings) 

Het hier besproken rapport maakt het 

begrip milieugebruiksruimte opcratio

neel door randvoorwaarden voor te 

stellcn ter atbakening van de milieuge

bruiksruimte: 

1 )het gebruibniveau van natuurlijke 

hulpbronnen mag niet hoger zijn dan 

de natuurlijke regeneratie5nelheid, 

2)het gebruiksniveau van niet-ver

nieuwbare hulpbronnen client niet ho

ger te zijn dan het tempo waarin een 

vcrvangende hulpbron beschikbaar 

komt, 

3)vervuiling mag bepaalde gremwaar

den met betrekking tot de milieukwali

teit niet overschrijden. 

Dit lijkt mij correct. Zoals we straks 

zullen zien, stelt her rapport met be

trekking tot de verontreiniging voor 

om scherp gedcfinieerdc grenswaarden 

als afbakcning van de milieugebruiks

ruimte te nemen. 

Oorzaken onduurzaamheid 
Waar komt de rotzooi (in casu: de mi

lieudegradatie en de uitputting van 

hulpbronncn) nou vandaanJ Het rap

port noemt als hoofdoorzaak: het na

oorlogse welvaartsproject in de 

Westerse wereld. Cecomtateerd wordt 

dat dit project uit de hand is gelopen, 

zowel in die westerse wercld zelf, als 

mondiaal. Het proJect dreigt "lcvensbe

dreigend" (sic) te worden; het na-oor

logse beleid is over zijn eigen 

doelstellingen heengeschoten lk vind 

dit wei heel erg kort door de bocht en 

gccf daarom maar kort mijn eigen visie 

daarop. 

Milieudegradatie hangt samen met aard 

en omvang van maatschappelijke acti

viteiten. 

Als we willen proberen om milicude

gradatie te verklaren, dan moeten we 

zoeken naar factoren die aard en om

vang van die activiteiten beinvloeden. 

We kunnen dan zoeken op twee ni-

veaus: 

(a) het niveau van matericlc processen 

als economische groei, bevolkingsont

wikkeling en tcchnologische innovatie, 

en 

(b) dar van de meer structurele factoren 

als de cigendomsverhoudingcn, de wet

geving, het economisch stclsel, en <,o

cialc patronen (de institutionele 

factoren), en factoren zoals de domi

nante opvattingen inzake de verhou

ding mens-natuur, nonnen en waarden, 

ethiek, etc. (de ideologische factoren). 

Een aantal krachtige institutionelc ten

dcnties in het economische proces in 

marktcconomieen houdcn mijns in

ziens een structurele neiging in tot ver

onachtzaming van met name het 

duurzaamheidsaspcct en de rechtva<H

digheid jegens andere generaties en 

soorten: ( i) inherente afwentelingsten

denties in de (ongcstuurde) rnarkteco

nomie, en (ii) inhcrente 

groeitendenties De maatschappelijke 

of politiekc beheersing van die tenden

ties is tot op heden onvoldocnde '>terk 

geweest, door (iii) de achterstelling van 

hct milieu in maatschappclijke en poli-



<( 

I 

u 
Vl 

I..LJ 

Vl 

I..LJ 

I..LJ 

f

z 
I..LJ 

z 
I..LJ 

u 
z 

CL 

CL 

I..LJ 

I 

u 
Vl 

kracht, dan ontstaa t mili euverandering, 

mili eudegradatie o f ve rlies aan milieu 

kwalite it. De MCR krimpt dan, wat o n

der andere een aantasting van he t 

toekomsti ge welvaartspotentiee l be te

ke nt. 

De MCR is we li swaar beperkt o prek

baar (onder andere door techno logi

sche innovati e), maar he t tempo waarin 

het gebruik van di e ruimte groeit en de 

snelhe id waarmee dus ook de milieu

druk o ploopt, lig t thans vele malen ho

ger dan dat waarin de MC R wordt 

uitgebouwd (zi e bijvoorbeeld mijn arti 

kelen met Van der Ploeg en Weterings). 

H et hi e r besproken rapport maakt he t 

begrip mili eugebruiksruimte o peratio

neel door randvoorwaarden voor te 

ste ll en te r afbakening van de milieuge 

bruiksruimte: 

1 )he t gebruiksni veau van natuurlijke 

hulpbronn en mag ni et hoger zijn dan 

de natuurlijke rege neratiesnelh eid; 

2)het gebruiksni veau van ni e t-ver

nieuwbare hulpbronnen di ent ni et ho 

ger te zijn dan het tempo waarin ee n 

verva ngende hulpbron beschikbaar 

komt; 

3)vervuiling mag bepaalde g re nswaar

den met be trekking tot de mili eukwali 

te it nie t overschrijden. 

Dit lijkt mij correc t . Z oal s we straks 

zull en z ien, ste lt het rapport met be 

trekking to t de verontre inig in g voor 

om scherp gedefinieerde gre nswaarden 

als afbakening van de mili eugebruiks

ruimte te nemen. 

Oorzaken onduurzaamheid 
Waa r komt de rotzoo i (in casu: de mi

lieudegrada tie en de uitputting van 

hulpbronnen) nou vandaa n? H et rap

port noemt als hoo fd oorzaak : he t na

oorlogse we lvaartsproj ec t in de 

Westerse wereld. G econstateerd wordt 

dat dit projec t uit de hand is gelopen, 

zowel in di e weste rse wereld ze lf, al s 

mo ndi aal. H et project dre ig t "levensbe

dreigend" (s ic) te worden ; he t na-oor

logse beleid is over z ijn e ige n 

doelste llingen heengeschoten. Ik vind 

dit wel heel erg ko rt door de boc ht en 

geef daa rom maar kort mijn ei gen visie 

daaro p. 

M ilieudegradatie hangt samen met aard 

en omvang va n maa tsch appe lijke ac ti

vite iten. 

Als we wille n proberen om milieude 

gradati e te ve rklaren, da n moe ten we 

zoeken naar fac tore n di e aa rd en om

vang van di e ac tivite iten be invloeden. 

We kunnen dan zoeken op twee ni 

veaus: 

(a) he t niveau van materi ë le processe n 

als eco nomi sche groe i, bevolkingsa nt

wikkeling e n technologische inn ovati e, 

en 

(b ) dat van de meer structure le fac toren 

als de e igendomsverh oudingen, de wet

geving, he t economi sch stel sel, e n so 

c ia le patronen (de instituti o nele 

facto ren), en factoren zoals de domi 

nan te opva ttinge n in zake de ve rh ou

ding mens -natuur, norm en en waarden, 

e thi ek, etc. (de ideol ogische fac to ren ). 

Een aa ntal krachti ge institution ele te n

denti es in he t econ omische proces in 

markteconomi eën houden mijn s in 

z iens een struc ture le neig ing in to t ve r

onachtzamin g va n me t name he t 

duurzaa mheidsas peet en de rech tvaa r

digheid jegens andere ge neraties en 

soorten : ( i) inh erente afwen telings ten

dent ies in de (onges tuurde) markteco

nomie, en (ii ) inherente 

groeitende nti es. De maatschappelijke 

o f po litieke beheersing van di e tenden

ti es is to t o p heden o nvoldoe nde sterk 

geweest , door (i i i) de achterstelling van 

het mili eu in maatschappelijke en po li-
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ti eke afwe gingen. 

Ac hter of onder d ie afwe nteling en 

ac hterstelling z it ee n aantal verschijn 

selen dat kan worden aangeduid als: af-

stand tussen bes! issers en de 

milieugevo lgen van hun gedrag. 

Implic ie t gaat de studi e va n het 

Wetenschappelijk In sti tuu t overigens 

wel o p een aantal van de ge noemde 

pun ten in , zoa ls we hie ronder nog zul

len zie n. Achter dit alles gaan fac to ren 

schuil als ee n po li tiek klimaa t geke n

merkt door te rmen al s: ve rmeende "on

maakbaarhe id", marktco nformi sme, 

postmoderni sme. Nog ve rder de kan t 

uit van opva ttin gen en waarden, kom je 

al gauw uit bij zaken die als "groeige

loo f" en "marktge loof" aa ngeduid moe

ten wo rde n. Zo di ep moet mijn s 

in zie ns inderdaad ges toke n worden en 

daarvan vind ik weini g te rug in het rap

po rt . 

De rol van de overheid 
H et rapport ve rmoedt , dat he t bescher

men van de sa me nl eving als geheel te

gen milieu-onvri endelijk gedrag wel 

ee ns tot belangrijke overheidstaken kan 

le iden; hierop zeg ik graag "amen". De 

overheid hee ft to t taak de afwentelin g 

va n milieukosten te voorkomen en te

rug te draai en; milieukos ten z ij n de las 

ten voor anderen die met 

mili eudegradati e ve roorzakende ac ti vi

te iten zi jn ve rbo nden.Trouw aan z ijn 

C D A-achtergro nd , wil het rapport 

evenwel bureaucrati ser ing vermijden en 

wil he t ook nagaa n wat taken voor bur

gers, bedrijven en maatschappelijke o r

ganisa ties z ijn . H et rapport tracht de 

inhoud va n ee n overheidsbele id in zake 

mili eu te enten op vier ke rnbegrippen 

van C D A-visie o p beleid: gerechtigheid 

(inclusief d ie naar toekomst ige genera

ties toe), gespreide verantwoordelijk

he id , solidari te it (inclusief di e met 
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toekomsti ge genera ties) en re ntmees

terschap (uit te oefenen door alle o rga

nen en perso nen in de maatschappij ). 

De publieke gerecht igheid is richting 

geve nd voor de overheidstaakDeze 

houdt onder andere in , da t de overheid 

de verschill e nde verantwoorde lijk

he icissfere n va n burgers en organisa ties 

dient te waa rborgen,en dat de ve rant 

woordelijkheidbeleving van di e orga ni 

sat ies e n burgers wordt ge normeerd 

naa r de maa tstaven van rentmeester

schap en solidarite it . 

Wat de "waarborg"-taak betreft: deze 

die nt gebaseerd te worden 'Op de "be 

schermwaardigheid va n he t func tio ne

ren va n ons milieu naar z ijn aard en 

bedoeling" (waarbi j e lemente n va n het 

mili eu zoals pl anten en d ieren be 

sch ermwaardi g z ij n naa r rato van hun 

belang of func tie in he t gehee l van de 

kringlopen en ecosystemen). O mdat in 

het algemee n rechtsbewustz ijn di e be 

schermwaardigheid als een zelfsta ndi g 

e ige n recht van de natuur word t e rva 

ren, moete n zij nog steeds jurid isch als 

'zaken' worde n behandeld (al zi et het 

rapport de wense lijkheid van ee n veral

gemenisering van het draagvlak voor de 

beschermwaardi ghe id). 

De overhe id d ient burge rs en hun orga

nisaties (en zichzelf) door normstelling 

aan te zet ten to t gedrag co nfo rm he t 

begri p "rentmeesterschap". H et rapport 

maakt di t co ncree t door aan te slui ten 

b ij de normstellings -concepten di e in 

he t huidige mili eubele id worden o nt

wikke ld en toegepas t, gebaseerd o p ri

sicogrenze n inzake mili eubelasting . 

O nderscheiden worden: 

a) grenswaarden (max imaal toe laatbare 

risico's voor mens en mil ieu, waarbove n 

op he t vruch tdragend vermogen en 

roofbouw plaatsv indt, waaronder e ffec 

ten regenereerbaar z ij n); 
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b) <;trcclwaardcn (ovcreenkomstig ccn 

vcrwaarloosbaar risico voor mens en 

milieu; "goed rentmccsterschap''i; 

c l richtwaarden ( waarden die op een 

hepaald moment technisch en econo

misch haalbaar zijn I 

De overheid client zich te richtcn op 

het handhavcn van het vruchtdragcnd 

vermogcn, als uitgewerkt in ccn stelscl 

van dwingend tc handhaven grenswaar

dcn. Vervolgens client de overhcid er

voor te zorgen dat de kosten van 

milieubelasting hoven de streefwaarden 

zichtbaar worden gemaakt en dar die 

kosten worden "opgebracht" (door de 

vervuilcr betaalt, vermoed ik).Tenslotte 

client de overheid erop toe te zien dat 

ecn elemcntair aandeel in dit vruchtge

bruik aan een icder toekomt. 

Burgers en hcdrijvcn diencn met natuur 

en milieu om te gaan zondcr de grcns

waarden te overschrijden, tegcn kost

prijs (van vervanging of regeneratie J 

voor milieugebruik hoven de streef

waarde tc betalcn, het vruchtdragend 

vennogen te vcrgrotcn en cruit te oog

sten en van de oogst te genieten mils 

ook anderen daaraan dee! kunnen heb

hen. 

Voor wat bctreft de verdcling van de 

mondiale milicugebruiksruimtc l1eclt de 

ovcrheid aileen ecn taak als het gaat 

om hct verzekeren van de voorziening 

van clemcntaire goedercn en dicnsten 

(aanvullend op de daartoe strckkendc 

taken van burgers en hun organisaties). 

Mijn commentaar hicrop is yrosso modo 

dat ik dit op zich cen helder en aan

sprckend betoog vine!, maar dat ik hct 

net nict ver genoeg vine! gaan, juist 

voor wat bctreft de rol die de ovcrheid 

de frrcto zal blijken tc moetcn spelen. 

lv1eer nog dan de CDA-studic ben ik 

van mcning dat duurzaamhcid een taak 

is voor de overheid. lk vcrwacht Loch 

mindcr van maatschappelijkc organisa-

tics. lk zic war minder in <>ubsidiariteit 

en souvercinitcit in etgcn kring. 

Natuurlijk moct die ovcrheid zich in 

zijn taakstclling en taakuitoclening gc

dragcn wctcn door een groot dec! van 

de maatschappij ide burgers), maar heel 

vaak zijn de organisaties waarvan hct 

(])A-rapport vee! verwacht, toch met 

gouden koorden gchondcn aan de slal11s 

q11o. In de belangcnatwcgingen op de 

kortc termijn zic ik tussen zulkc organi

saties nog niet zomaar alsprakcn ont

staan die hct economisch proccs het 

milieu in voldoendc mate zal doen ont

zien. Of we moeten pratcn over ccn 

heel andere verdcling van rechtcn, aan

sprakelijk- en vcrantwoordeliJkheden, 

dan thans hcstaat. Piihlic-f'rll'rlle flru·t,re,·shif' 

is een volgcnde slap I die ik voor velc 

zaken a! mecr zie zittcn I. maar tcnslottc 

lcidt de wcg naar duurzaamhcid langs 

ccn traJcct waar private hclangcn ge

woon moeten zwichtcn voor gcmecn

schapsbclangen, belangen van 

toekomstige gcmeenschappen, helan

gen van andere soorten. Als we ons stcl

scl van grenswaarden daadwcrkel iJk 

vcrder ontwikkelcn en daarmee aile di

mensics van de milicugebruiksruimtc 

hereiken, dan zal wei blijken hoc zwaar 

dit valt ])c huidige discussic over mi

lieudoeleindcn in hct kadcr van het 

tweedc Nationale J\1ilieubelcids Plan 

gedt daar al ccn voorproefjc van. 

De geecologiseerde economi
sche orde 
Het economisch proces client "geccolo

gisccrd" tc worden: de schade aan na

tuur 1 en mdicu, _lBO I die is 

aangcbracht, client herstcld en de eco

nomic client tc worden "ingchcd" in de 

voorwaardcn die ccn gocde ot11gang 

met de schepping ci'>l. Productic en 

productivitcit zijn dan onvoldoende 

ijkpuntcn, de randvoorwaardc van het 

UlV I 1 '!1 



"behoud van hct vruchtdragend vcrmo

gen van de aardc" dicnt tot gelding tc 

worden gchracht. Het gJJt crnm, de 

cu>nomlc zo in tc richtcn dJt de zorg 

\'om bet m1lieu ecn zell<>tJndigc piJat<> 

heelt 1n de he<>li<;<;ingen vJn burger<> en 

ondernemer<; l)c ovcrheid cl1ent du<> Jl

kreer<>t de grcll',wJardcn va<;t tc <>tellen 

en te hJndhaven. Daarnal.a<,tJ zullen 

'-.trcclwaardcn n1octcn worden va-;tgc

steld, die kunncn concurrcren met Jn

dere maJhchappelijkc dock1nden zoals 

volledige wcrkgelegenheicl 

1-iet rapport qelt voor om hodem, wa

ter en Iucht in eigendom te geven (aJn 

de overheicl en:ol JJn burgers!, wa<1rh1j 

e1gendoms1-cLhten worden ingcperkt 

door de c1s van een vcrantwoorcl be

hen I )c c1gendom<>rechten zoudcn 

vervolgcm verhandelhaar moeten zipl; 

c.bar waar cigcndon1-,ovcrdrucht ccn tc 

rig ide vorm lijkt, kunnen 'er! ipacht

Jchtigc -,tcl-,c\<.; worden ovcnvogcn 

I kze regel1ngen van rechten en plich

ten slaan primair op de milicugebruik<>

rtlll11te Jls afgehakend met hehulp van 

de zogcnaan1dc grcn'->\vaardcn. l_)c 

ovcrheicl heelt tot tJak marktorclenend 

op te trcden ook in de aldu' gecrecerclc 

nieuwe marktcn: kartelvorming client te 

worden tcgcngcgaan en toctrcding 

client te worden mogcliJk gcmaakt. 

Boven de gremwJarden I mJar onder de 

streelwaarden I zou met onder andere 

linancick prikkels het geclrag richting 

die <>tredwJJrden ge<;tuurd kunnen 

worden. ConcreteL milieuko<;ten moe

ten in de priJzcn worden vcrdi<>con

tecrd door· vrijwillige priJ"'P'IJgen, 

vcrhJnclclbJn' gcbruiksrechten of tij

dell)ke rechten I, regukrcndc hdhngen 

I zonckr londworming ten hehoeve van 

m1l icu '!, progn_''-1'-iiCVC taricvcn voor 

hulphronnengehruik 1 water, cnergie I, 

kmtemkkkende rctrihuties voor over-

( I JV II 'll 

heidscliensten inzakc milieu en natuur. 

Hiernaa<;t bc.,preekt het rapport zJken 

J!., verJntwoording midclcl., vcrslagge

ving door hcdrijven, convenanten, etc. 

Het rapport cloet hier in mijn ogcn een 

JJntJI zecr boeiende vonr-,tellen en 

gec!t zccr WJarclevolle hijdragcn aan 

het mJahchJppelijk dcbat over de gec

cologi<;cerclc mJrkteconomie. Op de

tails zoJ!s voor<,tellcn inzakc 

regulcrende helhngen, het btw Instru

ment, etc. heb ik he<;t commentaar1 ik 

z1e ook wilt meer in ecotaxen. l'v\ecr 

nweitc heb ik met de voorgestelclc con

venantcn tu<;<;en de Jctoren in het micl

clenvelcl, althan<;, ik zic dJt instrument 

nict zo vcr strekken Jls de <,tudie sugge

recrt 1'v\Jar de hJ<,isgedJchten zijn 

n1ijn-.. inzicn'-> gocd. 

( )m het cconomisch proccs inherent 

verlig en duurzJJm te maken, moet de 

stolwi.,.,cling tu<;<;en economic en milieu 

zoc!Jnig vJn JJrcl en onwang zijn, dat 

deze zich hlijvencl binncn de milieuge

hruik<>ruimte hcvindt. Dat vcrgt Jnclere 

groc1 I qua gchantccrdc technologic en 

quJ productiepatroon) en wellicht zelfs 

neutrali<;atie vJn de grociclrang Dat 

IJal'>te hrengt ons tot de wnrtel<> van 

on<> economische <>tel,el. l'v\aar voor we 

zover zijn, is er de wcg vJn tcchnologi

<;che innovatic en mJJtschappelijke 

ombuiging van economischc processen 

ter beheer.,ing van het metabolismc 

ccologi<>cring vJn de economic. En clat 

bctekcnt: het in hct economi.,ch stclsel 

inbouwcn van hetere -,turingsmcchJnis

mcn, remmen en het Janvaarden van 

andere vcrkecr<,regck 

Stuur- en rembekrachtingen 
Welke stuur- en remhckrJchtigingen en 

wclke Jnclcrc regcls zijn er nodigc lk 

loop mijn IJvoricte rijtje kort maar even 

lang<,. 
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Allcreerst i'> er een kaderstellend beleid 

nodig dat de grenzen van de milieuge

bruiksruimte bewaakt: 

- <,cherp geddinieerde, veilige maxima 

inzake milieubelaqing door vervuiling 

en aantasting llijvoorbeeld: niet mecr 

dan zo en zoveel zuur per hectare voor 

de verschillende grondsoorten, met 

meer dan zoveel uitworp van hroeika<,

ga<,<,en; 

-quota voor de winning van grond<,tof

fen en het 'oog<,ten' uit natuurlijke hulp

hronnen zoals visstanden, hmsen, etc. 

Hierover verschillen de CDA-<,tudie en 

ik niet principieel van mening, ver

wacht ik. 

Ten tweede: proces-sturend beleid. 

-instrumenten voor de beheersing van 

onduurzame consumptiepatronen, de 

handel in afval, de agrarische overpro

ductie (ge- en verboden, linanciele 

prikkels en sancties, wetgeving, grens

hewaking, etc.). 

-afschaffing van verouderde, onduur

zaamheid stimulcrende subsidies (biJ-

voorbeeld in de landbouw: te goed

koop land, kunstmest, pesticidcn, wa

ter; in de cnergiesector: stimulering 

grootverbruik); in het transport: te 

goedkoop particulier vervoer 

-milicukosten in de prijzcn Iaten door

tikken hcffingen, statiegeldsystemen, 

royalties, etc. Dit gaat ook in de rich

ling van een 'groenclr)' bclastingstclsel 

en een verstrekkende ri'>ico- en scbadc

aamprakelijkheid (inclmief ecologische 

risico's en schades J. 

lk verwacht dat ik hier op een aantal 

punten van het (])A-rapport afwijk 

Ten dcrde mocten er nieuwe rechtvaar

dige "mechanismen" komen om de 

mondialc milieulasten te delen en de 

toegang tot de hulpbronnen te verde

len. Men kan daarbij dcnken aan nieu

we internationale fond<;cn waarin naar 

vermogen wordt bijgedragen en waar

uit naar behoefte milicumaatregelen 

worden gefinancierd. Ze kunnen bij

voorbeeld worden gevuld met een 

progressieve wcreldbela<;ti ng op cner-

Duurzamnheid is een taak tJoor de overheid, ik tmwacht minder vm1 maatschappelijke 
organisaties die tach met gaud en koorden gebonden zljn cum de status quo. 
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Al lereerst is er een kaderstellend be leid 

nodi g dat de gren ze n va n de mili euge

bruiksruimte bewaa kt: 

- scherp gedefini ee rde, ve ilige max ima 

inzake milieubel as ting door ve rvuiling 

e n aa ntast ing . Bijvoorbeeld: ni et meer 

dan zo e n zoveel zuur per hectare voor 

de ve rschill ende gro ndsoorten , niet 

meer dan zoveel ui tworp va n broeikas-

gassen i 

-quota voor de win ning va n grondstof

fen e n het 'oogste n' uit natuurlijke hulp

bro nne n zoals visstanden , bosse n, etc . 

Hi erover ve rschillen de CDA -studi e e n 

ik ni e t principieel va n men ing , ver

wacht ik. 

Ten tweede: proces-sture nd be le id . 

-inst rume n ten voor de beheersing van 

ond uurzame consumptiepatronen , de 

ha nde l in afval , de agra ri sche overpro

ductie (ge - en ve rbode n, financiële 

prikke ls e n sancties, we tgev in g, g re ns

bewaking , etc. ) 

-afschaffin g va n verouderde , on duur

zaa mhe id stimuleren de subsidi es (bij-

voorbee ld in de landbouw: te goed

koop land , kunstmest, pes ticide n, wa

te r; in de e nergiesecto r: st imulering 

grootve rbrui k); in he t transport: te 

goedkoo p particu li e r vervoer 

-milieukosten in de prijzen late n door

tikken: heffin gen, statiegeldsys te men , 

royalties , etc. Dit gaat ook in de rich

ting va n een 'groene(1-)' belastingstelse l 

en een ve rstrekkende risico- e n schade

aa nsprakelijkhe id (inc lusief ecologische 

ri sico's en schades). 

Ik verwacht dat ik hi er op een aanta l 

punte n va n het CDA -rapport afwijk. 

Ten derde moete n er nieuwe rechtvaar

di ge "mechani smen" komen om de 

mo ndiale milieu lasten te delen en de 

toega ng tot de hulpbro nne n te verde

le n. Men kan daarbij denken aa n nieu

we internationa le fo ndse n waa rin naar 

vermogen wordt bijgedragen e n waar

uit naar behoe fte milieumaatregelen 

worden gefin anc ierd . Ze kunnen bij

voorbeeld worde n gevuld met een 

progressieve were ldbe last in g op ener-

Duurzaamheid is een taak voor de overheid, ik verwacht minder van maatschappelijke 
organisaties die toch met gouden koorden gebonden zijn aan de sta tus quo. 
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gieverbruik , ee n belasting op hande ls

strome n, een 'inkomens'be lastin g va n 

0, 1% va n het Nationale Inkom e n. 

Lande n kunne n worden beloond voor 

hun bijdrage aa n het behoud van biolo

g ische rijkdom en mo ndiale mili eu

buffe rs . Ook ka n worden gedacht aa n 

verhande lbare rechte n op stukjes van 

de mili eugebruiksruimte (koo lstofemi s

sies , etce tera). 

Te n v ie rde: ee n geëco logiseerd were ld-

handelsbele id ("groene 

door overwegingen va n schaarste aa n 

natuur e n milieu op lan gere termijn e n 

door de be langen va n toekomstige ge

nerat ies en andere soorte n , dan moeten 

er eigendo msrechte n o f milieugebruiks

ruim te-c laims worde n toegekend aa n 

die a ndere soorten e n generaties. Die 

moeten vera nkerd zijn in nationale en 

in ternatio nale wetgevin g e n krachtige 

in stituti es voor het controleren va n de 

naleving e n het straffen van o ntduik ing. 

Rech ten op een schoon mili eu e n toe 

GATT' o f ee n nieuwe ha n- De studie houdt ons 
gang tot natuurlijke hulp

bronnen moeten worde n 

vastgeste ld , eve nals de 

verplichtinge n die het ge

bruik make n va n de bi o-

de lso rga nisati e ). Op den 

duur moeten de prijzen 

va n goederen e n diensten 

een goede weergave zij n 

va n all e met di e goederen 

gemoeide koste n, inc lusief 

de kosten va n mili eube 

ho ud e n compensatie va n 

uitputting. Er valt een lans 

te breke n voor internatio

naal aa nvaarde minimum

norme n ter gara ntie va n de 

duurzaa mhe id van produc-

de mogelijkheid 

voor van een 

"duurzaam morgen" 
sfeer met z ich brengt: 

aa nsprake l ijkhe idsregel in

gen voor ecologische 

schade , ke te nveran twoor

delijkhe id voor producten 

bij de produce nt , etc. 

maar met psalm I 30 

moet ik helaas 

verzuchten: " .. de 

morgen, ach, 
Ik had het rapport va n he t 

Wetenschappel ijk wanneer?" 

tie , e n bescherming tegen lande n die 

duurzaamhe icis-ontduikers (of "milieu-

dumpers") z ijn. 

Te n vijfde: e r moe t wo rden gestreefd 

naar ee n sterke mili euinstantie binne n 

de VN-organisatie ter beharti g ing va n 

he t mondiale milieube lang. Het orgaan 

moet normen kunnen vas tstellen , in

spectere n e n handhaven. Tegelijkertijd 

moete n ook op contine ntale schaal mi

lieuorgan isaties ontstaa n, die onder de

mocrat ische co ntro le de gren zen va n 

de mili eugebruiksruimte e n de ontwik

ke lin g va n het economi sch proces daar

binnen bewaken. 

Te n zesde: w ill e n de economische 

krachte n werke lijk he invloed worde n 
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Instituut over de laatste 

vier punten graag duide lij ker gehoord. 

Tot slot: toch een open deur? 
Nogmaals: de studie va n het 

Wetenschappelijk In stituut va n het 

CDA over de hoofdlijnen va n het mi

lieube le id is een belangwekkend en hel

der stuk , zeker voorzover het ee n 

denkraam schets t en ui twerkt. H et zal 

binnen het C D A en daarbuiten vast als 

vergaand worde n ervare n. Hierboven 

heb ik bij het geschetste denkraam en

ke le principiële en meer strate

g isch/ practische kanttekeningen 

gep laa tst, va nuit een gevoe l va n waar

derin g. 

Wel gaat e r bij mij een lampj e branden, 

wanneer ik op een derde va n het rap

port z inne n tegenkom als: "Teneinde 
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economie en maatschappij te kunnen 

la ten toegroeien naar de situatie waarin 

grenswaarden nie t meer overschreden 

worden, di enen tijdpaden bepaald te 

worden waarbi nne n he t techni sch en 

comm erciee l redelijkerwijs mogelij k is 

om de bedrijvigheid om te vormen 

"(b lz 75) 

De energ ie paragraa f aa n he t e ind van 

de studi e zet die deur weer verder 

o pe n: "De o ndergrens va n het energie

gebruik ... zal (over 25 jaar, laa t staan 

daarn a-JB O ) .. nog te hoog blijven ui t 

een oogpunt van het gewenste mili eu 

bele id .. . Voorzover mogelij k dienen 

techn ologie en inn ovati e de mili euge

volge n ech te r we l te reduceren bij ee n 

aanvaardbaar kos ten pa troon". M ijn 

punt is, dat duurzaamheid wel eens zou 

kunnen blijken alleen te rea li seren te 

z ijn b ij dras ti sch hoge re prijzen voor 

energ ie, en dat we de noodzake li jke re

duc ti es va n het energ ieverbru ik wel

li cht nie t eens langs technische weg 

kun ne n halen. W ie weet moet he t dan 

toch tot afknijpen kom en: volumebe

le id, andere consumpt iepatro nen. 

Zeker hier moet duu rzaamheid te n 

princi pale boven groe i worden geste ld . 

O ok de aa nbevelin gen in zake ve rkee r 

lij ke n mij o ndui de lijk en o nvoldoe nde: 

all een norm en voor de auto zo nder vo

lum ebe lei d , en voorbereiding va n nieu

we infras truc tuu r zonder ve rm eldin g 

va n randvoorwaarden daaraan , le idt tot 

onduurzaamheid . 

H et rapport legt z ich te nslotte neer b ij 

de co nclusie dat in gee n van de (v ie r) 

onderzochte sectoren de doelstellinge n 

van he t bele id gehaald kunnen worde n 

binnen de ges te lde te rmijn . Da n gaa n 

bij mij toc h echt alarm signalen werken. 

Termijnen waarb innen de gre nswaar

den uiterlij k bere ikt dienen te z ijn , zou

den een co nsiste nter en bevred igender 

uitwerkin g van de gegeve n visie z ijn 

geweest.Nu wo rd t de deur toch weer 

op een g ro te ki er geze t. 

De studi e houd t o ns we li swaa r de mo 

gelijkhe id voor va n ee n "duu rzaam 

morgen"; maar met de berijmer va n 

Psa lm 130 moet ik helaas verzuchten: 

" .. de mo rgen , ach , wa nneer?" . 
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De overheid moet vrijwilligers en vrijwilligersorgansisaties serieus 

nemen. Hoofddoel van het beleid moet zijn de belemmeringen 

voor het doen van vrijwilligerswerk weg te nemen, met de invul 

ling van het werk moet zij zich echter zo weinig mogelijk bemoei-

en. 

0 
p weg naar de ve rkiezin 

gen bi ede n de partijen te

ge n e lkaar op over het 

weer betrekken va n bur

gers bij de samenlevin g en poli tiek. In 

he t vervolg va n de vera ntwoorde lijke 

sa menlev in g o ntdekken 

ook andere part ijen dan 

het C D A dat Nederlan d 

ni e t kan fun c ti onere n 

zo nder gewo ne me nse n 

di e hun e igen verantwoor

de lijkheid nemen bi j het 

helpen opl ossen van co l

lec ti eve problemen. 

de r va nzelfsp rekend geworden . 

M isschi en word t di t ve roorzaakt door

dat me nsen z ich ni et meer be trokken 

voe len bij de organi satie; ze gedragen 

zich als co nsumenten. Maar het kan 

evengoed he t gevolg zij n van de toena

me va n 'co ncurrent ie' o p 

de markt va n vrije ti jdsbe 

stedin g. Als je dri e spo r

ten beoefe nt , ka n je niet 

in d rie clubs actief als 

vrijwill ige r meedoe n. 

Over het algemee n kan 

geste ld worden dat de 

Nederl anders nog steeds 

betrokken zijn bij de sa -

Drs L CPM. Me ijs 

In d it artikel wordt een 

o nderscheid gemaakt tus

sen pass ieve en act ieve 

parti c ipa ti e. Pass ieve par

tici patie is het deelnemen 

aan de activite iten di e een 

menl ev ing. Nederlanders doneren vrij

willi g ge ld , extra moe ite en tijd aa n 

o rga ni saties di e een "a lgemeen" nut 

hebben . Echte r, gecons ta tee rd moet 

ook worden dat het werven en vas th ou

den va n voldoe nde , goede vrijwill igers 

moe ilijk is. Actieve partic ipati e als vrij 

w illi ge r in sportve reni g ingen, act ie

g roepen , hulpverlenin g, ke rken en 

natuurlijk ook po litieke part ijen is min-
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o rga nisatie ontpl oo it of 

he t (ge ldelij k) mogelijk maken dat de 

orga nisatie kan bes taa n. Actieve partic i

pat ie is vrij w illi gerswerk. Ac tieve parti

c ipante n geve n vorm aan activite iten, 

z ijn bes tuu rs leden die ve rantwoorde 

lijkheid nemen voor het bele id en de 

tientall en mensen die hun handen ui t 

de mouwen steken om zieke me nse n 

thui s te bezoeken , het gras te maa ien 

va n de voetbalclub en te coll ec te ren 

n 

rn 


