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Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Schepping, rentmeesterschap en 
de overheidstaak 

Wat wordt precies bedoeld met termen als 
'behoud van de schepping' en 'rentmees
terschap'? En wat is precies de taak van de 
overheid op milieugebied? De verantwoor
delijkheid van de mens is er een ten op
zichte van zijn medemens, de Schepping 
en de Schepper. De overheid zal grens
waarden moeten halen voor de milieupro
blemen van dit moment. Eerst dan kunnen 
we weer spreken van de hee/heid van de 
Schepping. 

Als het Program van Uitgangspunten 
spreekt over het behoud van de schepping 
(1980, art 53), over het intact Iaten van het 
vruchtdragend vermogen (1993, art. 1 0) of 
over de eigen waarde van de natuur die uit
gangspunt van het beheer dient te zijn 
(1993, art. 55) dan is het van belang voor 
de politiek van het CDA om te weten wat 
daarmee precies bedoeld wordt Het Ne
derlandse milieubeleid is erop gericht be
scherming te bieden aan 95% van de flora 
en de fauna. Aan 5% dus niet Mag het CDA 
toelaten dater direct of indirect soorten wor
den uitgeroeid of dater kunstmatig nieuwe 
(zelfs nuttige) soorten worden gefabri
ceerd? Of moeten wij dat koste wat het kost 
voorkomen? Wat is precies de overheids
taak op milieugebied? Die vraag is actueel, 
in het debat met de landbouworganisaties 
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over de mestwetgeving, in de discussie 
over het verkiezingsprogram '94 en met het 
oog op het binnenkort verschijnende 
Tweede Nationaal Milieubeleidsplan. 

'Schepping' is een theologische term, die 
veel meer omvat dan slechts de algemeen 
in wetenschap en samenleving aanvaarde 
betekenis van 'natuur'. Schepping verwijst 
naar een Schepper en naar zijn bedoelin
gen. God schiep planten, ook bomen, en 
dieren ieder naar zijn aard. Zij ontvingen 
dus iets eigens, een eigen natuur. De mens, 
naar Gods beeld geschapen, moet over hen 
heersen, maar heeft de eigen natuur van 
het geschapene te respecteren. Toen God 
het geheel van de schepping overzag vond 
Hij dat het goed was. 

Deze schepping doet zich als statische, 
historisch vastliggende verschijningsvorm 
aan ons niet voor: vrijwel aile 'natuurlijke' 
omgeving, waarin wij in ons land Ieven, ver
toont in feite een door de mens en diens cul
tuur sterk be"lnvloede en beheerde natuur. 
Elders komen nog op aanzienlijke schaal 
delen van de schepping voor waarvan de 
mens de natuur nauwelijks be"lnvloed heeft 
Maar ook daar geldt dat deze 'natuur' zich 
voortdurend ontwikkelt De natuur is niet stil 
blijven staan, de schepping ontwikkelt zich 
verder. Er heeft langs natuurlijke weg krui
sing van soorten plaatsgevonden. In de 
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loop van de millennia zijn er vele diersoor
ten ontstaan en vergaan. AI het gescha
pene is naar het lichaam gerekend sterfe
lijk. Of de mens al dan niet ingrijpt; ook de 
oudste boom gaat dood en ook de dino
sauriers zijn uitgestorven, al v66r er sprake 
was van menselijk Ieven op aarde. Grote 
branden, stormen, aardbevingen of popu
latieschommelingen van plaag-organismen 
(ziekten, plagen) vernietigen planten, die
ren, mensen of hele landschappen. In de 
natuur heerst ook het fysische, in onder
scheid van het morele, kwaad. Deze schep
ping is dus niet Iauter statisch - het ge
schapene dat we op dit moment zien - maar 
ze verandert, het oude sterft en het nieuwe 
wordt geboren. Wij moeten hier niet het tij
delijke met het eeuwige verwarren. 

De eigen aard van het geschapene, voor
zover wij die wei kunnen begrijpen, ligt in 
het volgende. Kenmerkend voor goed func
tionerende ecosystemen zijn een soort 
kringlopen en veelsoortige wederzijdse uit
wisselingen. Zo produceren tropische re
genwouden overdag, met lichtenergie vast
gelegd in hun bladmassa, suikers uit het 
koolzuurgas van de Iucht. Als bijprodukt 
komt er zuurstof vrij. De suikers voeden het 
hele bos. Er worden hout en bladeren mee 
gebouwd. Dieren vreten de bladeren. Ze 
sterven. Bacterien en schimmels reguleren 
de ontbinding. Schimmels geven een deel 
van de verteringsprodukten naar boom
wortels door. En zo worden vroegere sui
kers opnieuw in de boom gebruikt. Onder
tussen heeft het bos de geproduceerde 
zuurstof weer opgesoupeerd. Bij duisternis 
verbruiken de bladeren zuurstof en ook de 
wortels ondergronds. Dierlijke ademhaling 
en de vertering van afval kosten eveneens 
zuurstof. De andere kant van de balans is 
vastlegging van koolzuurgas, langdurig in 
hout, hetgeen het broeikaseffect tempert. 
Het 'rondzingen' van invloeden, energie, 
zuurstof en voedsel gaat via bekende, maar 
nooit heel precieze kringlopen. Er lekt eens 
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wat weg naar, of er komt iets extra's uit de 
bodem. Soms tapt een plaag plotseling de 
voedselkringloop af. Een sprinkhanenplaag 
of een bulldozerplaag, het laatste als men
selijke roofbouw. 

Hierin ligt wat wij de betekenis van het 
scheppingsbegrip voor het milieubeleid 
kunnen noemen. De mens is als het ware 
ingeweven in een web van Ieven en leven
loze natuur, waarvan de dikke draden hele 
ecosystemen, zeeen en bossen met elkaar 
verbinden, terwijl de dunne draadjes de wis
selwerkingen tussen de organismen voor
stellen. Oat de mens daarvan onderdeel uit
maakt betekent dat zijn belangen niet 
doorslaggevend zijn voor de houding je
gens het milieu. Het voortbestaan van dit, 
zelf steeds groeiende en veranderende 
web vertegenwoordigt een goed dat op 
zichzelf behartigd moet worden, terwille van 
het functioneren naar zijn eigen geschapen 
aard. Schade aan de natuur is vanwege de 
onderlinge verwevenheid binnen de schep
ping al gauw schade aan medemensen, 
maar in elk geval schade aan de schepping 
zelf. De verantwoordelijkheid van de mens 
inzake de natuur is dus niet aileen een ver
antwoordelijkheid jegens mensen onder
ling, maar ook een verantwoordelijkheid je
gens de schepping en dus jegens de 
Schepper. 

Rentmeesterschap en duurzame 
ontwikkeling 
Soorten, ecosystemen, landschappen of 
onze planeet bewaren, betekent niet dat we 
hun eigen aard, de natuur, mogen verafgo
den. De schepping is niet gelijk aan de 
Schepper. Evenmin mogen wij die op zijn 
beloop Iaten. Als de schepping aan zichzelf 
wordt overgelaten gaat het dikwijls niet 
goed, ofschoon er thans twijfels rijzen aan 
de vroegerwel als universeel opgevatte nei
ging naar, uiteindelijk, voedselarmoede ge
koppeld aan grate soortendiversiteit. Men 
denkt nu dat die toestand een vrij langdu-
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rige extreme toestand is in een schomme
ling op langere termijn dan een mensenle
ven. De wederzijdse afhankelijkheid van 
mens, dier, plant en levenloze natuur in om
standigheden die allerlei schommelingen 
op korte termijn (bijvoorbeeld seizoenen) of 
lange termijn (bijvoorbeeld ijstijden) verto
nen, vraagt wegens dit alles een zorgvuldig 
beheer. 
In het scheppingsverhaal geeft God de 
mens de opdracht tot bewerken en bewa
ren. Door zijn Geest, die in de zich ontwik-

De regering heeft voor 
het milieubeheer het 
streven naar een 
duurzame ontwikkeling 
als uitgangspunt 
gekozen 

kelende schepping bij ons is, is God nog 
steeds bij die menselijke activiteit betrok
ken. Dit zorgvuldig beheer noemen wij goed 
rentmeesterschap. De term 'rentmeester
(schap)' is een zeer oud bijbels beg rip. Oor
spronkelijk was de rentmeester een slaaf, 
die opzichter was over huis, hof en dienst
personeel. Van een dergelijke functie is al 
in Genesis 43: 16 sprake, waar Jozef aan 
een dergelijke functionaris opdracht gaf een 
feestmaal voor hem en zijn broers aan te 
richten. In het Nieuwe Testament wordt de 
rentmeester meerdere malen genoemd. In 
Lucas 8:3 is sprake van de rentmeestervan 
Herodes, terwijl in Romeinen 16: 23 wordt 
gerept van de stadsrentmeester. Ook in fi
guurlijke zin wordt het rentmeesterschap 
meerdere malen gebruikt, zoals in 1 Co
rinthiers 4: 1 waar sprake is van het ' ... be-
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heer van de geheimenissen Gods .. ' dat aan 
de gelovigen is toevertrouwd. Petrus roept 
de gelovigen op elkaar met de gaven die 
men ontvangen heeft ' .. als goede rent
meesters .. ' te dienen. Tenslotte gebruikt 
Jezus zelf het beeld van de rentmeester en
kele malen in gelijkenissen (Lucas 12 en 
Lucas 16, over 'de onrechtvaardige rent
meester'). Op het eerste gezicht gaan die 
gelijkenissen over bezitsvermeerdering, 
rentabiliteit en economische relaties. In de 
door Jezus aangesneden problemen staat 
echter niet de welvaartsvermeerdering 
voorop, maar het verantwoord handelen 
van de ene mens tegenover de andere en 
bovenal ten opzichte van God, die de 
schepper is van hemel en aarde. Hoewel 
een direct verband tussen rentmeester
schap en milieuzorg in de Bijbel nog niet ge
legd werd, komen ook sommige instructies 
aan beheerders uit het Oude Testament wei 
in de richting van de scheppingsdynamiek, 
zoals boven beschreven. 

Handelen naar Gods bedoelingen bete
kent dat de rentmeester wei op rendabel be
heer uit is, maar nooit op roofbouw. Ren
dabel beheer in deze geest kan 
economische groei behelzen, maar kwalifi
ceert deze tegelijk. Het gaat daarbij niet om 
winstmaximalisatie, maar om het nodige. 
Bovendien is zijn beheer op de naaste ge
richt. De rentmeester neemt het er niet van, 
maar hij is uitdeler aan behoeftigen. Goed 
rentmeesterschap wordt dan ook behalve 
met zorg voor het milieu direct in verband 
gebracht met de zorg dat de vruchten van 
de schepping aan allen ten goede kunnen 
komen. Bij dit rentmeesterschap past noch 
een antropocentrische exploitatiedrift, noch 
een kosmocentrische gelijkstelling tussen 
mens, dier en plant. 

Het regeringsbeleid heeft voor het mi
lieubeheer het streven naar een duurzame 
ontwikkeling als uitgangspunt gekozen. 
Een duurzame ontwikkeling is een ontwik
keling die voorziet in de behoeften van de 
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huidige generatie zonder daarmee voor 
toekomstige generaties de mogelijkheid in 
gevaar te brengen om ook in hun behoef
ten te voorzien. Deze formule is ook inter
nationaal gemeengoed geworden. Er is op 
deze formulering wei als kritiek geuit dat zij 
te antropocentrisch kan worden uitgelegd. 
De behoeften van de huidige generatie en 
toekomstige generaties zouden als uit
gangspunt worden genomen zonder dat de 
welvaartsgroei als zodanig ter discussie 
komt. Oat zou leiden tot een benadering 
waarbij derek in het ecosysteem maximaal 
kan worden benut ter handhaving van de 
bestaande materiele niveaus. Anderen in
terpreteren het begrip restrictiever: het 
voorzien in behoeften achten zij iets anders 
dan welvaartsmaximalisatie. 

Vanuit het rentmeesterschap gaat het er 
vooral om in welke mate van behoeftebe
vrediging van aile mensen het vruchtdra
gend vermogen van de aarde bij goede be
werking kan voorzien, zonder dit vermogen 
zelf aan te tasten. Zo gesteld is niet het hui
dige welvaartspeil van de Westerse mens 
bij voorbaat de maatstaf voor de gewenste 
ontwikkeling, maar het vruchtdragend ver
mogen van de natuur naar zijn geschapen 
aard, zoals dat bepaald kan worden in een 
creatief bewerkingsproces. Mocht een der
gelijke inspanning ertoe leiden dat niet het 
huidige welvaartspeil kan worden behou
den, dan is dat een logische consequentie, 
die ook in het begrip duurzaamheid al be
sloten dient te liggen. Duurzaamheid is niet 
aileen een kwestie van solidariteit met toe
komstige generaties, maar ook een kwes
tie van rentmeesterschap. De uit rent
meesterschap voortvloeiende noties van 
tevredenheid met het nodige, van zorg dat 
de vruchten van de schepping aan allen ten 
goede komen en het appel dat van het rent
meesterschap uitgaat naar aile mensen om 
de schepping aan de groei en in bloei te hel
pen houden, geven aldus een fundamente
lere en meer gespecificeerde christelijke 
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benadering van het milieuprobleem dan het 
begrip duurzame ontwikkeling. Het begrip 
duurzaamheid is dus geen christen-demo
cratische term, maar een compromis-be
grip, waarover verschillende politieke stro
mingen het eens zijn geworden. Deze 
consensus is overigens van grote beteke
nis en zeker niet louter een pragmatische 
uitspraak. Een samenleving die bij monde 
van haar parlement uitspreekt dat zij in het 
beleid uit wil gaan van de behoeften van 
toekomstige generaties, betrekt daarmee 
een positie die ver voorbij haar eigen be
lang reikt. 

Grens-, streef- en richtwaarden 
De uit rentmeesterschap voortvloeiende 
bescherming van de natuur naar zijn ge
schapen aard kan afhankelijk van onze ken
nis en onze inzichten vrij nauwkeurig wor
den geoperationaliseerd met behulp van 
doseringen, die verbonden zijn aan de risi
cogrenzen van bepaalde stoffen voor 
mens, dier, plant en ecosysteem. Deze be
nadering is vergelijkbaar met die op de ge
bieden van arbeidsbescherming, consu
mentenprodukten, levensmiddelen, veilig
heid in de prive-sfeer en verkeersongeval
len. In al deze gevallen kiest de regering 
voor beschermingsmaatregelen gebaseerd 
op een individueel overlijdensrisico van 10-
5 per jaar.1 Oat wil zeggen dat de veilig
heidseisen zodanig zijn dat de kans op een 
ongeval met dodelijke afloop een op miljoen 
is. 

In het milieubeleid worden daartoe drie 
soorten waarden onderscheiden, ook wei 
milieukwaliteitseisen genoemd: 
a.grenswaarden: deze liggen op het niveau 
van het maximaal toelaatbare risico voor 
mens en milieu, de bovengrens voor con
centraties van stoffen, bij overschrijding 
waarvan aantasting van het vruchtdragend 

1. Omgaan met risico's, Tweede Kamer, 1988-1989, 
21137, nr.5. 22. 
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vermogen en roofbouw plaatsvinden, geen 
goed rentmeesterschap dus; 
b.streefwaarden: deze geven het niveau 
aan, waarop sprake is van een verwaar
loosbaar risico voor mens en milieu; de on
dergrens voor concentraties van stoffen, 
goed rentmeesterschap dus; 
c. richtwaarden: deze geven het niveau aan 
dat op een bepaalde moment technisch en 
economisch het meest haalbaar is. 
De indeling is gebaseerd op de gedachte 
dat de mens binnen zekere grenzen gebruik 
kan en mag maken van het milieu. Boven
dien kan hij deze grenzen proberen te ver
leggen door toepassing van nieuwe tech
nologieen. Maar grenzen zullen er blijven. 
Daarom wordt de draagkracht van het mi
lieu uitgedrukt in deze waarden. 

De grenswaarden vormen daarbij de ab
solute grens die niet overschreden mag 
worden en zijn dus niet het resultaat van af
weging tussen wat vanuit milieu-oogpunt 
wenselijk is en wat technisch, financieel, 
economisch of anderszins (bijvoorbeeld 
planologisch) mogelijk is. Grenswaarden 
zijn ten aanzien van mensen gebaseerd op 
het bovengenoemde overlijdensrisico en 
ten aanzien van ecosystemen (dus niet ten 
aanzien van individuele planten of dieren) 
op behoud van 95% van de soorten in dat 
systeem. Verondersteld wordt dat de tunc
tie van een ecosysteem beschermd is als 
95% van de soorten beschermd zijn. De be
scherming van milieufuncties, die als 
grondstof of produktiemiddel worden ge
bruikt, zoals aardolie, landbouwgronden of 
oppervlaktewater voor drinkwatervoorzie
ning, wordt uitgedrukt in kwantificeerbare 
economische waarden. Daarbij dient voor 
vernieuwbare grondstoffen (zoals drinkwa
ter) als richtsnoer te gelden dat het ge
bruiksniveau niet hoger mag zijn dan dena
tuurlijke herstelsnelheid en voor 
niet-vernieuwbare grondstoffen dat het ge
bruiksniveau niet hoger mag zijn dan het 
tempo waarin een vervangende grondstof 
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beschikbaar komt. 
De streefwaarden geven een niveau aan 
waarop het risico verwaarloosbaar is. Zij 
drukken aldus daadwerkelijk een vrijwel 

De overheidstaak kan 
worden samengevat in de 
termen waarborgen, 
normeren en aanspraken 
honoreren 

1 00%-beschermingsniveau uit. Praktisch 
aile soorten binnen een ecosysteem blijven 
in stand. 

De grens- en streefwaarden drukken een 
algemeen beschermingsniveau uit. In be
paalde gebieden, bijvoorbeeld natuurge
bieden, kunnen aanvullende eisen gesteld 
worden die de bijzondere milieukwaliteit 
van dat gebied beschermen. Zo gaat het 
Natuurbeleidsplan ervan uit dat in natuur
gebieden milieuvreemde stoffen niet thuis
horen, terwijl voor milieu-eigen stoffen geldt 
dat zij op het niveau van het natuurlijk ach
tergrondgehalte moeten liggen. In het al
gemeen geldt trouwens dat bij vaststelling 
van grens- en streefwaarden gerekend 
wordt met het risico dat aan de natuurlijke 
achtergrond wordt toegevoegd. Terecht 
ging de Raad van State daarvan uit toen hij 
recent enige Hinderwetvergunningen van 
boeren vernietigde. 

De richtwaarden zijn min of meer tussen
doelstellingen die geregeld moeten worden 
bijgesteld. Zij zijn niet ontleend aan een ni
veau van functioneren van het milieu, maar 
aan de technisch en economisch meest 
haalbare oplossing. Richtwaarden zijn met 
name van belang op de weg naar het be
reiken van een situatie waarin grens- en 
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streefwaarden kunnen functioneren. Thans 
is dat niet het geval. Bij vrijwel aile bekende 
milieuproblemen worden de grenswaarden 
overschreden. Van het halen van de streef
waarden kan meestal eerst na de eeuw
wisseling sprake zijn. Om een voorbeeld te 
geven: de grenswaarde voor verzuring (ver
oorzaakt door autoverkeer, agrarische sec
tor en industrie) ligt op 1400 zuurequiva
lenten per hectare per jaar. In Nederland 
bedroeg de neerslag in 1987 echter 5300 
zuurequivalenten per hectare per jaar! Het 
regeringsbeleid streeft naar 2400 equiva
lenten voor het jaar 2000. Oat acht men 
technisch en economisch haalbaar (de 
richtwaarde dus), hoewel daar door velen, 
waaronder het Rijkslnstituut voor de Volks
gezondheid en de Milieuhygiene, aan ge
twijfeld wordt. Oat is nog altijd 1000 equi
valenten boven de grenswaarde. En zelfs 
1700 boven de streefwaarde van 700 zuur
equivalenten per hectare per jaar, terwijl 
deze streefwaarde pas het niveau is dat de 
natuur met haar kringlopen zelf kan ver
werken. 

Overheidstaak en normstelling 
In het CDA staat 'rentmeesterschap' als po
litiek principe niet op zichzelf. Het maakt on
derdeel uit van het geheel dat de vier kern
begrippen samen vormen en moet 
gelijktijdig met de andere drie, gerechtig
heid, gespreide verantwoordelijkheid en so
lidariteit, worden toegepast. De vier kern
begrippen vormen in hun onderlinge 
samenhang de richtingwijzer voor christen
democratische politiek. Gelijktijdige toe
passing ervan leidt tot de beleidslijn dat ge
rechtigheid van de overheid vraagt het 
milieu tegen aantasting en roofbouw te be
schermen, de publieke zorg te dragen voor 
ieders eerlijk aandeel in het vruchtgebruik 
en voorwaarden te scheppen voor de bele
ving van rentmeesterschap en solidariteit: 
de burger, de boer, de industrieel moeten 
bewerken en bewaren in gespreide verant-
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woordelijkheid en de naaste in de vruchten 
daarvan Iaten meedelen. Aldus dient de 
zorg voor het milieu zijn plaats te hebben in 
de verantwoordelijke samenleving. Het rap
port 'Publieke gerechtigheid' (Wetenschap
pelijk lnstituut voor het CDA, 1990) leerde 
ons dat de overheidstaak daarin kan wor
den samengevat in de termen waarborgen, 
normeren en aanspraken honoreren, welke 
benadering ook is terug te vinden in het ge
actualiseerde Program van Uitgangspun
ten van het CDA (1993, art. 5). 

Grens-, street- en richtwaarden bieden 
een nuttig referentiekader voor deze na
dere bepaling van de overheidstaak. Het 
elementaire niveau van functioneren van 
het milieu, met betrekking waartoe waar
borgend optreden van de overheid direct 
geboden is, wordt aangegeven door de 
grenswaarden. Onder deze waarden vin
den aantasting en roofbouw plaats. Tussen 
de grens- en streefwaarden ligt een grijs ge
bied, waarin een afweging mag plaatsvin
den tussen de voordelen van de activiteit in 
kwestie enerzijds en de nadelen en risico's 
anderzijds. Daar mag het milieubelang wor
den afgewogen tegen de andere doelstel
lingen van de economische politiek zoals 
volledige werkgelegenheid, geen inflatie, 
een bepaald investeringsniveau, de renta
biliteit van de ondernemingen enzovoorts.2 
De overheid heeft daar niet een waarbor
gende, maar wei een normerende taak. De 
streefwaarden geven aan in welke richting 
dit normerend optreden van de overheid ter
zake van door burgers in eigen verant
woordelijkheid uit te oefenen activiteiten 
met gevolgen voor het milieu, dient te gaan. 
Normerend optreden behelst bijvoorbeeld 
regulerende heffingen die moeten bewerk
stelligen dat voor het gebruik van grond
stoffen en hulpbronnen ook daadwerkelijk 
de kostprijs uit oogpunt van rentmeester-

2. Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA, Gespreide 
verantwoorde/Jjkheid, 1978, 140. 
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schap betaald wordt. Aanspraken hono
reert de overheid op een elementair aan
deel voor ieder mens in de vruchten van de 
schepping, bijvoorbeeld door deze heffin
gen niet te Iaten rusten op een basisgebruik 
('het nodige') van water of energie, maar op 
hetgeen daarboven uitgaat. 

Artikel8.8 van de in het voorjaar van 1993 
in werking getreden Wet Milieubeheer 
(Staatsblad 1992 nummer 551) schrijft aan 
vergunning verlenende instanties voor om 
de grenswaarden in acht te nemen en re
kening te houden met richtwaarden. Hoe
wei deze benadering dus inmiddels in het 
beleid is opgenomen is zij nog met tal van 
wetenschappelijke onzekerheden omge
ven. Veel is nog onbekend. Oat is op zich
zelf geen reden om niet tot deze wetgeving 
over te gaan. Ook op andere beleidsterrei
nen is de overheid niet in staat een onom
streden objectieve norm te geven voor wat 
zij nastreeft, maar dat belet haar niet maat
regelen te treffen. Te denken valt bijvoor
beeld aan de armoedebestrijding door mid
del van sociaal beleid, terwijl 
achtereenvolgende ministers van Sociale 
Zaken zichzelf niet in staat verklaarden om 
een objectieve maatstaf voor het be
staansminimum vast te leggen. Dit sociaal 
beleid van de overheid dwingt at dat bedrij
ven tenminste het minimumloon aan hun 
werknemers betalen. Bepaalde takken van 
produktiviteit, met name ongeschoold werk, 
zijn daardoor daadwerkelijk beeindigd. Niet 
valt in te zien waarom deze redenering niet 
ook voor het milieubeleid zou opgaan. 

Behoedzaamheid is geboden, juist omdat 
overschrijding van grenswaarden veel ge
vaarlijker gevolgen zal hebben dan onder
schrijding. Het is van be lang dater goed we
tenschappelijk onderzoek naar grens- en 
streefwaarden plaatsvindt. Van belang is 
daarbij de vraag naar de ecologische bete
kenis van het feit dat 5% van de soorten in 
een ecosysteem op het niveau van de 
grenswaarden niet beschermd is. Kabi-
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netsstukken stellen dat de functie van een 
soort binnen het ecosysteem hierbij een 
grote rol speelt. lnmiddels is bekend dat de 
95%-grens een goede bescherming biedt 
voor het voortbestaan van ecosystemen in 
water, maar met betrekking tot ecosyste
men op hetland dient het onderzoek te wor
den voortgezet. 

Het gaat er om dat door middel van, ui
teraard voortschrijdende, richtwaarden, 
binnen een afzienbare termijn de grens
waarden gehaald worden voor de bekende 
milieuproblemen. Daarna zal door middel 
van normerend beleid het niveau van de 
streefwaarden in zicht kunnen komen. 
Eerst dan kunnen wij weer spreken van de 
heelheid van de schepping, althans voor
zover het van de politiek afhangt. 

C.J. Klop 
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