
Prof.mr. P de Haan 

Een brug tussen 
politieke theorie 
en praktijk 
Het Steenkamp lnstituut verdient aile !of 
voor zijn op theorie en prakt1jk gerichte 
opleidingen aan de kaderschool Pro
fessor De Haan bespreekt vier scripties 
van de kaderschool die handelen over 
het beheer van onroerend goed, ruimte 
en milieu. De bespreking geeft aanlei
ding te concluderen dat bijzondere aan
dacht nodig is voor de instrumenten van 
overheidsbe!eid. 

Sinds enige jaren heeft het CDA een ka
derschool te Utrecht, intussen genaamd 
'Prof. Steenkamp lnstituut'. Een jaar lang 
worden hier telkens zo'n dertig cursisten 
opgeleid in de christen-democratische po
litieke filosofie en toepassing daarvan op 
een aantal beleidsterreinen De cursisten 
sluiten hun opleiding af met onder andere 
een eindscriptie. Sommige van die werk
stukken zijn zo aardig, dat ze aandacht in 
bredere kring verdienen. De redactie van 
Christen Democratische Verkenningen no
digde mij daarom uit een bespreking te 
wijden aan een aantal van deze scripties, 
betrekking hebbend op de leergang 1989-
1990. Hiertoe werden de titels van acht 
exemplaren aan mij voorgelegd, waarvan 
ik er vanwege de onderlinge samenhang 
vier heb gekozen. Deze handelen namelijk 
aile over het beheer van onroerend goed, 
ruimte en milieu. Een terrein waarop ik mij 
niet aileen persoonlijk het beste thuis voel, 
doch waar ook het rentmeesterschap als 
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een van de vier uitgangspunten van de 
CDA-filosofie het meest pregnant naar vo
ren komt. 

Het uitverkoren viertal betreft de volgende 
scripties: 
- W. Meens, Het politieke spel tussen cor

poratie en overheid, 
- GFM. Hoedemakers, Afvalstoffen. een 

zorg voor vandaag en morgen; 
- AP van der Lee, Het milieubeleid voor 

de tuinbouw een spanningsveld tussen 
overheid en bednjfsleven, 

- L.CP.M. Meijs, Milieukeurig.· produktge
richt milieubeleid; beinvloeden van pro
ducenten en consumenten 

De eerstgenoemde scriptie handel! dus 
over het beheer van sociale huur- en koop
woningen, de drie andere over bepaalde 
onderdelen van het milieubeheer. Van de 
vier scripties is die van mevrouw Meens 
het minst en die van de heer Meijs het 
meest theoretisch van opzet, terwijl de 
twee andere er precies in de goede volg
orde tussenin liggen. Voor een belangrijk 
deel vloeien deze accentverschillen voort 
uit de aard van de onderwerpen. Corpora
tiewoningen zijn er al sinds de tweede helft 
van de vorige eeuw, terwijl het produktge-
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en agrar1sch recht aan de TU Delft en het adm1n1strat1ef 
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richt milieubeleid nog goeddeels van de 
grond moet komen. Het afvalstoffenbeleid 
is qua uitvoering ook iets verder gevorderd 
dan het milieubeleid voor de tuinbouw. 

Brugfunctie 
Niettemin heb ik het aangedurfd in de titel 
van deze bespreking te gewagen van een 
brug tussen politieke theorie en praktijk. 
Dit is namelijk wat mij in de scripties het 
meest opviel en ook boeide. Onwillekeurig 
dringt zich immers bij een emeritus hoog
leraar, die in zijn Ieven vele tientallen scrip
ties van zowel ingenieurs als juristen heeft 
moeten beoordelen, de neiging tot verge
lijken op. Op het eerste gezicht zou men 
denken dat zo'n vergelijking niet helemaal 
eerlijk is, omdat een politieke kadercursus 
van een jaar nu eenmaal wat anders is dan 
een universitaire opleiding van tenminste 
vier jaar. De verschillen liggen echter 
hoofdzakelijk in het meer theoretische ka
rakter van de universitaire werkstukken en 
de veel praktischer orientatie van de scrip
ties waar het hier om gaat. Maar beide ca
tegorieen hebben hun eigen specifieke 
verdiensten en die van de onderhavige lig
gen wei degelijk in de brugfunctie tussen 
theorie en praktijk. 

Die functie zal ik in mijn bespreking dan 
ook voluit tot gelding trachten te brengen. 
En wei door achtereenvolgens iets te zeg
gen over de relaties welke de vier auteurs 
respectievelijk met de politieke theorie en 
praktijk hebben gelegd. Daarop volgen 
dan de aanbevelingen die zij doen en de 
conclusies die ik daar zelf aan verbind. 
Overigens moet bij de theorie nog weer 
nader worden onderscheiden tussen de 
christen-democratische filosofie en het be
leid van de overheid, ofschoon zal blijken 
dat daar vaak een nauw verband tussen 
bestaat. 

Relatie tot de politieke theorie 
Zoals ik al opmerkte is de scriptie van me
vrouw Meens het minst theoretisch van op
zet. Bij de probleemstelling deelt zij mee 
reeds sinds 1984 dagelijks bestuurslid te 
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zijn van een woningvereniging in Schinnen 
en daarom met politieke ogen te willen kij
ken naar de plaats van een corporatie in 
de maatschappij. 

Daarbij wil zij antwoord geven op devol
gende vragen 
1 Hoe is het corporatie-initiatief ontstaan? 
2 Welke veranderingen hebben er in de 

volkshuisvesting plaatsgevonden? 
3 Wat zijn de verschillen in verantwoorde

lijkheid tussen rijk, gemeente en corpo
ratie? 

4 Wat zijn de verschillen tussen de visies 
op het corporatie-initiatief bij de vier po
litieke partijen? 

5 Waarom hebben veranderingen in poli
tieke verhoudingen invloed op particu
liere initiatieven? 

6 Hoe kunnen visies van een CDA-politi
cus samengaan met visies van een cor
poratiebestuurder? 

7 Op welke manier kunnen de gemeente 
en de corporatie gestalte geven aan de 
uitvoering van het kernbegrip gespreide 
verantwoordelijkheid? 

8 Hoe kan de terugtredende overheid in 
de jaren negentig bewaker van de ge
rechtigheid in de volkshuisvesting blij
ven? 

Bij de beantwoording van deze vragen 
wordt slechts zeer globaal ingegaan op 
het overheidsbeleid inzake de corporaties 
en ook op de christen-democratische op
vatting dienaangaande. Van de Nota 
Volkshuisvesting in de jaren negentig staat 
aileen het antwerp van 1988 op de litera
tuurlijst. Over de decentralisatie van het 
volkshuisvestingsbeleid naar de gemeen
ten en de verzelfstandiging van de corpo
raties, zoals die in de thans definitieve nota 
van Staatssecretaris Heerma en diens ver
dere voornemens zijn uitgewerkt, wordt 
nauwelijks gesproken. De christen-demo
cratische opvatting blijkt hoofdzakelijk ge
zocht te moeten worden in een als bijlage 
bij de scriptie gevoegd schematisch over
zicht over de opvattingen van vier politieke 
stromingen. Tot mijn verrassing bleken dat 
- naast liberalisme en socialisme - nog 
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steeds het katholicisme en het calvinisme Milieubeleid voor de tuinbouw 
te zijn. De katholieke stroming komt in het 
schema duidelijk beter uit de verf. Erg aar
dig is echter het praktische gedeelte uit de 
scriptie, vooral waar het om de samenwer
king tussen gemeente en corporatie gaat. 
lk kom daar later op terug. 

Ook de tweede bovengenoemde scriptie 
komt zogezegd uit Limburg. Hoedemakers 
heeft de toekomstige afvalverwerking na
melijk beschreven enerzijds aan de hand 
van de rijksvisie dienaangaande en ander
zijds via behandeling van het Limburgse af
valstoffenplan. Zeer uitvoerig beziet hij ver
volgens het afvalstoffenbeleid vanuit chris
ten-democratisch perspectief. Het Program 
van Uitgangspunten, de Discussienota Mi
lieubeleid uit 1988, de Resolutie over het mi
lieubeleid aangenomen op de CDA-partij
raad van 27 mei 1989 en het CDA-Program
van-Aktie-'Verantwoord voortbouwen' voor 
de kabinetsperiode 1989-1993 bieden 
daartoe volgens hem goede aanknopings
punten. Deze punten zijn blijkens de reso
lutie 
- Het afvalstoffenbeleid is allereerst ge

richt op voorkoming van afval en het we
ren van slecht afbreekbare en niet her
bruikbare stoffen uit de afvalstroom. 

- Vervolgens komt hergebruik van mate
rialen en produkten aan de orde, waar 
nodig door middel van statiegeldsyste
men en scheiding aan de bron. 

- Daarna wordt het resterende afval zo
veel mogelijk verbrand. 

- Tenslotte volgt minimale stort onder ver-
antwoorde controle. 

Deze elementaire uitgangspunten zijn val
gens Hoedemakers ook terug te vinden in 
het Nationaal Milieubeleidsplan en het Pro
vinciaal Afvalstoffenplan van Limburg. De 
wijze van uitwerking wordt door hem voor
al bekeken vanuit de optiek van de verant
woordelijkheden van het behoud van het 
milieu, zoals die er zijn voor de overheid 
enerzijds en voor burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties anderzijds. 
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Het meest indringend komt de toetsing 
aan de christen-democratische uitgangs
punten naar voren in de scriptie van AP. 
van der Lee over het milieubeleid voor de 
tuinbouw. Zelfs zo indringend, dat zijn be
toog uiteindelijk uitmondt in enige kritiek 
op het CDA-programma. Een kritiek die ik 
mij als lid van de Programcommissie spe
ciaal belast met de hoofdstukken over on
der andere milieu en landbouw ook per
soonliJk mag aantrekken. lk kom daar aan 
het slot nog op terug. Hier verdient in ieder 
geval vermelding dat Van der Lee - uit
gaande van de Kersttoespraak van Konin
gin Beatrix in 1988, het Conciliair Proces 
en een toepasselijk gedeelte van Psalm 8-
de uitgangspunten van het CDA met be
trekking tot het milieu aan de hand van 
partijresolutie en verkiezingsprogram dui
delijk en deels zelfs letterlijk weergeeft. 

De toespitsing op de tuinbouw ge
schiedt pas in het derde hoofdstuk, waarin 
de vertaling van het milieubeleid door de 
overheid in respectievelijk het Nationaal 
Milieubeleidsplan en de Structuurnota 
Landbouw aan de orde komt. Het is niet 
mis wat in die plannen van de tuinbouw 
gevraagd wordt: een gesloten systeem 
van produktie in de glastuinbouw met mini
male uitworp van stoffen in bodem, water 
en Iucht, alsmede sterk aangepaste en 
ge·lntegreerde bedrijfssystemen in de 
grondgebonden sectoren. 

De heer L.C.P.M. Meijs kon ten aanzien 
van zijn onderwerp Produktgericht milieu
beleid minder gemakkelijk terugvallen op 
reeds gevormde beleidsinzichten van 
overheid en CDA, eenvoudig omdat die er 
niet zijn. Sterker nog, terecht besteedt hij 
veel aandacht aan de wenselijkheid om 
naast de bestaande ingangen van milieu
beleid (componenten, sectoren en stoffen) 
ook produkten als aparte ingang te kiezen. 
Overigens aileen die welke daarvoor 
groepsgewijs in aanmerking komen, om
dat zij een zodanige schade kunnen ople
veren voor het milieu, dat deze niet of al-
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thans moeilijk op andere wijze kan worden 
ondervangen. 

De hierboven geciteerde ondertitel 
geeft al aan, dat MeiJS met het door hem 
bepleite produktgerichte milieubele1d in 
het bijzonder wil inspelen op de verant
woordelijkheden van producenten en con
sumenten. Oat blijkt ook uit de voorkeur die 
hij uitspreekt voor sociaal regulerende in
strumenten, ondersteund door financiele 
prikkels, boven wat hij noemt fysieke regu
lering in de zin van ge- en verboden In het 
bijzonder denkt hij daarbij aan produktin
formatie voor consumenten, aan conve
nanten met producenten en aan interne 
milieuzorgsystemen voor bedrijven. 

Relatie tot de politieke praktijk 
In de vorige paragraaf werd al enigszins 
vooruitgelopen op de relatie die in het hier 
besproken scriptiekwartet ook met de poli
tieke praktijk wordt gelegd. Bij het werk
stuk van mevrouw Meens gaat het dan om 
het verschiJnsel van de raamovereenkom
sten die tussen gemeente en corporatie 
plegen te worden gesloten. Als voorbeeld 
heeft zij zelfs in een bijlage opgenomen de 
Raamovereenkomst inzake de totstandko
ming van door woningcorporaties te reali
seren nieuwbouw-, verbouw- en verbete
ringsprojecten in de gemeente Maastricht. 
In de scriptie zelf omschrijft zij de raam
overeenkomst als een overeenkomst Ius
sen gemeente en corporaties waarin deal
gemene kaders worden vastgelegd, waar
binnen deze partijen samenwerken in het 
uitvoeren van het volkshuisvestingsbeleid. 

Dit beleid zelf behoort volgens haar te 
worden vastgelegd in een gemeentelijk 
volkshuisvestingsplan. Anders dan bij de 
raamovereenkomst wordt echter niet aan
gegeven, uit welke elementen dit plan zou 
moeten bestaan. Over de bepalingen van 
de herziene Woningwet inzake planning 
en programmering wordt zelfs helemaal 
niet gesproken 

Het aardige is, dat in de scriptie van 
Hoedemakers over het afvalstoffenbeleid 
ook een duidelijke relatie wordt gelegd 
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met het onderwerp van de vierde scriptie, 
namelijk het produktbeleid. Vanuit de op
tiek van de afvalpremie als primair uit
gangspunt ligt dat ook voor de hand. Maar 
tegelijk is daarmee aangegeven dat dit 
nog steeds het zwakste onderdeel van de 
in de Afvalstoffenwet voorziene plannen 
vormt. Volgens dat van de provincie Lim
burg dient het preventiebeleid vooral op 
nationaal niveau gestalte te krijgen. Helaas 
is het aanvullende provinciale beleid ook 
nog niet verder uitgekristalliseerd in con
crete maatregelen. 

Aldus Hoedemakers die wat dit betreft 
een aantal nuttige suggesties doet, onder 
andere wat betreft gedifferentieerde tarief
stelling (afhankelijk van de aangeboden 
hoeveelheid vuil) Veel concreter kon hij 
aan de hand van NMP en Provinciaal Af
valplan Limburg zijn op het stuk van ge
scheiden inzameling en hergebruik, afval
verbranding en verantwoord storten, zelfs 
met aanduiding van de kosten. 

Arie van der Lee bespreekt in het meer 
praktische gedeelte van zijn werk het plan 
dat de drie Hollandse Landbouw Organi
saties in 1988 voor de tuinbouw in het 
Westland hebben uitgebracht. Dit plan is 
later door het Landbouwschap overgeno
men in diens integraal Milieu Aktie Plan 
voor aile sectoren in de land- en tuinbouw. 

Van der Lee blijkt goed op de hoogte 
van alles wat er in zijn sector speelt, want 
in april van dit jaar weet hij al een aandui
ding te geven van het convenant dat tus
sen het gezamenlijke tuinbouwbedrijfsle
ven en het Hoogheemraadschap Delfland 
in voorbereiding was. lnmiddels is het con
cept van dit zogeheten Westland-conve
nant verschenen en heeft het in milieukrin
gen het nodige stof doen opwaaien. Het 
convenant is erop gericht om, vooruitlo
pend op de vergunningverlening ingevol
ge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewa
teren (WVO), alvast een reductie van 80% 
lazing van bestrijdingsmiddelen en 40% 
lazing van meststoffen te bereiken en wei 
in vijf jaar tijd. 
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Produktregulering 
Bij produktgericht milieubeleid gaat het 
om het gedrag van twee marktpartijen, 
consumenten en producenten, die be'in
vloed moeten worden in milieuvriendelijke 
richting. Veel voorbeelden daarvan zijn er 
nog niet in de praktijk, ook al word\ in de 

Er moeten meer 
voorbeelden van 
milieuvriendelijk gedrag 
van producenten en 
consumenten komen 

reclame voor wasmiddelen en andere mi
lieuschadelijke produkten in toenemende 
mate op deze zaak ingespeeld. Ook zijn er 
al grote levensmiddelenbedrijven die 
eisen gaan stellen aan land- en tuinbouw
produkten, wat betreft een milieuvriendelij
ke wijze van produceren. Meijs kan in zijn 
scriptie \evens gewag maken van enkele 
convenanten die met betrekking tot be
paalde produkten tussen overheid en pro
ducenten ziJn gesloten. 

Betreft het hier de zogenaamde sociale 
regulering die zijn voorkeur heeft, ook fi
nanciele instrumenten komen voor. Als 
voorbeeld van een regu lerende heffing 
noemt hij die op gelode benzine, terwijl 
uiteraard ook statiegeldregelingen in dit 
verband genoemd mogen worden, even
als subsidies voor schone technologie. 
Een relatief onbekende vorm van financie
le regulering voor Nederland zijn de ver
handelbare emissievergunningen, zoals 
die in de Verenigde Staten worden gehan
teerd. De produktaansprakelijkheid komt 
er in de scriptie wat bekaaid van af. In Ieite 
geldt dit ook voor de fysieke regulering, 
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dus het rechtstreekse verbod van produk
tie en handel in bepaalde produkten. 

Aanbevelingen 
'De verzorgingsstaat is op zijn retour, de 
overheid is druk bezig ziJn verzorgende rol 
los te Iaten. Wie vult het gat op, dat de zich 
klein makende overheid laat vallen, hoe 
ziet de nieuwe rolverdeling er uit?' Aldus 
de vraagstelling in het samenvattende 
hoofdstuk van mevrouw Meens. Haar ant
woord voor de sector volkshuisvesting is 
volstrekt duidelijk: de woningcorporatie als 
deel van het maatschappelijk middenveld. 
Eerder heeft zij al melding gemaakt van 
het primaat van de corporaties bij de so
ciale woningbouw ingevolge artikel61 lid 2 
Woningwet. Voor het beheer, het onder
houd en de renovatie van woningwetwo
ningen als directe toepassing van het rent
meesterschap geldt hetzelfde. 

Het middenveld word\ door christen-de
mocraten niet gezien vanuit de laissez 
faire-benadering, maar zij orienteren deze 
gespreide verantwoordelijkheid aan de 
normen van rentmeesterschap en solidari
teit. Dit laatste kernbegrip komt bij de 
volkshuisvesting duidelijk naar voren in de 
zorg voor de sociaal zwakkere woningzoe
kende. De publieke gerechtigheid vraagt 
van de overheid, dat zij voorwaarden 
schept, waaronder de verantwoordelijke 
maatschappij kan functioneren. Het Rijk 
stelt via het Besluit Toegelaten lnstellingen 
voorwaarden aan corporaties en houdt 
toezicht. Het zwaartepunt van het volks
huisvestingsbeleid ligt in de gedachten
gang van de schrijfster echter bij de ge
meenten in samenspel met de corporaties. 
'Volkshuisvesting is gemeentezaak en cor
poratietaak.' Aldus haar zinspreuk en \e
vens ondertitel van de scriptie. 

'De in het Nationaal Milieubeleidsplan 
en in het Limburgse Provinciaal afval
stoffenplan gepresenteerde beleidsvisies 
ten aanzien van het toekomstig te voeren 
afvalstoffenbeleid bieden vanuit christen
democratische optiek voldoende mogelijk
heden voor een verantwoord afvalstoffen-
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beleid. Met name de uitgangspunten van 
het geven van de hoogste prioriteit aan af
valpreventie, vervolgens hergebruik van 
afvalstoffen, daarna verbranden en ten
slotte minimale stort onder verantwoorde 
controle sluiten goed aan biJ de christen
democratische gedachte van goed rent
meesterschap. BiJ de verdere uitwerking 
van deze uitgangspunten moeten echter 
enkele kantteken1ngen geplaatst worden. 

Aldus de aanvang van het hoofdstuk 
Conclusies en aanbevelingen uit de scrip
tie van Hoedemakers. HiJ wil de afvalpre
ventie gestalte geven door een op rijksni
veau te ontwikkelen produkt- en consu
mentenbeleid en ziet voor de provincie 
een aanvullende taak weggelegd. De ge
meente komt hier wat minder duideliJk naar 
voren. Bij de gescheiden inzameling en het 
hergebruik van afvalstoffen ligt dat uiter
aard anders. Oaar word! meer aandacht 
gevraagd voor hergebruik van bouw- en 
sloopafval en van kunststofprodukten.' 

Afvalverbranding is echter weer een 
zaak van interprovinciale samenwerking, 
waarbij zelfs een landelijk koppelnet word! 
aanbevolen om overcapaciteit te voorko
men. Ook moeten afvalverbrandingsinstal
laties aan een uitvoerige milieu-effectrap
portage worden onderworpen, me de ge
zien de dioxine-ervaringen. Storten van at
val wordt gezien als sluitstuk van de 
afvalverwerkingsketen, waarbij ook een 
optimale nazorg op de stortplaatsen nodig 
is. Ten aanzien van de opties verbranding 
en starting is volgens Hoedemakers in de 
beleidsstukken nog te weinig lange-ter
miJnvisie aanwezig, vooral wat betreft her
gebruik van verbrandingsresiduen (ver
glazing) en inrichting van stortplaatsen. 

'Tuinder, waar ben je mee bezig? Waar 
ga je naar toe?' Zo luidt het opschrift van 
het zevende en laatste hoofdstuk uit de 
boeiende scriptie van Van der Lee. Hij be
gin! dit hoofdstuk met een schets van de 
sterk veranderende positie die de agrarier 
in onze samenleving inneemt. Van ouds
her was deze juist degene, die in zijn werk 
het dichtst bij de natuur stond. Hij was bij 

Christen Democrat1sche Verkennmgen 3/91 

uitstek ook het voorbeeld van de mens die 
dicht biJ de Schepper leefde. Diezelfde 
agrarier- zegt Vander Lee terecht- word! 
nu als een van de grootste milieuvervuilers 
afgeschilderd Oat zit hem geweldig 
dwarsl In enkele jaren tijd is het beeld van 
de agrarier in de samenleving drastisch 
gewijzigd. De landbouw behoort volgens 
velen nu bij de grote drie vervuilende sec
loren, te weten: 
- lndustrie; 
- Verkeer; 
- Landbouw. 
De Westlandse tuinder werd jarenlang ge
prezen om zijn mooiste tomaten, sla en 
bloemen. De consument dwong hem tot 
het gebruik van steeds meer bestrijdings
middelen om daardoor een nog gaver en 
mooier produkt te krijgen, dat in ieder ge
val insektenvriJ en ziektevrij zou zijn. Plot
seling realiseert de consument zich nu, dat 
er daardoor teveel gif word! gebruikt en 
ontstaat er een taboe op de chrysant. Ook 
de overheid heeft zich met haar regeling 
aan de veranderde maatschappelijke nor
men en waarden aangepast en zich te wei
nig gerealiseerd, wat dit voor een enorme 
omschakeling heeft gevergd en nog 
vraagt voor en van de agrarier. In plaats 
van zich te concentreren op de controle
taak en het stellen van ge- en verboden, 
dient de overheid meer een beleid te voe
ren, waarin de burgers, in dit geval de 
agrariers zich zelf verantwoordelijk voelen 
voor het milieubeleid. 

Aldus de - uiteraard sterk verkorte -
weergave van schrijvers betoog. lk deel 
zijn kritiek op een te eenzijdig op dwang 
gerichte overheidsaanpak en ook zijn 
voorkeur voor convenanten, waarvan dat 
voor het Westland nu een fraai voorbeeld 
is. Onder de conclusies zal ik nog wat na
der ingaan op de vraag of ook het COA 
zich in deze teveel tot de naleving, de con
trole en de financiering van het proces be-

1 Haaksbergen. de gemeente van Staatssecretans Ga
bor. heeft hier met haar verwerking van landbouwplas
tlcs 1n trotto~rbanden het goede voorbeeld gegeven. 
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perkt en dus te weinig oog heeft voor de 
begeleiding van de agrariers. 

Ook Lucas Meijs laat niet na in zijn con
clusies en aanbevelingen voor het pro
duktgerichte milieubeleid een direct ver
band te leggen met het rentmeesterschap. 
Het milieu verdient onze algemene zorg, 
zo zegt hij. Het begrip 'rentmeesterschap' 
doet een beroep op ieder individu, iedere 
organisatie en de overheid om de beheer
der, de rentmeester van de schepping te 
zijn. Voor de overheid wordt dit nog eens 
extra aangevuld door- zoals het Program 
van Uitgangspunten het in artikel 46 uit
drukt- 'de publieke zorg dat de vruchten 
van de schepping aan allen ten goede 
kunnen komen, met inbegrip van onze 
naaste en dena ons komende generaties'. 
Dit is het dienen van de gerechtigheid. De 
overheid heeft de eindverantwoordelijk
heid voor het milieubeleid. 

Schrijver reikt overigens met zijn aanbe
velingen niet verder dan de polsstok van 
het produktbeleid lang is. Hij beseft terde
ge, dat men bij maatregelen die zowel op 
consumenten als producenten zijn gericht, 
zich moet beperken tot die produkten 
waarvoor dit een zinnige extra ingang voor 
milieubeleid vormt. En ook dan nog heeft 
hij voorkeur voor sociale en financiele re
gulering boven rechtstreekse verboden. 
Fysieke regulering moet volgens hem ge
bruikt worden om minimumnormen aan te 
geven, waaraan iedereen zich moet hou
den. Naast deze algemene aanbevelingen 
worden nog enkele specifieke gedaan: 
- maatregelen die genomen worden van

uit het stoffengerichte beleid moeten ge
toetst worden op hun implicaties voor 
verschillende produktgroepen; 

- er moet meer gebruik worden gemaakt 
van regulerende heffingen op emissies; 

- er moet nader onderzoek worden ver
richt naar de produktbeoordeling, naar 
de grenzen van produktgroepen die 
door de gebruikers als functioneel gelijk
waardig worden beschouwd en naar het 
verband tussen de soort produktgroep 
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en de mix van maatregelen die daarvoor 
geschikt zijn. 

Conclusies 
In dit laatste onderdeel van mijn scriptie
bespreking trek ik zelf enkele conclusies. 
De eerste is wei, dat het Prof. Steenkamp 
lnstituut met zijn CDA-kaderschool werke
lijk aile lof verdient voor deze op theorie en 
praktijk gerichte opleiding Het feit dat er 
binnen een jaar door mensen die ook wei 
!link bezel zullen zijn, niet aileen een gede
gen cursus kan worden gevolgd, maar ook 
nog een scriptie geschreven van een ge
halte als hierboven aangegeven, bewijst 
het belang niet aileen voor de cursisten, 
doch ook voor de partij. Het is mij niet be
kend of dit voorbeeld inmiddels navolging 
heeft gevonden bij andere partijen, doch 
in ieder geval zij het liberalen en sociaal
democraten van harte aanbevolen. Voor 
de toetsing en toepassing van hun politie
ke beginselen en programma's kan een 
dergelijk experiment uitermate nuttig zijn. 

Dit brengt mij op de tweede conclusie, 
die omtrent de toetsing van de politieke fi
losofie. Meer dan welke politieke stroming 
ook heeft de christen-democratische, ze
ker na de ineenstorting van het zogenaam
de reeel bestaande socialisme elders in 
de wereld, de wind mee, zowel in praktisch 
als in ideologisch opzicht. Niet aileen is dat 
bij het tienjarig bestaan van het CDA aller
wege in ons land erkend, ook in Oost-Euro
pa zien - zoals Mient Jan Faber terecht in 
een perspublikatie over de kerken aldaar 
heeft opgemerkF - christenen verwach
tingsvol uit naar christen-democratische 
inzichten en ervaringen uit het Westen. 
Daar komt voor ons land nog bij, dat met 
het rapport 'Publieke gerechtigheid, Een 
christen-democratische visie op de rol van 
de overheid in de samenleving' van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA, 
nu de algemene filosofie van deze partij op 
tafel ligt. Daarin is ook vervat de politieke 

2 Heulende kerken zoeken n1euwe moraal, NRC Han
delsblad 28 december 1990, biz. 7. 
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keuze tussen de verschillende beleidsin
strumenten, waarover prof. mr. H.J. de Ru 
en ondergetekende bij de presentatie op 
23 november jongstleden van gedachten 
hebben gewisseld. Juist die instrumenten
leer is- het blijkt ook uit de scripties- voor 
de politieke praktijk van aile dag van groot 
be lang. 

Mijn voorstel is dan ook, dat bij de keuze 
van onderwerpen en ook bij de behande
ling daarvan in toekomstige scripties het 
bovengenoemde rapport mede als uit
gangspunt en hoeksteen wordt genomen. 
Het vormt als het ware een nadere uitwer
king van het Program van Uitgangspunten, 
maar het verdient tegelijk, vooral waar het 
de instrumentele uitwerking betreft, een 
nadere toetsing aan de praktijk te onder
gaan. Want waterdicht zal de christen-de
mocratische instrumentenleer nog niet 
zijn. Daarvoor is deze eerste paging nogal 
te zeer tentatief van karakter. Het belang 
ervan zal echter niemand ontkennen. AI te 
lang hebben politici en ook politieke partij
en gedaan, alsof de instrumenten van de 
sociale rechtsstaat politiek indifferent wa
ren. Zulks terwijl nota bene de tegenstel-

Convenanten zijn vormen 
van op wederkerigheid 
gebaseerd 
overheidsbeleid 

ling tussen de drie grote politieke stromin
gen oorspronkelijk wei degelijk instrumen
teel was bepaald, immers betrekking had 
op de eigendom van grond en produktie
middelen' 
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Convenanten 
lk wil het belang van deze kwestie tot slot 
nog illustreren aan de hand van de conve
nanten, waarvoor in verschillende van de 
besproken scripties wordt gepleit. Helaas 
zijn deze door minister Alders weer wat 
naar de achtergrond gedrongen, wat het 
milieubeleid betreft. Toch vormen zij ook 
op dat gebied de juiste uitdrukking van 
een op wederkerigheid in plaats van een
zijdigheid gebaseerd overheidsbeleid. Oat 
wil zeggen een beleid waarin de samen
werking tussen overheden en maatschap
pelijke organisaties tot uitdrukking wordt 
gebracht. Een samenwerking die op ge
bieden als milieubeheer, volkshuisvesting, 
zorgverlening, onderwijs, sociale vernieu
wing enzovoort zo dringend nodig is. Juist 
omdat het hierbij gaat om maatschappelij
ke verzorgingstaken die wat uitvoering be
treft in handen horen te zijn van de maat
schappelijke organisaties, maar waar de 
overheid ingevolge de sociale grondrech
ten de nodige garanties en voorwaarden 
voor moet scheppen. 

lk eindig met het Westland-convenant, 
juist omdat ik blijkbaar iets goed te maken 
heb tegenover Van der Lee. Die vond im
mers in het CDA-programma nog te weinig 
terug van de begeleidende taak die de 
overheid ten aanzien van de burgers, in 
casu de agrariers heeft, waar het om zulke 
ingrijpende maatregelen gaat als die met 
betrekking tot het milieu. Het kan zijn, 
hoewel ik erop wijs, dat in artikel 1.4.4 van 
hoofdstuk IV wei degelijk wordt gepleit voor 
ondersteuning door de overheid van plan
nen van het Landbouwschap om de Ne
derlandse land- en tuinbouw over de hele 
linie schoon te Iaten produceren Welnu, 
dat zijn nu juist de plannen van het bedrijfs
leven zelf, waar Van der Lee zo enthou
siast over schrijft. Persoonlijk heb ik in een 
nog te publiceren rede bij het 110-jarig be
staan van de juridische faculteit van de 

3 Z1e hierover m11n beschouwing over Eigendomsverhou
dmgen 1n dr1estromenland, Jub1leumnummer AR Staat
kunde 79/3 4, 100 JAARP 1879-1979. biz. 129 e.v. 
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VU' niet aileen mijn instemming met het 
Westlandse convenant betuigd, doch ook 
gepleit voor algemeen-verbindendverkla
ring ervan door het Landbouwschap bij 
verordening. Dit om te verhinderen dat we
derkerigheid van het overheidsbeleid in 
vrijblijvendheid zou ontaarden." Maar dat 
zal ook de bedoeling van de geachte 
schrijver niet zijn geweest. 

4 Gedoogbelerd een twrstappel tussen normatrvrsten en 
instrumentalrsten. Rede urtgesproken op het sympo
sium Gedogen door de overheid, ter gelegenherd van 
het 11 0-Jarig bestaan van de Facultert der Rechtsge-
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leerdherd van de VnJe Ur1rversrteit op woensdag 28 no
vember 1990. 

5 Men kan dre vnjblrJvendherd ook trachten te voorkomen 
door- zoals minrster Alders rn ziJn brref aan de Zurdhol
landse Mrlreufederatre wrl- parallel aan het convenant 
vergunningverlenrng voor te bereiden. HrJ onderschat 
echter de veel verder strekkende werkrng van het con
venant algehele omschakelrng van het produktrepro
ces met posrtieve begeleidrng van overherdswege 
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