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De geur van groei 

Oe sanering van het milieu moet topprio
riteit krijgen in het sociaal-economisch 
beleid. Oe milieudruk heeft op vele plaat
sen het vermogen tot herstel overschre
den. Ingebouwde mechnismen die aan
zetten tot 'vuile' groei moeten worden 
opgeruimd. Dit artikel bevat een persoon
lijke stellingname in de geest van het 
CDA. Tevens gaat het in op de resulta
ten van het economendebat op dit punt. 1 

Groeien of niet? De meningen zijn sterk 
verdeeld over deze vraag. Aan de ene 
kant vindt men de opvatting dat zoveel 
mogelijk economische groei goed is voor 
iedereen op de wereld. Zonder een sub
stantiële groei zouden er immers onvol
doende middelen gegenereerd worden 
om de welvaartsstaat te laten draaien, de 
werkloosheid echt te bestrijden, de nood
zakelijke milieu-investeringen te financie
ren, de emancipatie van vrouwen en 
minderheden te bevorderen en de ar
moede - hier en elders in de wereld - te 
bevechten. 

Aan de andere kant van het beleids
spectrum bestaat een volstrekt tegen
overgestelde opinie. Groei is eigenlijk per 
definitie slecht voor het milieu. Immers, 
de vervuiling en de erosie van de natuur 
is min of meer recht evenredig verbon
den met het produktieniveau. Het is dus 

Christen Democratische Verkenningen 1/92 

milieu 

niet alleen zo, dat bij een constante (po
sitieve) groeivoet de milieubelasting (ex
tra) stijgt - laat staan bij een versnellende 
groei! - maar reeds een feit is bij een 
nulgroei. Wellicht is er een absolute 
economische 'krimp' noodzakelijk, maar 
op z'n best is stilstand acceptabel. Dus 
een variant van de 'economie van het 
genoeg,.2 Moge dit laatste voor de we
reld als geheel gelden, voor de rijke 
Westerse landen is krimp dan stellig 
onvermijdelijk gezien de rechtvaardige 
claims van de arme landen op enige 
welvaartsgroei. 

Er zijn grote verschillen 
Weliswaar geschetst in 

in opvatting. 
uitersten, in 

Dr. A.J. Vermaat (1939) is voorzitter van de Verze
keringskamer. lid van de Eerste Kamerfractie van het 
CDA en bestuurslid van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA. Voorheen was hij onder meer hoogleraar 
Economische Politiek aan de Vrije Universiteit te Am
sterdam en lid van de Tweede Kamer van de ARP. 

1. De directe aanleiding tot het schrijven van dit artikel 
vloeide niet alleen uit een eerder verzoek van de 
redactie van dit blad (na mijn interne kritiek op het 
CDA-rapport 'Economische groei, een christen-demo
cratische beschouwing'). maar ook uit een toezeg
ging mijnerzijds bij de discussie over mijn bijdrage op 
het CDA-jubileum congres op 12 oktober 1990 in 
Noordwijkerhout. 

2. Vergelijk bijvoorbeeld de gedachten in B. Goud
zwaard. H.M. de Lange, Genoeg van te veel, genoeg 
van te weinig. Wissels omzetten in de economie. 
Baarn 1991 
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scherpe zwart-wit kleuren. Bovendien zijn 
er tussenposities waar te nemen. Die 
laatste komen veel vaker voor, maar 
neigen naar beleidsmatige vaagheid. Een 
recent en belangwekkend voorbeeld 
hiervan vormt het zogenoemde Brundt
land-rapport Our Common Future. 3 Hierin 
wordt op meeslepende wijze aandacht 
gevraagd voor zaken als de uitputting en 
verwoesting en vervuiling van de natuur, 
en de treurige positie van de arme lan
den in dit mondiale proces. Het roept 
op : mede met het oog op een leefbare 
wereld voor de toekomstige generaties -
tot een beleid met als centrale doelstel
ling het bereiken van een 'duurzame' of 
'houdbare' ontwikkeling 4 Economische 
groei zou hierin kunnen passen, mits de 
houdbaarheid blijft gewaarborgd. 

De conclusies van het 
Brundtland-rapport zijn 
van een verbijsterende 
leegheid 

Het rapport ondervond ruime bijval. Zo 
formuleerde de SER de doelstelling van 
ecologische duurzaamheid als nieuw 
(zesde) macro doel, ja zelfs als bovenge
schikte belangrijkste doelstelling 5 De 
term van het Brundtland-rapport lijkt een 
nieuw adagium, een tovermiddel om de 
geesten te bezweren en om politieke en 
maatschappelijke harmonie over de mate 
van economische groei te bewerkstelli
gen. Helaas vult iedereen de inhoud van 
dit nieuwe streven en met name de be-

4 

leidsmatige vulling op eigen wijze in. Het 
Brundtland-rapport had dan ook te weinig 
'beleidsbody' . Het slothoofdstuk 'Naar 
een gemeenschappelijke actie ... ' is van 
een verbijsterende leegheid. AI met al 
naar mijn mening geen opvolger van het 
rapport van de Club van Rome 6 Waar 
staat de Nederlandse politiek in dit span
ningsveld? Ik beperk mij tot: 
a. de stellingname van het huidige kabi-

net-Lubbers lil, en 
b. de opstelling van het CDA. 
Voor wat betreft het kabinetsstandpunt 
het volgende. In het Regeerakkoord 
1989 staat in hoofdstuk 8 de volgende 
passage geschreven: 'Het milieubeleid 
wordt gericht op de ecologische doelstel
lingen uit het rapport 'Zorgen voor mor
gen': zoals dit ten grondslag heeft gele
gen aan het Nationaal Milieubeleidsplan 
en de andere groene nota's, alsmede 
aan 'Honderd over groen'. Binnen één 
generatie zal de wijze van produceren en 
consumeren moeten voldoen aan voor
waarden van duurzame welvaartsontwik
keling. Deze trendbreuk zal nu ingezet 
moeten worden.'? Dit klinkt als heldere 
taal; geheel in lijn met SER en Brundt
land. Het kabinet is ook metterdaad be
gonnen zulk beleid uit te voeren. De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er toch 

3. The World CommissIon on EnVIronment and Deve
lopment, Our Common Future. Oxford 1987. vertaald 
in: Onze aarde morgen. Lannoo. Tlelt 1989. De defi
nitie van ·duurzame ontwikkeling· van het rapport 
luidt: ·Een ontwikkeling waarbij mensen in hun be
hoeften voorzien zonder daarbij anderen (elders op 
de wereld of toekomstige generaties) tekort te doen.· 

4. Gewezen wordt op de affiniteit van deze idee met de 
gedachten van de Wereldraad van Kerken. tot Uit
drukking gebracht in de slogan: ·Op weg naar een 
·rechtvaardige. participatoire en houdbare· samenle
ving.· 

5. Met name het SER-rapport: Advies ·Our Common 
Future ., Den Haag 1989 nr. 6. 

6. Bedoeld wordt: D.L. Meadows cs.. The Limits to 
Growth. New York 1972. Recentelijk IS er een nieuwe 
studie van de Club van Rome verschenen. Hierin 
tonen de auteurs Zich pessimistisch over de toe
komst met name vanwege het gebrek aan coordma
tie tussen de wereldmachten die nog teveel Uit zijn 
op eigen nationale voordelen. 
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twijfels bestaan: Is het beoogde beleid 
voldoende effectief? Is de toenemende 
milieudruk niet onderschat? Is 'binnen 
één generatie' niet verleidelijk lang voor 
uitstel beleid? Is het ministerie van VROM 
(en de minister) wel 'zwaar' genoeg om 
weerstand te bieden aan de belangen 
van andere departementen en belangen
groepen? Dreigt het korte-termijnbeleid 
op sociaal-economische terrein (bestrij
ding van oplopende werkloosheid, terug
dringing van inactiviteit en stimulering 
van de arbeidsdeelname van vrouwen) 
niet te resulteren in traditioneel 'groeige
richt' beleid dat per saldo meer dan com
penserend werkt, zodat de milieudruk 
stijgt in plaats van daalt. 8 De Miljoenen
nota 1992 is trouwens eerlijk (pagina 31): 
'Nederland kent een aanzienlijke milieu
schuid. De geografische ligging van ons 
land (aan de monding van de grote rivie
ren), de hoge bevolkingsdichtheid, de 
intensieve bedrijfsuitoefening door som
mige sectoren en jarenlange overbelas
ting van het milieu dwingen ons tot aan
zienlijke inspanningen tot herstel en 
behoud van een duurzame ecologische 
omgeving.' Dan volgt een tabel van de 
tien belangrijkste ontwikkelde landen, 
gerangschikt naar gemiddelde vervui
lingsgraad. Na het Verenigd Koninkrijk 
(dat oude, vieze arme Engeland) is Ne
derland de slechtste! 

Wat zegt het CDA over dit vraagstuk? 
Kijken we eerst naar 'Verantwoord voort
bouwen, Program van Aktie 1989-1993' 
(uit 1989). Op pagina 21 staat: 'Het soci
aal-economisch beleid wordt gericht op 
het in stand houden van de economische 
groeikracht op een duurzaam, ecologisch 
en sociaal verantwoord peil (conform het 
Program van Uitgangspunten van het 
CDA).' Ik lees hierin een pleidooi voor 
bestendige economische groei met ver
antwoorde aandacht voor de milieupro
blemen. Dit kan ik adstrueren - naast 
allerlei concrete actiepunten - met een 
passage op bladzijde 9: 'De economi-
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sche vooruitzichten zijn, althans in de 
Westerse landen, weer gunstig. Daar
door ontstaat ruimte voor meer onder
zoek naar en investeringen in milieu
vriendelijke processen. Anderzijds wordt 
het risico van nieuwe aanslagen op mi
lieu en landschap groter. De zorg voor 
de schepping stelt grenzen aan de groei. 
Het gaat erom de groei zodanig vorm te 
geven, dat zij bijdraagt aan de kwaliteit 
van het bestaan.' 

Dus, zegt het CDA hier: Doorgaan met 
economische groei, maar - mede via de 
daardoor gecreëerde ruimte - méér mid
delen inzetten voor het behoud van de 
schepping. Deze lijn vindt men aange
scherpt terug in het rapport 'Economi
sche groei'. Hierin wordt principieel geko
zen voor de fundamentele verenigbaar
heid van positieve economische groei en 
een milieuherstelbeleid. Naast kritiek op 
het menselijk materialisme en consumen
tisme en het aandacht vragen voor de 
invalshoek van de internationale concur
rentie en het bijbehorende coördinatie
probleem, betoont de Commissie-Zijlstra 
zich een krachtig voorstander van een zo 
marktconform mogelijke beleidsaanpak 
van het milieuvraagstuk. Ik citeer hun 
conclusie op dit punt: 'Als algemeen 
kader voor het tegengaan van milieuver
vuiling geldt: groei is nodig om het her
stel van - althans een deel van - de in 
het verleden ontstane milieuschade, te 
kunnen bekostigen. Naar de toekomst 
toe dienen produktieprocessen en pro
dukten in belangrijke mate schoner te 
worden en behoren de milieukosten in de 
prijzen van produkten en diensten tot 
uitdrukking te komen.,g 

Het bovenstaande samenvattend kan 
men zeggen dat binnen het spectrum 

8. Vergelijk de uitkomsten van de publikatie Nationale 
Milieuverkenmng 2 (het vervolg op Zorgen voor Mor
gen). RIVM. oktober 1991. 

9. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Economi
sche groei (rapport van de Commissie-Zijlstra). (Den 
Haag 1989) 42. 
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van zeer uiteenlopende opvattingen de 
regerende Nederlandse politici kiezen 
voor het 'midden-scenario' waarin het 
streven naar een houdbare economie 
wordt gezocht in een combinatie van 
positieve economische groei (welke per 
saldo de selectieve krimp overtreft) met 
sanering van het milieu. De vraag rijst 
uiteraard of een dergelijke politieke optie 
te realiseren valt c.q. of daartoe aanzien
lijke beleidsbijstellingen nodig zijn. In dit 
verband kan het leerzaam zijn kennis te 
nemen van de stand van het economen
debat. Na de traditionele overaccentue
ring van de groeitheorie houden econo
misten zich immers in toenemende mate 
bezig met dilemma van groei en milieu. 1O 

Ik zal daarbij overigens moeten volstaan 
met enkele hoofdlijnen van de discussie 
(aangevuld met enige begrippenkennis), 
afgesloten met een meer persoonlijk 
getinte stellingname. 

Wat is groei? 
Eenvoudig gezegd betekent groei van de 
economie dat de welvaart stijgt. Welvaart 
wordt daarbij verbonden met het schep
pen van waarde, of anders gezegd, met 
het terugdringen van schaarste. Zo kan 
een simpele ruil tussen twee personen 
van 'overbodige overschotten' leiden tot 
meer welvaart. Doorgaans gaat het om 
het produceren of transformeren van 
(nieuwe) goederen. Theoretisch gezien 
gaat het bij het welvaartsidee ten diepste 
om gevoelens van welzijn of welbevin
den. De meetbaarheid (en zeker het 
vervaardigen van economische calcula
ties of statistieken) is hierbij echter een 
onoverkomelijk probleem. Daarom is 
men in de praktijk gedwongen geweest 
een minder perfecte methode van waar
debepaling te hanteren. De waarde van 
produktie en consumptie in een land (= 
volkshuishouding) gedurende een zekere 
periode wordt vastgesteld met behulp 
van geldprijzen." Geldprijzen worden 
primair ontleend aan geldende marktprij-

6 

zen, maar ook diverse toerekeningsprij
zen spelen een rol (met name voor over
heidsprodukten): door middel van zulke 
'prijzen' kan de voortbrenging van de 
uiteenlopende fysieke produkten gesom
meerd worden tot een totaal begrip 'nati
onaal produkt' of nationaal inkomen'. Dit 
geldt met inbegrip van de dienstverle
ning, zowel de tertiaire of commerciële 
als de quartaire of overheidsdienstverle
ning. 

Na deze korte uiteenzetting over de 
traditionele benadering van de economi
sche welvaart, waarbij groei wordt opge
vat als stijging van de welvaart, volgen 
drie relativerende opmerkingen. 
1. In de eerste plaats moet duidelijk 

worden gesteld dat een begrip als 
'nationaal inkomen' een beperkte 
waarde heeft vanwege het bestaan 
van theoretische èn praktische meet
problemen. Voorzover dit economisch
technische perikelen zijn (zoals bij
voorbeeld: indexcijferproblemen, 'ver
valste' prijzen, toerekening overheid of 
fictieve afschrijvingsmethoden) kan 
men best uit de voeten met zulke 
economische maatstaven. Echter, 
wanneer morele of ethische paden 
betreden worden, moet men zich van 
de beperktheid (want partieelheid) van 
zo'n welvaartsmaatstaf terdege be-

10. In Nederland bijvoorbeeld uiteengezet in Het Neder· 
lands milieu in de Europese ruimte, Preadviezen 
van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuis
houdkunde. Stenfert Kroese. Leiden 1990. Zie ook 
het Themanummer van Maandschrift Economie (55) 
1991 nr. 5. 

11. Dit werd historisch mogelijk gemaakt door de ont
wikkeling van het geld als basisruIlmiddel en reken
eenheid. Het gaat In dit verband vooral om de func
tie van rekeneenheid, dat wil zeggen om de prijs
verhoudingen of relatieve prijzen. Bij een vergeliJ
king tussen twee of meer tijdspenoden moet er 
gecorrigeerd worden voor de wijzigingen in de ab
solute geldprijzen door middel van het hanteren van 
prijsindexcijfers (inflatie is immers geen reële 
groeii). Bij vergelijking tussen landen is een analoge 
correctie nodig In verband met de wisselkoersver
houdingen. 
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wust zijn. Het economische is slechts 
één aspect van het leven; de econo
mie slechts één facet van de maat
schappij. Van méér geld kan men 
soms behoorlijk 'beroerd' worden. 

2. In de tweede plaats moet nog het 
begrip economische groei verfijnd 
worden, in die zin dat de gebruikelijke 
koppeling met 'economische vooruit
gang' slechts opgaat voorzover er 
sprake is van economische groei per 
hoofd van de bevolking. In arme lan
den kan er weliswaar een groei van 
het nationaal inkomen zijn maar te
vens een nog sterkere bevolkings
groei zodat - gemiddeld - de welvaart 
daalt! 

3. In de derde plaats is er het verschijn
sel dat Goudzwaard genoemd heeft 
de 'ongeprijsde schaarste'. Een voor
beeld ter verduidelijking. Lucht speelt 
geen rol in de economie (welvaarts
meting). Scherper uitgedrukt: zolang 
er een overvloed van is (dat wil zeg
gen geen schaarste wordt ervaren in 
het maatschappelijk proces), doet 
lucht geen prijs en is daarmee een 
zogenoemd 'vrij goed'. Het zal duide
lijk zijn dat inmiddels vele 'vrije' goe
deren schaars zijn geworden of drei
gen te worden. Soms springt de over
heid in (waterzuivering) of soms is 
niet de kwantiteit maar de kwaliteit 
inferieur geworden (idem het grond
water). Algemeen bestaat de indruk 
dat er - ook mondiaal gezien - een 
sterke reductie van zulke (voorheen) 
'vrije' goederen is opgetreden. 

Dit fundamentele probleem van de onge
prijsde schaarste voor de meting en 
appreciatie van de economische groei 
moet nog naar twee kanten uitgebreid 
worden. Dit verschijnsel heeft namelijk 
een zeer ruime strekking. De economi
sche theorie noemt dit de 'externe effec
ten', dat wil zeggen de ongemeten (al
thans niet gemeten in het marktprijzen-
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proces) gevolgen van het menselijk han
delen op de niet direct bij de markttrans
actie of het individuele besluit betrokke
nen. Eenvoudige voorbeelden hiervan 
zijn: geluidsoverlast van een nieuw vlieg
veld of landingsbaan of afval dat uit de 
auto wordt geworpen. Weliswaar kennen 
we ook positieve externe effecten (zoals 
een mooie tuin voor de buren), maar in 
de moderne samenleving overheersen 
de negatieve externe effecten. 

De factor 'milieu' in 
theorie en praktijk van de 
economie verdient 
heroverweging 

Een tweede uitbreiding geldt de tijdsdi
mensie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 
zogenoemde eindige voorraden. In de 
meeste gevallen wordt de inzet van 
grondstoffen en hulpmiddelen in het eco
nomisch produktie- en consumptieproces 
(slechts) gewaardeerd op de kosten van 
voortbrenging (verschaffing). Men houdt 
dan geen of onvoldoende rekening met 
het feit dat bepaalde voorraden eindig 
zijn (respectievelijk tegen veel hogere 
kosten gewonnen kunnen worden). In 
feite betekent dit een soort interen zon
der de reële 'vervangingskosten' in reke
ning te brengen. Pas in een relatief laat 
(soms: te laat) stadium slaat de realiteit 
toe (oliecrisis). In het algemeen moet 
men vrezen dat vanwege deze onder
schatting van de werkelijke kosten de 
huidige samenleving zich te rijk rekent en 
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tevens irrationele keuzen maakt waar zij 
later spijt van zal krijgen. (Een ander 
belangrijk voorbeeld zijn de onomkeerba
re lange termijnprocessen.) 

Uit het bovenstaande moet men de 
conclusie trekken dat: 
a. de economische beslissingen over 

produktie en consumptie lijden aan 
bijziendheid en een gemis aan (finale) 
rationaliteit, 

b. het traditionele welvaartsbegrip niet 
alleen een gebrekkige maatstaf is in 
technische zin, maar fundamenteel 
beperkt is vanwege het partiële karak
ter ervan, en 

c. dat er alle aanleiding is de rol van de 
factor 'milieu' (in ruime zin opgevat) in 
de theorie en de praktijk van de eco
nomie te heroverwegen. 

Voordat ik dit doe aan de hand van het 
economendebat, eerst nog een inleiden
de beschouwing over de functies van het 
'milieu' in het economisch proces. 

Milieu en economie 
Er bestaan talloze definities van het 
begrip milieu. Het lijkt mij overbodig hier
op nader in te gaan. Een zo ruim moge
lijke omschrijving is gewenst, omdat het 
gaat om een algemene beschouwing van 
de interrelatie milieu en economie. Vol
doende is daarom de kenschetsing van 
het milieu als de basis, het substraat van 
het menselijk leven op aarde. 

Men typeert het milieu soms met de 
functies welke door het milieu worden 
uitgeoefend. Een bondige samenvatting 
daarvan levert de volgende drie groepen 
op: 
1. de ecologische functie (welke te ma

ken hebben met de interne continu
ering); 

2. de economische functies; 
3. de culturele functies. 
Voor wat betreft de economische functies 
kan men nog onderscheid maken tussen 
de 
a. produktieve of leverantiefuncties en 

8 

b. de consumptieve of presentiefuncties. 
Bij de produktieve functies gaat het om 
de meest ingrijpende milieuprocessen, 
waarbij zaken als onttrekking, omzetting, 
verplaatsing, deponering essentieel zijn. 
De economie is gebaseerd op zulke 
fysische processen, welke - in beginsel -
verstorend ingrijpen op het bestaande 
milieu. Dit geldt met name wanneer het 
gaat om 
1. uitputting van eindige voorraden, en 
2. aanslagen op bestaande kringloopsys-

temen. 
Anders gezegd, het economisch proces 
legt een druk op de aanwezige milieuca
paciteiten. De literatuur spreekt daarom 
van een toenemende milieudruk. 

Juist in Nederland is de milieudruk hoog 
opgelopen. 12 Er bestaan structurele ten
denties tot verdere verzwaring in dit 
opzicht. Ik noem er vier: 
a. stijgende welvaart en het bestaande 

consumptiepatroon, 
b. groei van de bevolking, 
c. bestaande vorm van de economische 

orde waardoor de milieukosten niet (in 
voldoende mate) in rekening worden 
gebracht, en 

d. internationale verbanden. 
Zonder een compenserend tegen beleid 
(countervailing power) zal deze tendens 
van stijgende milieudruk zich voortzetten. 

Nu kan de mens binnen zekere gren
zen wel gebruik maken van het milieu. 
Bovendien kunnen we proberen deze 
grenzen te verleggen door toepassing 
van nieuwe technologieën. Maar grenzen 
zullen er blijven. Naar analogie van het 
draagvermogen van schepen noemt de 
literatuur dit de 'Plimsollijnen' van het 
milieu. Hierbij moet nog het volgende 
bedacht worden. In de eerste plaats 

12. Vergelijk bijvoorbeeld J.B. Opschoor, Ecologisch 
duurzame economische ontw'Ikkeling: een theore· 
tisch Idee en een weerbarstige praktijk. in Preadvie· 
zen 1990. 8·9. 
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kennen we de ligging van dergelijke 
Plimsolgrenzen niet precies; dus is be
hoedzaamheid geboden, juist omdat 
overschrijding veel gevaarlijker gevolgen 
zal hebben dan onderschrijding ervan. In 
de tweede plaats moet men het milieu 
zien als een 'kettingconstructie'; wanneer 
één der schakels breekt, is het afgelo
pen. In de derde plaats is er in vergaan
de mate sprake van onomkeerbare pro
cessen. In de vierde plaats gaat het om 
lange termijnprocessen; ook al zou men 
vandaag stoppen met bepaalde vervui
lingsprocessen, dan nog zouden de ge
volgen geruime tijd doorgaan: voorbeel
den hiervan zijn het zogenoemde broei
kaseffect en de vervuiling van de onder
grondse drinkwaterreservoirs. 

Terug naar de centrale vraag van dit 
opstel. Hoe ziet men in het economende
bat de verhouding tussen economie en 
milieu? Is er nog economische groei 
mogelijk? Of acht men juist economische 
groei noodzakelijk voor het saneren van 
het milieu. In de volgende paragraaf een 
samenvatting van de stand van zaken. 

Pessimisme 
De aard en de omvang van dit blad ver
dragen uiteraard géén compleet bespre
kingsartikel van de theoretische stand 
van zaken omtrent milieu en economie. 
Ik volsta daarom met een impressie van 
de discussie ten onzent aan de hand van 
de economenconferentie gehouden op 8 
december 1990 in Amersfoort. 13 

De kernvraag naar de potentiële (on)
verenigbaarheid van groei en milieu 
wordt theoretisch beantwoord in de bij
drage van Den Hartog en Maas. 14 Zij ver
strekken tentatieve stellingnamen op 
basis van een nieuw wiskundig-econo
misch model, waarmee (quasi) empiri
sche verkenningen worden gedaan. Het 
bijzondere van dit nieuwe macro-model 
is de inpassing van het 'milieu' binnen 
het gebruikelijke macro-economische 
model. Dit kan men zien in de basisver-
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gelijking: G = E . Y, waarin Y = het ge
bruikelijke bruto nationaal produkt en E = 

een milieumaat, welke '". een voorraad 
representeert die in een situatie van een 
volledig onaangetast milieu de waarde 1 
heeft en naar gelang het milieu verslech
tert een waarde van minder dan 1. E 
geeft dus niet alleen de actuele milieu
kwaliteit aan als functie van milieubelas
tende activiteiten in heden en verleden, 
maar vormt ook een maat voor de daar
door veroorzaakte toekomstige functie
verliezen van het milieu en voor de toe
komstige milieurisico's. Deze maat wordt 
wat ons betreft niet door economen ge
maakt, maar door mensen die het beter 
weten.,15 Onder G - het produkt van E en 
Y - wordt dan verstaan het 'groene natio
naal produkt', dat verder kan fungeren 
als referentiepunt voor de welvaartsme
ting en -optimalisatie. 

Laten wij voor het gemak hypothetisch 
aannemen dat het model van Den Hart
og en Maas aan de eisen voldoet om 
een zeer lange termijn simulatie (van 
enkele honderden jaren) uit te voeren. 
Wat zijn dan de uitkomsten van hun 
verkenningen? Zij beschrijven met be
hulp van twee scenario's als het ware de 
twee uitersten: een pessimistische en 
een optimistische variant. In de pessimis
tische variant zijn de parameters van het 
model zó gekozen dat de economie al 
tamelijk snel oploopt tegen de grenzen 
van het milieu. De economische groei in 
absolute zin verdwijnt zelfs geheel; per 

13. Vergelijk P. Nijkamp. H. Verbruggen (red.), Het 
Nederlands milieu in de Europese ruimte, Preadvie
zen van de Koninklilke Vereniging voor de Staat
huishoudkunde, Stenfert Kraese, Leiden 1990. 
Zonder de bijdragen van de co-referaten en het 
verslag telt deze bundel bijna 200 pagina·s. 

14. H. den Hartog. R.J.M. Maas, Een duurzame econo
mische ontwikkeling: macro-economische aspecten 
van een prioriteit voor het milieu. Preadviezen 
1990, 77-126. De auteurs combineren in zich de 
expertise van het Centraal Planbureau (CPB) en het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygi
ene (RIVM). 

15. H. den Hartog en Maas. t.a.p .. 79. 
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'Daarmee is de vraag teruggevoerd op de mogelijkheid en uitlokking van zulke 'wonderbare' schone technologie' 
(foto Hans Hord/jk). 

hoofd moet het inkomen zelfs dalen als 
er teveel bevolkingsgroei optreedt. Er 
behoeft geen werkloosheid te zijn, waar
bij praktisch iedereen tenslotte is inge
schakeld in de milieuzorg. Dit impliceert 
een enorme herstructurering van de 
economie, 

In de optimistische variant blijft de mo
gelijkheid van een gestage reële econo
mische groei bestaan, Dit behoeft overi
gens niet te verbazen, want de crux 
hiervan is gelegen in de veronderstelling 
van een steeds voldoende technologi
sche groei ter zake van de milieukwaliteit 
E, welke bovendien noch kapitaal noch 
arbeid verbruikt! Daarmee is de vraag 
teruggevoerd op het vertrouwen in de 
mogelijkheid en uitlokking van zulke 
'wonderbare' schone technologie. Op 
empirische gronden - dat wil zeggen op 
basis van de ervaringskennis - is ten 
aanzien van dit punt geen afdoende 
bewijsvoering te geven, Dit betekent dat: 

10 

1. het geloof in wetenschappelijke voor
uitgang, en 

2. het vertrouwen in maatschappelijke en 
institutionele aanpassingen van door
slaggevend belang zijn voor het oor
deel over de spanning tussen econo
mie en milieu, 

Ik zal niet ingaan op de analyse van 
beide auteurs met betrekking tot de uit
voerbaarheid van het NMP-plus plan van 
het huidige kabinet. (Hun conclusie luidt: 
niet onhaalbaar, maar omgeven met 
grote uitvoeringsproblemen mede vanwe
ge de aanzienlijke economische herstruc
turering en de stringente macro-economi
sche restricties zoals een vergaande 
loonmatiging.) 

Van meer belang is het te vermelden 
dat de auteurs - soms expliciet, soms 
tussen de regels door - per saldo tame
lijk pessimistisch zijn. Twee groepen van 
factoren zijn hieraan debet. Allereerst 
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menen zij dat het milieu er momenteel zo 
slecht voorstaat dat er een milieu herstel
periode dringend nodig is, te meer daar 
zij schatten dat de huidige vervuilings
snelheid ongeveer vijfmaal zo groot is al 
het regenererend vermogen van het 
milieu,16 

Vervolgens is bij de vormgeving van 
het gehanteerde model verondersteld dat 
economische en politieke subjecten zich 
'verstandig' gedragen, zoals bijvoorbeeld 
het niet-ontduiken van milieumaatrege
len, het niet-afwentelen van extra milieu
lasten, loonmatiging en afwezigheid van 
conjuncturele crises,17 

Ik moet hieraan toevoegen dat het 
model zelf vanwege de toegepaste glo
balisering van de factor 'milieu' aan be
perkingen onderhevig is. Het reduceren 
van alle - ten principale tamelijk hetero
gene - facetten van het milieu tot één 
grootheid E, bergt het gevaar in zich dat 
deelproblemen terzijde worden gesteld,18 
Voorts is mijns inziens onvoldoende 
rekening gehouden met de eindigheid 
van grondstoffen; ook dit kan een reden 
zijn tot discontinuHeit. Verder kunnen 
deponieproblemen, met name die welke 
de essentiële kringlopen ondermijnen, 
leiden tot levensbedreigende situaties, 

Tenslotte is de veronderstelde techno
logische vooruitgang van een bijzonder 
prettig karakter, namelijk kapitaal- èn 
arbeidsbesparend, Samenvattend meen 
ik dat er alle reden is voor de (verhuld) 
pessimistische ondertoon van Den Hart
og en Maas, Dit laatste wordt nog ver
sterkt door de uiteenzettingen van enkele 
andere preadviseurs, Kortheidshalve 
vermeld ik het volgende daaruit. Nijkamp 
en Verbruggen wijzen op het probleem 
dat de internationale handel in eindige 
grondstoffen onvoldoende rekening houdt 
met toekomstige schaarste, Tevens be
staat er het gevaar van protectionistisch 
misbruik met een beroep op (in beginsel 
verdedigbare) milieubelangen en -maat
regelen, Ook memoreren zij de extra 
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dimensie van de mondiale milieuproble
matiek gelegen in de behoeften en ach
terstanden van de ontwikkelingslanden. 

Opschoor wijst op een belangrijk manke
ment van het bestaande marktsysteem, 
namelijk het ontbreken van een complete 
verzameling van grondstoffentermijn
markten. Hierdoor is het prijzenstelsel 
niet optimaal, zodat de allocatie-effici
entie tekort schiet en aanvullende over
heidsregulering nodig is. Ook noemt hij 
de spanning tussen de optredende be
volkingsgroei en de wens om bij een 
gehandhaafd welvaartsniveau (en zelfs 
gewenst stijgend in de arme landen) het 
milieu te saneren op wereldschaal. Naast 
het 'valse' prijzensysteem (de milieu
schaarsten komen immers niet goed tot 
uitdrukking) hekelt hij met onder andere 
Hueting het economisch rekenstelsel van 
de UNO (dat ook door de Nederlandse 
CBS en CPB wordt gehanteerd), omdat 
daardoor het beleid verkeerde keuzen 
maakt. 

Op grond van welvaartstheoretische 
argumenten oefent Heertje kritiek uit op 
de partieelheid van de gangbare econo
mische micro- en macrotheorie. Tevens 
wijst hij op de schizofrene preferenties 
van de burger, Desgevraagd spreekt 
vrijwel iedereen zich uit vóór maximum
snelheden binnen en buiten de bebouw
de kom; dagelijks storen dezelfden zich 
er niet of nauwelijks aan. Iedereen is 
voor het vervolgen van zwartwerkers en 
belastingontduikers; helaas fraudeert 
men in ons land steeds vaker, Heertje 
legt vervolgens vanuit de constatering 
dat veelal de benodigde kennis omtrent 
de echte voorkeuren van mensen ont
breekt in een beslissingsproces een 

16. Den Hartag en Maas, t.a,p" 97, 
17. Den Hartag en Maas, t.a,p" 88, 
18, Dit is vooral van belang wanneer het milieu als een 

'kettingstructuu r' moet worden gezien. Met een 
voorbeeld: Een leerling kan zakken terwijl hij gemid
deld een voldoende behaalde, 
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zwakke plek op ditzelfde punt bloot in de 
politieke besluitvorming. 

Folmer adstrueert de beleidsproblemen 
op milieuterrein vanwege de regels welke 
de EG stelt op het vlak van de vrije me
dedinging respectievelijk de beperkingen 
welke voor een éénzijdig nationaal mi
lieubeleid voortvloeien uit de mogelijke 
ondergraving van de concurrentiepositie. 
Verplaatsing van economische activitei
ten binnen de Europese Gemeenschap 
(respectievelijk op wereldschaal) kan 
bijdragen tot de reductie van lokale mi
lieuproblemen (namelijk door beter ge
bruik te maken van het regenererend 
vermogen van de natuur), maar het is 
veelal een tijdelijke oplossing en is niet 
optimaal wanneer de keuze gebaseerd 
wordt op een valse kostenvergelijking of 
politieke protectie. 

Nentjes, tenslotte, hekelt ambtenaren, 
politici en pressiegroepen vanwege hun 
keuze voor instrumenten met een relatief 
lage efficiëntie en een gebrekkige doel
treffendheid. Hij houdt een economisch 
goed gefundeerd pleidooi voor het zoveel 
mogelijk hanteren van marktconforme 
instrumenten. De belangrijkste voorbeel
den daarvan zijn de regulerende heffin
gen en de verhandelbare vervuilingsrech
ten.

19 
Dit pleidooi is recentelijk nog eens 

fors onderstreept in het jaarlijkse beleids
advies van de Commissie Economische 
Deskundigen van de SER. 20 

Het bovenstaande voert mijns inziens 
onontkoombaar tot de conclusie dat de 
topprioriteit in he sociaal-economisch 
beleid moet worden verschoven van 
economische groei naar de sanering van 
het milieu als aanzet tot een werkelijk 
houdbare ontwikkeling. Dit is noodzake
lijk. Niet alleen vanwege het feit dat de 
milieudruk op vele plaatsen het (lokale) 
regeneratievermogen heeft overschre
den. Niet alleen vanwege de dreigende 
onomkeerbare verstoring van de ecologi
sche kringlopen door kortzichtig 'econo-

12 

misch' handelen, welke de cruciale sub
straatfunctie van de natuur ondermijnt. 

Niet alleen vanwege de potentiële cri
ses die schuilen in de tijdbom welke 
ontstaat door het explosieve mengsel 
van snelle bevolkingsgroei en diepe 
armoede. Maar hoofdzakelijk vanwege 
de bestaande ingebouwde mechanis
men, die aandrijven tot 'vuile' groei om
dat de waarden van de uiteindelijke fun
damentele schaarsten worden verwaar
loosd. Zo vereist het realiseren van een 
houdbare en duurzame ontwikkeling een 
omvorming van denken en doen. Het 
behalen van economische groei in de 
toekomende jaren is dan minder een 
primaire beleidsdoelstelling als wel een 
gelukkig restprodukt van een politiek die 
mikt op duurzaamheid. 21 

Duurzame samenleving 
De conclusie uit de vorige paragraaf 
moet ingrijpend worden genoemd. Het 
verleggen van het primaat in het sociaal
economische beleid van de economische 
groei naar de gezondmaking van het 
milieu als voorwaarde voor het bereiken 
van een duurzame maatschappelijke 
ontwikkeling vergt forse aanpassingen 
zowel ten aanzien van de inhoud van het 
beleid(sinstrumentarium) als terzake van 
de politieke besluitvorming. 

Er is dan ook sprake van een ernstig 
probleem. In wezen is er een fundamen-

19. De aangehaalde auteurs hebben allen meegewerkt 
aan de eerder genoemde bundel Preadviezen 1991 
van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Het 
doet mij genoegen tevens te kunnen verwijzen naar 
mijn bijdrage voor het jubileumcongres van het CDA 
voor een analoog betoog: . De op rentmeesterschap 
en solidariteit georiënteerde markteconomie'. De 
betekenis van de christen-democratische politieke 
overtuiging voor de komende tien Jaar in Europese 
context. Houten 1991. 47-61. 

20. CED. Economie en milieu. SER. Den Haag 1991 
Vergelijk ook L.F. van Muiswinkel, EA Oskam en 
H.P. Tamerus. Economie en milieu en het Neder
lands beleid, ESB 11-9-1991. 904-907 

21. Globaal deel Ik daarmee de conclusie van T. Mol. 
B. Scholtens, Naar een duurzame economie. Ver
eniging voor Milieudefensie 1991. 
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tele scheefgroei ontstaan in de wereld 
ten gevolge van het verwaarlozen van 
bepaalde essentiële facetten van het 
leven op aarde. Dit heeft geleid tot een 
desintegratie van oorspronkelijke samen
hangende levensvormen en normen. Het 
is zaak te zoeken naar een re-integratie, 
voor het te laat is. 

Zo'n re-integratie zal een oplossing 
moeten bieden voor de diverse tegen
stellingen welke een weerspiegeling 
vormen van de eerder genoemde desin
tegratie. Ik noem er vier. In de eerste 
plaats de hiervoor behandelde tegenstel
ling tussen milieubehoud en behoud en 
(materiële) economische groei. In de 
tweede plaats de belangentegenstelling 
tussen de huidige en de toekomstige 
generaties. In de derde plaats de tegen
stelling tussen de ontwikkelde versus de 
ontwikkelingslanden. En in de vierde 
plaats tenslotte de verdeling van de las
ten die gemaakt moeten worden voor de 
sanering van het milieu. 

In de CDA-benadering betekent dit de 
noodzaak een beleid te ontwerpen waar
in tegelijkertijd tegemoet wordt gekomen 
aan de eisen van publieke gerechtigheid, 
rentmeesterschap, solidariteit en gesprei
de verantwoordelijkheid. Dit is nodig om 
via integratie van normstellingen te ko
men tot een meer harmonische ontwikke
ling waardoor scheefgroei ten gevolge 
van partiële normstelling kan worden 
teruggedrongen. Dit alles klinkt nogal 
abstract. Daarom is het interessant om 
na te gaan of er - vanuit het CDA-be
leidskader - begaanbare wegen kunnen 
worden aangeduid om zo'n re-integratie 
te realiseren. 

In de vorige zin werd de restrictie gefor
muleerd: ' ... vanuit het CDA-beleidskader 
- ... ' Dit houdt in het denken vanuit een 
normatief-idealistische onderbouwing. De 
normativiteit in deze context is duidelijk: 
de grondslag van het Nederlandse Chris
ten Democratisch Appel. Het màg ook 
een idealistische achtergrond zijn; elke 
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normstelling impliceert dit. Het dient 
echter wel te gaan om een realistisch 
idealisme, géén utopisme. 

In meer praktische termen gezegd gaat 
het om het herformuleren van het beleid 
op de volgende vier onderdelen. In de 
eerste plaats prioriteit geven aan het 
verkrijgen van de benodigde kennis. Dit 
laatste geldt het verzamelen van de 
vereiste kennis ten aanzien van de in
middels opgetreden milieu-erosie, de 
technologische kennis noodzakelijk voor 
preventief en repressief herstelbeleid, en 
de complementaire bestuurlijke kennis 
voor het opzetten van een kansrijk soci
aal-economisch beleid inclusief de poli
tieke en maatschappelijke inbedding 
ervan. 

Milieu verdient meer 
gewicht dan welvaart 

In de tweede plaats gaat het om een 
nadrukkelijke herschikking van de ge
wichten van de vele beleidsdoelstellin
gen. Dit betekent in concreto een zwaar
der gewicht voor de gezondmaking van 
het milieu en een geringer belang hech
ten aan welvaartsdoelstellingen (met 
name het materiële consumptieniveau). 

In de derde plaats is van belang het 
nadenken over het aanpassen van het 
beleidsinstrumentarium. Het is immers -
gezien de nauwe marges - van eminent 
belang om de grootste doeltreffendheid 
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'Lucht is nu een vrij goed' (foto Dijkstra bv). 

èn doelmatigheid op dit gebied te beha
len. 

In de vierde plaats tenslotte zal nage
dacht moeten worden over de conse
quenties voor de politieke besluitvor
mingsstructuur. 

In het vervolg van dit artikel wordt de 
analyse beperkt tot het derde onderdeel, 
de vormgeving aan het nieuwe beleidsin
strumentarium. Slechts terzijde zullen 
enkele opmerkingen gemaakt worden bij 
de politieke dimensie. Voorts zal eerst de 
blik gericht worden op het nationale be
leid en vervolgens op de internationale 
beleidsaspecten. 

Het Nederlandse beleid 
Zoals gezegd vangt de beleidsheroriënte
ring aan bij het verschuiven van de be
leidsprioriteiten op doelstellingsniveau. 
Dit is een politieke keuze. Instrumenten 
worden immers niet zomaar geselecteerd 

14 

en geïntensiveerd, maar worden ingezet 
op grond van beoogde doelstellingsni
veaus. Momenteel fungeert de beleidsno
ta 'Nationaal Milieubeleidsplan Plus' als 
taakstellend op dit vlak in ons land. Wil 
het heersende pessimisme over het 
milieubeleid in Nederland getransfor
meerd worden in goede vooruitzichten, 
dan zal de taakstelling verzwaard dienen 
te worden. Het gaat immers niet alleen 
om relatieve doelmatigheid en doeltref
fendheid van gevoerd beleid, maar ook 
om absolute scores. Ik maak deze van
zelfsprekende opmerking over de aan
scherping van de milieubeleidsdoelstellin
gen omdat er een relatie bestaat met het 
instrumentele niveau. Dit geldt met name 
de keuzen met betrekking tot het ge
wenste realisatietempo van de gespecifi
ceerde doelstellingen. Binnen welke 
periode en onder welk patroon wil men 
bepaalde saneringen doorvoeren respec
tievelijk vervuilingssnelheden reduceren? 

Christen Democratische Verkenningen 1/92 
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Hierbij is van groot belang de overwe
ging dat uitstel van sanering vanwege 
het exponentiële verloop van de vervui
ling een kostbare zaak is. Niet voor niets 
beschouwt de wetenschapper het pre
ventieve beleid in dit opzicht als opti
maal. Zowel bij de concretisering van de 
doelstellingen van beleid als bij de keuze 
en intensiteit van het beleidsinstrumenta
rium spelen daarom dergelijke vragen 
van fasering en temporisering van crucia
le rol. 

Gegeven de keuze van doelstellingen 
wordt de effectiviteit van het beleid in 
sterke mate bepaald door de bestaande 
economische orde. Onder het begrip 
'economische orde' versta ik in dit ver
band het min of meer structurele kader 
waarbinnen het economisch proces zich 
afspeelt. Concrete gedragskeuzen van 
economische subjecten worden als het 
ware 'geconstitueerd' door deze econo
mische orde. Het maakt veel uit of er 
sprake is van een markteconomie of een 
planeconomie. Daarom is het relevant na 
te gaan in welke opzichten de bestaande 
economische orde aangepast dient te 
worden teneinde het beoogde milieube
leid beter en/of sneller te doen verwe
zenlijken. 

In dit verband wijs ik op de volgende 
twee voorname invalshoeken: 
1. de noodzaak om de milieuschaarsten 

te internaliseren in het economisch 
proces, en 

2. een herformulering van het instituut 
'markt'. 

Voor wat betreft de 'internalisering' van 
de milieuschaarsten het volgende. Vanaf 
het pleidooi van de economist Pigou (de 
vader van de Welfare Theory) in de jaren 
twintig wijzen de economen op de princi
piële noodzaak om de kosten (en op
brengstwaarden) van milieufactoren een 
plaats te geven in de economische afwe
gingen welke ten grondslag liggen aan 
de maatschappelijke keuzen der burgers. 

Christen Democratische Verkenningen 1/92 

milieu 

Het gaat immers niet aan om de kosten 
die voortvloeien uit vervuiling, afval en 
uitputting buiten beschouwing te laten bij 
het zoeken naar optimale keuzen. Dit te 
meer daar zulke negaties in de regel 
samenvallen met het afwentelen van 
deze negatieve effecten op anderen (de 
gemeenschap, het buitenland of de toe
komstige geslachten). Een dergelijke 
internalisering van milieuschaarsten kan -
schematisch gezien - langs twee hoofd
wegen plaatsvinden. In de eerste plaats 
door de inschakeling van dirigerende 
overheidsinstrumenten. Hierover dadelijk 
meer. In de tweede plaats door dergelij
ke milieuschaarsten voorwerp van eigen
domsrechten te maken. 

Bij deze laatste benadering gaat het om 
het 'privatiseren' (ook overheden zijn 
rechtspersonen I) van ongedifferentieerde 
collectiviteiten. Een voorbeeld ter verdui
delijking. De 'lucht' is nu een vrij goed, 
dat wil zeggen geen voorwerp van eni
gerlei eigendom. Het is denkbaar om het 
aanwenden van lucht (zuurstof) respec
tievelijk het uitstoten van vervuilde lucht 
aan een prijs te binden. In dit geval gaat 
de overheid optreden als contracterend 
eigenaar. Een ander voorbeeld is de 
wereldzee; de territoriale rechten (aan
spraken) van landen strekken zich tot nu 
toe uit tot een zeer beperkte lengte van 
de zeeën. Denkbaar is een verdere toe
deling ervan aan concrete eigenaars. De 
idee hierachter is dat zulke nieuwe eige
naars een verantwoorder gebruik zullen 
gaan maken van de natuur. Uiteraard 
kan men het historische proces van de 
eigendomsuitbreiding aldus bezien. Zon
der eigendomsrechten heeft investeren in 
onderhoud en kwaliteit weinig economi
sche zin. Het milieubeleid kan men langs 
bovengenoemde weg sterker onderbou
wen. Dit geldt a fortiori bij toepassing 
respectievelijk uitbreiding van de negatie
ve eigendomsrechten. Hieronder versta 
ik het geval dat een eigenaar de plicht 
krijgt om natuurlijke eigendommen op 
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een bepaald kwaliteitsniveau te houden 
(bijvoorbeeld grond met een bepaalde 
kwaliteit tegen overbemesting enzovoort). 
In wezen moet de wetgever het begrip 
'eigendom' opvatten als een bundel van 
positieve en negatieve rechten (plichten). 
Het loslaten van de oude Romeinse 
gedachte van het 'absolute' eigendom 
maakt een veel flexibeler en effectievere 
benadering mogelijk. De bovenstaande 
aanpak impliceert andere verhoudingen 
tussen burgers en overheid, maar ook 
een verbreding van de 'markt' in de sa
menleving. Immers, een verdergaande 
toekenning van gedifferentieerde eigen
domsrechten veronderstelt de mogelijk
heid van een uitbreiding van economi
sche overeenkomsten. Dit sluit aan op 
de tweede genoemde invalshoek bij de 
amendering van de bestaande economi
sche orde, namelijk de herformulering 
van het instituut 'markt' als zodanig. 
Anders gezegd, deze methode van het 
internaliseren van milieuschaarsten vormt 
een onderdeel van het herdefiniëren van 
'de' markt via de benadering van de 
property rights. 

De markt moet opgevat worden als een 
institutie, een historisch produkt (op goe
de gronden uitgevonden!). Het over
heidsingrijpen heeft de oorspronkelijke 
'vrije' markt overdekt met een stapel -
zeer uiteenlopende - dirigerende regels. 
Het is nodig en nuttig om een herziening 
op dit laatste aan te brengen. Dit is ab
soluut géén pleidooi voor onthouding van 
de overheid; wel voor een minder dirige
rende benadering. Een essentieel onder
deel van een meer marktconforme bena
dering is het leggen van een vernieuwd 
constitutioneel kader om de markt. Voor 
een verdere uiteenzetting van deze idee 
moet ik verwijzen naar mijn bijdrage aan 
het CDA - Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA Symposium.22 

Voorts is nog van belang te onderstre
pen dat zo'n herdefiniëring van de markt 
niet alleen de efficiëntie van het econo-
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misch proces vergroot (onder andere 
door het achterwege kunnen laten van 
tamelijk ondoelmatige dirigerende over
heidsinstrumenten), maar in dit geval 
vooral kan bijdragen aan de verhoging 
van milieuschaarsten. Overigens kan ook 
de sociale inslag van de economie hier
door vergroot worden, namelijk door bij 
de toekenning van eigendomsrechten 
hiermee expliciet rekening te houden 
(bijvoorbeeld door periodieke hernieu
wing van toedeling van eindige rechten 
en plichten). 

Gezien deze mogelijkheden vind ik 
deze benadering uitermate geschikt in 
een CDA-filosofie, waarbij immers het 
integreren van diverse aspecten zo'n 
cruciale rol speelt. Het is maatschappelijk 
gezien ook een verstandige aanpak. Im
mers, de voortschrijdende individualise
ring en internationalisering betekenen 
een krachtige erosie van de Nederlandse 
overlegeconomie. Bovendien is het zaak 
de overbelaste overheid ruimte te ver
schaften voor de uitvoering van de we
zenlijke taken op een efticiënte en effec
tieve wijze. 

Nationaal beleidsinstrumentarium 
In de beleidstheorie pleegt men diverse 
onderscheidingen van de potentiële in
strumenten te maken. Van speciaal be
lang is een typologie, die rekening houdt 
met de 'mate van marktconformiteit' van 
het overheidshandelen:23 

1. beïnvloeding via voorlichting en 
informatie (geven van prognoses, 
wensen of adviezen van publieke 
zijde); 

22. A.J. Vermaat. De op rentmeesterschap en solIdari
teit georiënteerde markteconomie. De betekenis van 
de christen-democratische politieke overtuiging voor 
de komende tien jaar in Europese context (Houten 
1991) 47-61. 

23. Dit is een verdere uitwerking van de typologie Uit 
het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Pu
blieke gerechtigheid (Houten 1990) 150. 
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2. algemeen voorwaardenscheppend 
beleid (bijvoorbeeld oprichten van 
nutsbedrijven) ; 

3. bieden van een marktordening 
(rechtsorde eigendomsrecht etc.); 

4. sluiten van indicatieve overeenkom
sten (convenanten); 

5. onvoorwaardelijke financiële instru
menten (heffingen, subsidies); 

6. voorwaardelijke financiële instru
menten op basis van contracten; 

7. vergunningenbeleid (met voorwaar
den/restricties) ; 

8. fysieke normstellingen; 
9. fysieke planning van private activi

teiten; en 
10. naasting door de overheid. 

De keuze uit een dergelijk instrumentari
um hangt af van zowel de technische 
doeleinden (namelijk wat wil men berei
ken?!) als van de geldende beleidscriteri
a. Onder dit laatste begrip vallen princi
pes zoals: noodzakelijkheidsbeginsel, 
functionele decentralisatie, rechtsgelijk
heids- en rechtszekerheidsbeginsel, 
doeltreffendheid en doelmatigheid (onder 
andere tegengaan van onnodige lasten) 
en praktische uitvoerbaarheid (inclusief 
stabiliteit, continuïteit en afwezigheid van 
toevalligheid/wi lIekeu r). 24 

Gezien de ernst van de situatie en de 
op grond hiervan gewenste aanscherping 
van het milieubeleid mogen vooral de 
beleidscriteria van de doeltreffendheid 
respectievelijk de doelmatigheid een 
zwaarder accent verkrijgen in vergelijking 
tot het gangbare beleid. 

Hierbij moet voorts met nadruk gewe
zen worden op de noodzaak de lange 
termijn effecten zo snel mogelijk te be
trekken bij het te voeren beleid. Dergelij
ke lange termijn bewegingen zijn zo 
fundamenteel dat eventuele afwijkende 
korte termijn effecten ondergeschikt moe
ten zijn. Zo nodig moet men dus een 
teruggang van de economische groei 
accepteren teneinde op langer zicht de 
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gewenste ontwikkeling realiseerbaar te 
maken. Dus recu/er pour mieux sauter! 

Vervolgens moet een aantal opmerkin
gen gemaakt worden over wenselijke 
verschuivingen respectievelijk nadere 
accentueringen binnen het instrumentari
um voor het milieubeleid. Dit laatste 
tegen de algemene achtergrond van de 
beoogde aanscherping van de milieu
doeistellingen (met name gericht op een 
snellere sanering van bestaande vervui
ling en overbelasting respectievelijk van 
het sneller aanvatten van ongunstige 
lange termijn ontwikkelingen), de wens 
om zo marktconform mogelijk te interve
niëren en ten slotte de noodzaak om bij 
de voortschrijdende internationalisering 
de concurrentieboot niet (onnodig) te 
missen. Dit laatste thema wordt overi
gens in een volgende aparte paragraaf 
besproken. 

Naar mijn oordeel zou het wenselijk zijn 
de volgende instrumentele verschuivin
gen aan te brengen. De toepassing van 
de zogenoemde milieuconvenanten dient 
enerzijds aangescherpt te worden, name
lijk in de zin van echte 'contractering' met 
wederzijds rechten en plichten plus 
voortgangscontrole en sanctiestelling. 
Anderzijds is het een tamelijk globaal 
instrument, het geen vooral aanvankelijk 
goede diensten kan bewijzen bij nieuwe 
gevallen. Op termijn moet men echter 
van zulke convenanten overstappen op 
andere, preciezere instrumenten. 

De toepassing van de milieuvergunnin
gen kan niet gemist worden, maar zal 
relatief in betekenis afnemen. Het discre
tionaire beleidskarakter van dit instru
ment (namelijk het ambtelijk/politiek be
sluit over wie mag wat wel/niet onder 
welke condities) maakt het betrekkelijk 
inferieur. Toepassing ervan moet beperkt 
worden tot onmisbare gevallen. In ieder 

24. Deze beleidscriteria zijn ontleend aan Publieke 
gerechtigheid (Houten 1990) 141. 
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geval verdient het aanbeveling om inte
gratie van vergunningverlening in te 
voeren. Dit voorkomt versplintering, wille
keur en inefficiënties. Bovendien dient 
men in de toekomende jaren meer te 
werken met zogenoemde 'voortschrijden
de normstelling'. Op grond hiervan krij
gen vervuilers tijdig inzicht in de voort
gang van de aanscherping van de milieu
normen. Uiteraard is een adequaat con
trole- en sanctiebeleid onmisbaar. Met de 
Commissie van Economische Deskundi
gen van de SER25 voer ik een pleidooi 
voor het werken met verhandelbare ver
vuilingsrechten. Diverse modaliteiten en 
varianten zijn hierbij denkbaar. 26 Het be
treft een nieuwe benadering en stuit 
daarom op - vooral politieke weerstan
den. Ten onrechte; het ware beter wan
neer men op experimentele wijze deze 
aanpak in de praktijk zou gaan uitprobe
ren. 

Minder moeite dan bovengenoemde 
commissie heb ik met de toepassing van 
het subsidie-instrument op het milieuter
rein. Soms kan het verlenen van subsi
dies een snelle doorbraak in het econo
misch gedrag opleveren. In het alge
meen dient men dit instrument - op 
grond van de bijkomende financierings
lasten !27 - vooral in te zetten voor: onder
zoek terzake van 'basistechnologieën' , 
doorbraak-onderzoek, aanloop- of drem
pelsubsidies of milieu-investeringen met 
een mulfipliereffect. De op korte termijn 
wellicht belangrijkste beleidswijziging 
vloeit voort uit het financiële heffingenbe
leid. Voorlichting, morele overreding en 
sociale controle zijn stellig onmisbare 
zaken, maar helaas schort het veelal aan 
effectiviteit. Daarom moet onwenselijk 
gedrag van producenten en consumen
ten stevig beïnvloed worden door middel 
van negatieve financiële prikkels. 

Het gaat daarbij om een aantal ver
schillende doeleinden, zoals: 
- het financieren van milieusanerende 

activiteiten door/namens de overheid; 
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het adresseren van de rekening aan 
de 'vervuilers'; 
de bevordering van substitutie, zowel 
van produktieprocessen of technieken, 
grond- en hulpstoffen, als van produk
ten; 
het 'prijzen' van milieuschaarsten 
('internalisering') ter verbetering van 
de allocatie; 
(zonodig) een absolute reductie van 
vervuiling en milieudruk, hetgeen te 
vertalen valt als een reductie van 
(bepaalde vormen van) materiële 
consumptie (en dus ook van de pro
duktie); en 
het tegengaan van uitputting sec (ten 
behoeve van andere generaties). 

Het gaat dus om meerdere (instrumente
le) doelstellingen. Daartoe zijn diverse 
financiële heffingen inzetbaar. 

Algemene milieukosten van de overheid 
dienen bestreden te worden uit de alge
mene middelen; in dit geval de belastin
gen en de algemene (milieu) bestem
mingsheffingen. Voor wat betreft de 
belastingen verdient een verschuiving 
van de directe naar de indirecte belastin
gen aanbeveling. Dit remt in algemene 
zin de consumptieve bestedingen. Bin
nen de indirecte belastingen kan men 
voorts aan de volgende twee verschui
vingen denken. Allereerst het verlagen 
van het btw-tarief van relatief milieuvrien
delijke produkten (bijvoorbeeld diensten) 
en het verzwaren van relatief milieuscha
delijke produkten. De ruimte binnen de 
EG is op dit punt momenteel gering. 
Bovendien is een nadeel dat de BTW 
slaat op de toegevoegde waarde van de 

25. Vgl. 
26. Een verdere uiteenzetting over deze materie vindt 

de lezer in mijn artikel 'De op rentmeesterschap en 
solidariteit georiènteerde markteconomie'. Oe bete
kenis van de christen-democratische politieke over
tuiging in Europese context (Houten 1991) 47-61. 

27. Een speciale interessante variant is het werken met 
een 'bonus-malus' aanpak (bijvoorbeeld bij energie
besparingsprogram) . 
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produktiefactoren arbeid en kapitaal. 
Doeltreffender is een heffing vooral op 
grond- en hulp- en energiestoffen in de 
voortbrenging. Daarom is de tweede 
route bevredigender, namelijk het instel
len respectievelijk verhogen van accijn
zen. Men zou dit een eco-accijns kunnen 
noemen. Op de vraag op welke 'stoffen' 
zulke eco-accijnzen gelegd moeten wor
den, zal hieronder worden ingegaan (zie: 
regulerende heffingen). Een belemmering 
ten aanzien van de eco-accijns vloeit 
voort uit de betrekkelijke speelruimte op 
dit vlak binnen de Europese Gemeen
schap. Al met al zijn de mogelijkheden 
op het terrein van de belastingen niet 
uitbundig. 

Voor wat betreft de algemene milieu be
stemmingsheffingen kan het volgende 
worden opgemerkt. In het algemeen is er 
geen sprake van een direct verband met 
een contraprestatie van de overheid 
(zoals bij de milieuretributies). Evenmin 
is er een direct verband met de 'vervui
ler-betaalt', zij het wel indirect. Daardoor 
zijn dit soort heffingen tamelijk onbe
paald, en lijken meer een budgettaire 
functie te vervullen dan directe bestrij
ding van de optredende milieuschade. 

Veel logischer zijn de specifieke milieu
heffingen; een vorm van retributies. De 
effectiviteit van dergelijke heffingen zou 
nog vergroot kunnen worden door aJJerJei 
forfaitaire of fictieve varianten te vervan
gen door tariefsteJJingen welke direct 
gerelateerd zijn aan de vervuiling. Dan 
immers is het inperkende effect het 
grootst vanwege de zichtbare contra
prijs.28 

Een volgend instrument noemt men de 
'regulerende heffingen'. Over de inzet
baarheid ervan denkt met verschiJJend. 29 

Strikt genomen zijn er tenminste twee 
groepen van regulerende heffingen. 
Regulerende heffingen in enge zin beo
gen door middel van een prohibitieve 
tariefsteJJing een bepaald milieuschadelijk 
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proces of produkt te doen vervangen 
door minder schadelijke alternatieven. 
Een goed voorbeeld is de extra heffing 
op gelode benzine. Bij het beoogde re
sultaat treedt er overigens geen budget
taire opbrengst meer op; het bestreden 
gebruik is immers gestaakt. Daarnaast 
bestaan er de regulerende heffingen in 
ruime zin. Hierbij gaat het weliswaar 
eveneens om bepaalde processen of 
produkten terug te dringen, maar mikt 
men niet op een voJJedige reductie. In 
zulke gevaJJen resulteert een geringere 
intensiteit van de aan de heffing onder
worpen activiteit (de mate van reductie 
hangt onder andere af van de prijselasti
citeit van vraag en aanbod respectievelijk 
van alternatieven), maar tevens een 
positieve budgettaire opbrengst. 

Een belangrijke vraag is vervolgens op 
welke 'stoffen' (produkten/processen) 
men een regulerende heffing zou moeten 
leggen. In de recente discussies vaJJen 
zeer uiteenlopende voorstellen: energie
dragers, brandstoffen, grondwater, mine
ralen, veevoeders, meststoffen, bestrij
dingsmiddelen en autokilometers of vor
men van congesties (rekeningrijden). 
Raadzaam lijkt het een zo goed mogelij
ke benadering van de milieuvervuilende 
processen te zoeken. Vermoedelijk bete
kent dit een pluriforme aanpak gezien de 
variatie daarvan. Op grond van de nodi
ge controle (plus sancties) en ter vermij
ding van onnodige administratieve lasten 
zal de keuze zich echter moeten concen
treren op niet meer dan circa drie vor
men. In ieder geval zullen daarbij de 
fossiele brandstoffen zijn. Immers, op 
meerdere manieren dragen zij krachtig 
bij aan de milieuproblemen (algemeen 

28. Dit sluit voortreffelijk aan op ons eerdere pleidooi 
voor verhandelbare vervuilingsrechten, die uiteraard 
niet gratis van de overheid verkregen kunnen wor
den l 

29. Vergelijk J.G. Backhaus. ATG. Paulis, 'De ecotax: 
mogelijk, maar ingewikkeld', Maandschrift Economie 
55 (1991) 356-370. 
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hoge correlatie met produktieprocessen, 
luchtverontreiniging, onomkeerbaarheid 
van de milieueffecten respectievelijk 
sterke internationale samenhangen). Het 
mikken op een 50/50 verdeling naar 
bijdrage van de CO2-produktie respectie
velijk naar de energie-inhoud is voorals
nog een pragmatische benadering 30 

Voor een effectieve toepassing van 
regulerende heffingen moet men voorts 
nog rekening houden met: 
1. een bevredigende implementatieperio

de zodat de bedrijven een aanpas
singsperiode hebben, en 

2. het vermijden van een onnodige ver
slechtering van de concurrentiepositie. 

Ter illustratie het voorbeeld van een 
regulerende energieheffing. Voorzover de 
bestaande Nederlandse energieprijzen 
(bijvoorbeeld elektriciteitstarieven) onvol
doende bufferruimte bieden en voorzover 
men bepaalde energie-intensieve activi
teiten niet wil afstoten, zal men een com
pensatie moeten bieden. In dit geval het 
liefst a la de btw aan de grens bij export 
(en een extra heffing bij import). Op de 
internationale dimensie van het milieube
leid kom ik terug in een volgende para
graaf. 

Tenslotte moge nog gewezen worden 
op de positieve rol van het 'statiegeld' als 
instrument van milieubeleid via de bevor
dering van de recycling van grondstoffen. 

Ter afsluiting van deze paragraaf over de 
aanscherping van het milieubeleid door 
middel van het (intensiever en breder) 
hanteren van effectieve instrumenten nog 
enkele opmerkingen over de economi
sche gevolgen van dit beleid. 

Verwacht mag worden dat met name 
bepaalde vormen van materiële con
sumptie negatief worden be invloed. Ook 
analoge produktie-activiteiten zullen afne
men. Voor wat betreft de investeringen 
zullen er primair veranderingen in de 
samenstelling optreden; minder duidelijk 
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is de ontwikkeling van het totale volume 
van de investeringen. De energie-inten
sieve respectievelijk milieuschadelijke 
bedrijfstakken zullen gedwongen zijn de 
bakens te verzetten. Een reductie per 
saldo ligt voor de hand, zeker op korte 
termijn. 

Voor wat betreft de prijzen en prijsver
houdingen het volgende. Extra heffingen 
impliceren een stijging van de inflatie; de 
overheid zal veel aandacht moeten be
steden aan het voorkomen van afwente
lingseffecten. Ook de onderlinge prijsver
houdingen zullen zich wijzigen; met na
me de energie-intensieve en de milieu
schadelijke produkten/diensten zullen 
duurder moeten worden. 

Gerekend moet worden 
met een inperking van de 
materiële welvaart van de 
burgers 

Een speciale prijs is die van de arbeid: 
de lonen. Voorzover de extra budgettaire 
opbrengsten inzetbaar zijn voor lasten
verlichting ligt het voor de hand de kos
ten van de factor arbeid te gaan verlich
ten. Echter, niet verwacht mag worden 
dat per saldo een reële loondaling in de 
komende jaren is te vermijden. Men zal 
met het oog op het welslagen van het 
milieubeleid moeten afzien van de illusie 
om alle prijsstijgingen te compenseren 

30. Wel lijkt het verstandig de bestaande heffingsgrond 
van de Wabm te WIJzigen. 
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voor de lage inkomens. Dit zal stellig 
politieke spanningen opleveren. Toch 
moet - mede met het oog op de grote 
wenselijkheid om in Nederland de graad 
van arbeidsparticipatie te vergroten -
tijdelijk genoegen worden genomen met 
minder aspiraties op het vlak van de 
inkomens(verdelings)politiek. 

Tenslotte nog een tentatieve conclusie 
met betrekking tot de invloed op de eco
nomische groeivoet. Uitgaande van een 
werkelijk bevredigende aanscherping van 
het milieubeleid lijkt het onvermijdelijk om 
gedurende de eerstkomende jaren (ten
minste een kabinetsperiode, wellicht zelfs 
een decennium) te rekenen op een in
perking van de materiële welvaart van de 
burgers 31 Hier staat uiteraard het een
en-ander tegenover! Op termijn is een 
nieuwe groei van de materiële welvaart 
zeker niet uitgesloten. Of, en zo ja waar 
en in welke mate, hangt onder meer af 
van de doeltreffendheid van het milieube
leid (wereldwijd) de technologische ont
wikkeling. de bevolkingsgroei en de inter
nationale politieke samenwerking. 

Internationale dimensies 
In deze paragraaf maak ik eerst een 
serie opmerkingen over de Europese 
Gemeenschap en vervolgens worden de 
meer mondiale facetten aan de orde 
gesteld. Voor wat betreft de EG mag in 
de eerste plaats worden uitgegaan van 
een voortschrijdende harmonisatie op 
sociaal-economisch terrein. Overigens 
zou dit proces vertraagd kunnen worden 
voorzover de politieke ontwikkelingen 
minder op een Politieke Unie van de 
'Twaalf en meer op de 'associatie' van 
de aspirant-leden in Noord en Oost Euro
pa zouden aankoersen. 

Een verdere harmonisatie op econo
misch terrein vermindert de nationale 
speelruimte, ook terzake van het te voe
ren nationale milieubeleid. Overigens 
acht het Europese hof een duidelijke 
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nationale ruimte aanwezig, mits het be
leid non-discriminatoir is. 

Uiteraard speelt de bewaking van de 
Nederlandse concurrentiepositie een 
belangrijke rol. Het negeren daarvan zou 
als een boemerang kunnen werken. 
Daarom moet de speelruimte die er is 
met creativiteit worden benut. Zo kan 
men denken aan de mogelijkheid van 
variërende regulerende heffingen in af
hankelijkheid van factoren zoals de wis
selkoers, het internationale prijspeil van 
energiedragers en de prijzen in de con
currerende EG-landen. 

Niet vergeten mag echter worden dat er 
alle reden is voor een scherpere milieu
doeistelling voor de Nederlandse econo
mie. Het gaat immers om een dichtbe
volkt en tamelijk vervuild land dat relatief 
zeer energie-intensief leeft en werkt. Op 
zich genomen vereist dit een krachtig 
beleid en het aanvaarden van de bijbe
horende lasten. Ook wanneer dat aan
passingen vergt in de sectoren landbouw 
en industrie. Jaren geleden wees de 
WRR al op deze noodzaak.32 Op grond 
van het voorgaande is het gewenst dat 
Nederland binnen de EG als 'koploper' 
fu ngeert (en niet alleen op papier)! Dit 
heeft bovendien een extra politiek-psy
chologisch voordeel. Op grond van zo'n 
positie kan ons land immers met recht 
binnen de EG aandringen op maatrege
len in gezamenlijk verband. Wanneer dit 
succes oplevert, betekent de eerdere 
vaststelling van de beperkte nationale 
speelruimte een minder fundamenteel 
bezwaar. Het voeren van een nieuw 
milieubeleid vergt immers (aanpas-

31. Gemeten in de traditionele maatstaf van het bruto 
nationaal produkt zullen de uitkomsten ·beter' zijn: 
dit is echter misleidend gezien de gebrekkige onder
bouwing ervan; In leder geval dient men 'inkomens· 
eisen' op grond van zulke scheve maatstaven te 
voorkomen. 

32. WRR, Plaats en toekomst van de Nederlandse 
industrie, Den Haag 1980. 
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sings)tijd. Op deze wijze is er steeds 
voldoende beleidsruimte om een vooruit
strevend milieubeleid te voeren, zoals 
dat past bij het rentmeesterschapsidee 
van het CDA. 

Indamming van de 
bevolkingsgroei moet 
voorwaarde zijn voor 
ontwikkeling 

Op mondiaal niveau bestaat een analoog 
probleem voorzover de relatie tussen de 
EG en de overige landen (speciaal de 
Verenigde Staten en Japan) aan de orde 
is. Via GATT-overeenkomsten moet het 
mogelijk zijn vorderingen te maken. In 
ieder geval moet voorkomen worden dat 
diverse landen milieubeleid achterwege 
laten respectievelijk misbruiken voor 
protectionistische doelen. Het lijkt nood
zakelijk dat de rijke landen gezamenlijk 
een minimumgarantie afgeven aan de 
arme landen. Zonder een dergelijke 
welvaartstransfer - het liefst te bereiken 
door middel van internationale handel! -
lijkt het onmogelijk op wereldschaal een 
effectief milieubeleid gericht op houd
baarheid en duurzaamheid te voeren. 
Echter, zo'n garantie aan arme landen 
voor een minimum welvaartspeil moet 
onlosmakelijk gebonden worden aan 
twee absolute voorwaarden. In de eerste 
plaats de eis van het daadwerkelijk voe
ren van een doelmatig milieubeleid in 
deze landen. In de tweede plaats de eis 
dat de bevolkingsgroei wordt gestopt. Ik 
erken volledig de ethische aspecten 
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verbonden aan deze problematiek. Dat 
geldt overigens altijd voor politieke 
vraagstukken. 

Een pleidooi ten gunste van de ontwik
kelingskansen van de arme landen is 
slechts ethisch te rechtvaardigen wan
neer men afstapt van de - veelal verbor
gen premisse dat de bevolkingsgroei een 
ethisch autonome grootheid vormt. Moge 
op persoonlijk niveau gelden dat de ge
boorte tot rechten (en later ook tot plich
ten) leidt, dit geldt niet op macro-niveau. 
Volkshuishoudingen welke niet bereid of 
in staat blijken te zijn de bevolkingsgroei 
effectief in te dammen, verliezen naar 
mijn mening het recht op een door ande
ren te verschaffen menswaardig be
staan.

33 
Het voeren van bevolkingspoli

tiek moet daarom ook een voorwaarde 
zijn voor het internationale ontwikkelings
beleid annex milieubeleid. Trouwens, in 
de ontwikkelingslanden is er een directe 
relatie tussen de grootheden: bevolking
voedsel-voedselvraag-Iandbouwproduk_ 
tie-milieuschade. 34 

Samenvattende conclusies 
Het voorgaande betoog kan samengevat 
worden in de onderstaande tien conclu
sies. 

1. Er bestaat alle reden om te komen 
tot een aanzienlijke aanscherping 
van het milieubeleid. Dit geldt wereld
wijd, maar zeker voor Nederland. 

2. Het streven naar economische groei 
- en met name materiële consump
tie - wordt daarbij van secundair 
belang. 

3. Het is gewenst dat het beleidsinstru
mentarium in Nederland wordt aan
gepast. Met name zijn van belang: 

33. Vergelijk J.P. van Rooljen. Demografische perspec
tieven. rede Vrije Universiteit. Amsterdam 1971 

34. Vergelijk H.J.J. Stoiwijk. Oe wereldvoedselvoorzie
ning op de langere termijn: een evaluatie van mo
gelijkheden en knelpunten. CPB. Onderzoekmemo
randum nr. 83. Den Haag 1991. 
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meer gebruik maken van financiële 
heffingen (onder andere regule
rende heffingen en eco-accijnzen); 
introduceren van verhandelbare 
vervuilingsrechten als instrument; 
het hanteren van voortschrijdende 
normstelling bij vergunningen; 
het aanscherpen van het gebruik 
van convenanten. 

4. Ten gevolge van het milieubeleid 
zullen veranderingen optreden in 
belangrijke economische grootheden, 
zoals de produktiestructuur, de prijs
verhoudingen en het reële loonpeil. 

5. Nagelaten moet worden de negatieve 
reële inkomenseffecten integraal te 
compenseren; dit geldt - helaas - ook 
voor de lagere inkomensgroepen. 

6. Het behalen van netto reële econo
mische groei (gemeten in termen van 
het traditionele BN P) is niet te be
schouwen als een noodzakelijke 
voorwaarde voor een effectief milieu
beleid. De traditionele meting is mis
leidend en kan voorts leiden tot on
juiste keuzen respectievelijk inko
menseisen. Wel is een stijging van 
de netto produktiviteit ten gevolge 
van de toepassing van nieuwe 'scho
ne' technologieën een gunstige om
standigheid voor de maatschappelijke 
acceptatie van een noodzakelijk op 
soberheid gericht nieuw milieubeleid. 

7. Het realiseren van zulk een milieube
leid zal veel vergen van de kracht en 
effectiviteit van de politieke besluit 
vorming in Nederland. Aanbevolen 
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zijn daarom een brede coalitie en het 
bereiken van een sociaal akkoord 
met de sociale partners over het te 
voeren macro- en milieubeleid. 

8. Binnen de EG dient Nederland crea
tief gebruik te maken van de ruimte 
welke bestaat voor een nationaal 
vooroplopend milieubeleid. Mede op 
grond van zo'n demonstratiebeleid 
kan tevens een bijdrage worden 
geleverd naar een positief en gehar
moniseerd milieubeleid van de Euro
pese Gemeenschap. 

9. De GATT-onderhandelingen dienen 
bij voortduring aangegrepen te wor
den om ook wereldwijd de juiste en 
noodzakelijke voorwaarden voor het 
voeren van een mondiaal milieube
leid te scheppen. 

10. Het welslagen van een mondiaal 
effectief milieubeleid hangt af van het 
kunnen bieden van een minimum 
welvaartsgarantie van de rijke aan de 
arme landen. Dit laatste vereist twee 
absolute voorwaarden, namelijk: 
1. het daadwerkelijk voeren van mi

lieubeleid in arme landen, en 
2. het stoppen van de bevolkings

groei. 
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