
Mli1eubele1d Mlileub' 

Mr. P.C.E. van Wijmen 

Natuur en milieu in een 
verantwoordelijke 
samenleving 

Bij aantasting van natuur en milieu komt 
de mens uiteinde/1jk zichzelf tegen. Als 
s/achtoffer we/ te verstaan. Natuur en mi
lieu kunnen zeit hun stem met verheffen. 
Als w1j niet spreken voor hen, doet nie
mand het. 

lnleidende opmerkingen 
Er wordt - gelukkig thans ook in het 
CDA 1 - zoveel gesproken en geschre
ven over het milieu, dat het lijkt of er een 
collectieve poging tot verdringing en be
zwering van onheil ondernomen wordt, zo 
in de geest van 'we praten ertoch over, we 
zien toch in hoe erg het is'. Een zesde deel 
van de tijd die de Tweede Kamer uittrok 
voor de algemene beschouwingen werd 
aan het milieu besteed en bleef niet bij 
woorden: men stelde zelfs honderd mil
joen gulden - ongeveer 1% van hetgeen 
nodig zou zijn - ter beschikking. Gewe
tensgeld en gevaarlijksedativum. Zelfs de 
theologie en de ethiek Iaten zich nu in met 
natuur en milieu; in Bestuursforum 1988, 
nr. 1, gal ik enige literatuur en in Christen 
Oemocratische Verkenningen van okto
ber 1988 gaat Rijnvos in op de milieu
ethiek. N'en deplaise de vele aandacht 
die natuur en milieu thans wei van links tot 
rechts ten deel vall, verslechteren beider 
condities en toestand pijlsnel. Het point of 
no return is in zicht, zo niet bereikt sn het 
doet in dit verband voor de leek - hier be-
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doeld in de zin van de niet-politicus, nage
noeg iedereen dus - verbijsterend aan 
als hij de volksvertegenwoordigers en het 
ambtenarendom hoort en ziet redekave
len over de vraag wanneer we welke uit
stoot (CKF's, 802, NOx, NH3 en derge
lijke) tot welk lager niveau zullen terug
brengen, met als fopspeen de eindterm 
2000: als het mllieucompartiment in 
kwestie dan niet schoon, althans schoner 
is (en dan volgt doorgaans een 'norm 'stel
ling), dan zullen we het verkeer aan ban
den leggen, de veestapel verminderen. 
spuitbussen verbieden, PET-flessen af
schaffen, en wat al niet meer. We stuiten 
hier op twee tegenstellingen van percep
tieve aard en daarom ook zo moeilijk over
brugbaar: die namelijk tussen lange ter
mijn en korte termijn en die tussen welzijn 
en welvaart. De laatste tegenstelling kan 
worden getransponeerd naar twee weten
schapsvelden: ecologie en economie2, 

die in stede van een antithese een conti
nuum (zouden moeten) vormen. 

Mr. P C.E van W11men (1938) •S advocaat en l1d van deNa
tu u rbescherm 1 ng sraad 

Men kent 1nm1ddels de zeker n1et onverd1enstel1jke bas1s 
voor een d1scuss1e 1n de part'J'n de vorm van de 'Discus 
stenota Mtl!eube 1etd · (okt. 1988) 

2 Men z1e 1n d1t verband de teksten van de gei1Jknam1ge 
stud1edag. georgan1seerd door de Natuurbescher
mlngsraad en de Centrale Raad voor de M111euhyg1ene 
d d. 12 november 1987 (Publ1kat1e van het m1n1ste11e 
van VROM (Staatsu•tgevenJ)) 
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M1l.eubele1d 

Gelet op al het voorgaande schaam ik 
miJ b1jna nog meer woorden aan de brij toe 
te voegen, terwijl1k geenszins pretendeer 
de steen der wijzen gevonden te hebben. 
Toch verdiep ik mij graag in het thema na
tuur en milieu in een verantwoordelijke sa
menleving, omdat het mijns inziens bij uit
stek vatbaar is voor christen-politieke be
nadering, ovengens zonder enige bedoe
llng tot monopolisering, integendeel: na
tuur en milieu kunnen uit hun aard niet 
partij-gebonden zijn. De motivering van 
deze stelling zal hopelijk volgen uit het eer
ste deel van mijn betoog: het theoretisch 
fundament voor de plaats van natuur en 
mil1eu 1n onze samenleving. Oat gelegd 
hebbende, ga ik in op vragen als wie die
nen z1ch de zorg voor natuur en milieu aan 
te trekken? En: welke mogelijkheden en 
methoden staan daarbij ter beschikking? 
Een antwoord ben ik vooraf schuldig: dat 
op de vraag, waarom natuur en milieu zich 
e1genl1]k 'bij u1tstek' lenen voor aandacht 
van CDA-politici. lk parafraseer de wat 
sleetse verwijzingen naar het boek Gene
SIS en zelfs naar psalm 8: wij mogen dan 
mede-schepper zijn in de vorm van het 
bebouwen en bewerken der aarde, even
zeer zijn wij mede-schepsel of mede
geschapen in welke observatie het bewa
ren doorklinkt. De tweede hoedanigheid 
gmg en gaat bovendien aan het eerste 
vooraf waren wij niet geschapen dan viel 
er niets te scheppen - door ons niet al
thans - en ook het bewaren gaat vooraf 
aan en is noodzakelijk voor het bewerken. 
Aileen immanentie is onvoldoende, even
goed als aileen horizontaliteit of aileen 
bottom-up'. Zander de tegenpolen trans

cendentie, verticaliteit, 'top-down' kapsei
zen de principes en gaan wij met hen ten 
onder. Wie zich overigens nader wil orien
teren over de vragen die ik hier slechts ter
nauwernood kan aanraken, neme kennis 
van het belangwekkende artikel dat D.F. 
Scheltens 1n dit blad publiceerde onder de 
veelzeggende titel 'Ecologische ethiek' 3 
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Natuur en milieu: de basis 
Waarschijnlijk is het opgevallen, dat ik in 
het voorgaande consequent de woorden 
'natuur' en 'milieu' te zamen heb gebruikt, 
daarmee niet het verschil tussen beide 
wegmoffelend, doch benadrukkend hoe
zeer ze samenhangen, ja onlosmakelijk 
verbonden zijn. Wij kunnen onze natuur 
(-waarden) niet intact houden en bescher
men, zonder ons milieu zijn integriteit te
rug te geven. Natuur en milieu zijn de 
voor- en achterkant van dezelfde medaille 
en de ecologie vormt er de verbinding \us
sen. Het landschap is het visueel-psycho
logische aspect van de natuur. Schoon 
water, zuivere Iucht en niet-vervuilde bo
dems vormen de milieu-hygienische zijde 
van een integer milieu en een gave natuur, 
te zamen het ecosysteem aarde opleve
rend. Dit systeem is evengoed in dyna
misch evenwicht als in voortdurende evo
lutie, welk laatste beg rip geenszins strijdig 
is met het geschapen-zijn van aarde, zon
nestelsel en heelal. De capaciteit-tot
evolutie als karakteristiek van al het ge
schapene is een krachtig compliment 
voor de Schepper, indien wij ons al zulke 
ijdelheid mochten veroorloven. Ons ge
drag tot op heden geeft daarvoor in aile 
geval geen aanleiding ... 

Natuur, milieu, landschap en ruimte 
dus, de laatste naar beneden (bodemver
ontreiniging) en naar boven (pollutie van 
Iucht) bezien en ook het milieu gedacht in 
zijn stroomfunctie (waterverontreiniging, 
verplaatsing van vervuiling door klimatolo
gische werkingen, straling, geluidsover
last) dit alles vormt het object van mijn 
bespiegeling. De kernvraag is nu deze: 
waar staat dit geheel met al zijn ecologi
sche wetmatigheden van kringloop en te
rugkoppeling, met zijn bufferend vermo
gen en zelfregulatie, maar ook met zijn 
kwetsbaarheid, d1t systeem waarvan wij 
onontgaanbaar onderdeel uitmaken, 
waar staat nu dit ecosysteem . . be-

3 D.F. Scheltens. 'Ecolog1sche eth1ek. Chnsten Democra
ltsche Verkenmngen. 12/88. 466-472 
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leidsmatig, politiek en juridisch gezien. Is 
het een belang, een sector of facet? Is het 
afweegbaar tegen andere belangen en 
dan ook wegstreepbaar? Is het soms een 
soort grondrecht? Is het een prive-goed of 
-zaak dan wei een gemeenschapsgoed of 
is het beide? Vragen genoeg spruiten uit 
die kernvraag voort. 

In november 1988 behandelde de Vere
niging voor Milieurecht mijn preadvies (te 
zamen met dat van de hand van Mr E. 
Bakker over de Natuurbeschermingswet) 
onder de titel: 'Natuurbescherming: na
tuur-recht in een natuurlijk milieu' 4 In dit 
preadvies heb ik een paging gedaan de 
fundamentele en basale karakteristiek van 
natuur en milieu te beredeneren, een pa
ging die, kort samengevat, op het vol
gende neerkomt: al ons maatschappelijk 
en persoonlijk handelen voltrekt zich op 
de grond, de bodem dus en in onze om
geving, in de natuur en het milieu, deze 
begrepen als het ons omgevende, fysi
sche complex, uiteenvallend in zijn 'klas
sieke' compartimenten bodem-water
lucht. Aan dat geheel, dit ecosysteem dus, 
zijn wij ondergeschikt. Wij maken deel uit 
van natuur en milieu, wij bernvloeden hen, 
maar kunnen niet buiten of zonder hen Ie
ven. Dus: natuur en milieu stellen ons de 
wet, niet wij hen. Niet wij bepalen (definie
ren) de natuur en het milieu, - allijkt het 
soms omgekeerd -, doch zij bepalen 
ons. Wij mogen nog zo autonoom lijken en 
dat 'psychisch' bekeken ook zijn, natuur 
en milieu, onze Umwelt, zijn evengoed 
autonoom en zulks dan bezien in fysische 
zin 5 

Wie deze, mijns inziens tamelijk pri
maire, vaststelling onderschrijft kan het 
vervolg van de redenering ook aanvaar
den: natuur en milieu zijn geen belang, 
sector of facet. doch zij vormen letterlijk 
het substraat, de ondergrond, het 'mid
den' waarin en waarop zich al onze hu
mane gestiek voltrekt en afspeelt. Elk han
delen van gemeenschap en individuen 
heeft een ruimtelijke, fysische, natuur- en 
milieucomponent. 
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Enkele eenvoudige figuren verduidelij
ken veel. Men kan de diverse (deel-)belan
gen als taartpunten in een cirkel zetten: 

Het vakjargon spreekt over belangen of 
sectoren. Over al deze sectoren heen 
strekte zich de facetbenadering uit: elke 
sector, elk belang vertaalt zich in een so
ciaal, een cultureel, een economisch of 
een financieel aspect. Deze facetten kan 
men zich voorstellen als ringen die over de 
sectoren heen liggen. De volgorde van de 
facetten is overigens willekeurig gekozen. 

De grootte van de ring geeft geen rang
orde weer (men denke aan een grammo-

4 T z.t. te versch11nen b11 TJeenk W1ll1nk Zwolle 
5 Z1e 1n d1t verband ook het al genoemde art1kel van D.F. 

Scheltens 

Chr1sten Democrat1sche Verkenn1ngen 1/89 

foe 
ve~ 

ba 
ter 
va1 
nu 
mE 
fac 
lijk 
ru1 

Ke: 
ve 
ee 
jeC 
mi 
stL 
tut 
ni( 
m1 
of 
an 
ka 
na 
SIL 
ve 
or 
va 
su 
gE 

siE 

ve 

Chn 



lerd 

llij
m-

of 
;n 
<e 
0-

of 
m 
Je 
Je 
n. 

J
)-

F 

9 

foonplaat: de buitenste groef bevat even
vee! informatie als de binnenste, omdat de 
baansnelheid van een punt op de bui
tenste groef evenredig hoger ligt dan die 
van een punt op de binnenste). lk laat het 
nu aan de lezer over de beide figuren sa
mente smelten tot een. Beantwoordt deze 
facet-/sectorbenadering nu aan de werke
IIJkheid? Neen, immers natuur, milieu en 
ruimte (omgeving, 'm1dden') ontbreken. 

Natuur en milieu zijn niet 
stuurbaar: zij sturen ons. 

Kan men d1e dan niet toevoegen als de zo
veelste sector of als een viJfde facet, als 
een extra ring over de sectoren heen pro
Jecteren dus? Wederom neen natuur en 
m1l1eu ZIJn niet stuurbaar, afweegbaar z1j 
sturen ons. ZIJ stellen ons de wet, (de na
tuurwet zelfs, al is deze term te dubbelzin
nlgl) zoals al gezegd. Kortom, natuur en 
milieu ZIJn geen facet, laat staan een sector 
of een belang. Zij kunnen niet tegen of met 
andere belangen worden afgewogen; er 
kan n1et worden gekozen het mil1eu of de 
natuur te l1quideren, zoals we een fabriek 
slu1ten, een dorpsschool opheffen of zo
veel bedden aan de gezondhe1dszorg 
onttrekken. Zulk handelen is ten aanzien 
van natuur en milieu onmogelijk omdat zij 
substraat zijn, letterlijk ondergrond en om
gevend m1dden. 

De f1guur krijgt aldus haar derde dimen
Sie en wei als volgt. 

Nu kan men zich afvragen of bo
venstaande redenering niet onjuist is, in 
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zoverre dat men toch ook natuurgebied 
kan opofferen aan bijvoorbeeld een weg
trace of een milieucomponent kan aan
tasten - bijvoorbeeld nitraten in het 
grondwater. Zulks is 'technisch' wei mo
gelijk, doch ethisch onaanvaardbaar en 
het resultaat van een gebrek aan afwe
ging of van onbehoorlijke afweging. 
Waarom? Omdat natuur en milieu in hun 
hoedanigheid van substraat als randvoor
waarde en als grens fungeren, zowel feite
liJk als opt1oneel (wensel1jk), zowel descrip
tief als prescriptief. Dit betekent niet, dat 
een sector nooit kan worden gerealiseerd 
ten koste van een concreet stuk natuur, 
doch wei, dat de gezamenlijke belangen
behartiging voor de sectoren nimmer de 
draagkracht van het natuurlijk milieu als 
zodanig te boven mag gaan. Moet ik dus 
'hier' offeren (stedebouw, wegenaanleg, 
industrievestiging), dan zal ik 'daar' moe
ten sparen. Verzwakt men deze plaats, 
dan dient men op gene plaats te verster
ken. Tast men ergens natuur aan, dan zal 
men haar elders en extra moeten ontzien. 
De keuze is niet willekeurig, doch dient 
aan beide zijden in evenwicht te zijn. Het 
totale ecosysteem moet intact blijven en 
de draagkracht daarvan mag niet worden 
overschreden. Men ontveinze zich niet, 
dat er aldus een spanningsveld bestaat 
tussen het bewaren van de mtegnteit van 
natuur en milieu aan de ene kant en het 
bewerken ervan aan de andere zijde. Het 
is beter het bestaan van dit spanningsveld 
te onderkennen dan het te verdringen. De 
consequenties van een concrete beleids-
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keuze kunnen dan beter zichtbaar worden 
gemaakt, terwijl die keuze zelf beter kan 
worden gemotiveerd. Beleid dat natuur en 
milieu ontziet - en dat zal dikwijls een le
vensnoodzaak worden - , zal dan ook 
eerder en in bredere kring worden aan
vaard. 

Voor de milieukant van het vraagstuk 
ligt dit een en ander zo mogelijk nog dui
delijker: het is ten en en male ongeoorloofd 
- in strijd zowel met de gerechtigheid als 
met de (gespreide) verantwoordelijkheid, 
met de solidariteit als met het rentmeester
schap - om milieucompartimenten of 
-componenten te bederven, te verbruiken 
of te vernietigen. Ook hier weer is het ant
woord op de vraag: waarom? Verrassend 
eenvoudig: omdat natuur en milieu pu
blieke goederen zijn, basic human needs 
zoals de Amerikaanse socioloog Etzion1 
die verstaat, goederen van de gemeen
schap, bovenpersoonlijke goederen. Het 
gaat om goederen dte zich uit hun aard 
niet lenen voor exclusief gebruik of exclu
sieve toeeigening door een enkeling of 
een groep. Gebeurt dat loch - verkeer, 
vermesting, zout in de Rijn, luchtverontrei
niging, de voorbeelden zijn legio, ook 
over de landsgrenzen bezien, want de 
stroomfunctie van water en Iucht stoort 
zich nu eenmaal niet aan grenzen -, dan 
pleegt men in wezen een inbreuk op de 
aarde, op de schepping, ecocide dus. Bo
vendien last men per definitie andermans, 
ja allemans goed aan, zodat het bederven 
van een milieucomponent ook een on
rechtmatige daad oplevert. Mutatis mu
tandis gebeurt hetzelfde bij vernietiging of 
verbruik van (grond)stoffen, waar (her-)ge
bruik mogelijk zou zijn, al vergt dit laatste 
(ogenschijnlijk!) hogere kosten. 

Er doet zich bij aantasting van een mi
lieugoed trouwens evengoed een kring
loop voor in die zin namelijk, dat men, al 
bedervend, uiteindelijk ook zichzelf tegen
komt, als slachtoffer dan wei te verstaan. 
Niet voor niets en bewust kwalificeerde ik 
hierboven het substraat-karakter van na
tuur en milieu als randvoorwaardelijk en 
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grensstellend. Waarschijnlijk overvraag ik 
aldus, gelet op de hardheid van ons ge
moed en ook daarvan ben ik mij goed be
wust. Toch kan ik niet anders: natuur en 
milieu kunnen zelf hun stem niet verheffen 
en als wlj niet voor hen spreken, doet nie
mand het. De titel van een der eerste 
noodkreten is in dit verband significant: 
'Silent spring' heel het boek dat R. Carson 
in 1962 het Iicht deed zien en in de verta
ling is die titel nog duidelijker: 'Dode 
lente'. Natuur en milieu spreken wei, maar 
woordeloos. Zij leggen het gewoon af en 
wij zijn de moordenaars, de aansprekers, 
de doodsbidders en de afleggers. 

Natuur en milieu en de praktische poli
tiek 
Waarom vermeng ik (dit voor de kritikas
ters) demagogie telkens met quasi-weten
schappelijkheid, ratronaliteit met emotio
naliteit? Omdat het probleem zo ernstig is, 
zo ongekend groat van schaal, hoog van 
tempo en wereldomvattend. Daarom ook 
stelde ik eerder, dat natuur en milieu een 
zaak zijn van aile partijen en zeker van de 
christen-democratie. Als we het gevaar en 
de ernst van de bedreigingen niet geheim 
zouden houden - de overherd houdt mo
menteel rapporten terug, omdat de con
clusies te onrustbarend zijn -, zouden we 
tot eerlrjke keuzen kunnen en durven ko
men, zoals die voor een werkelljk natro
nale aanpak op 'kamerbreed niveau' in 
een brede coalitie. Men mag de situatie 
gerust vergelijken met een oorlog en de 
gedachten gaan dan gemakkelijk in de 
richting van staatslieden als Churchill en 
zijn aanpak aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog. lnderdaad is het een 
kwestie van (bloed), zweet en tranen . 
Een soort oorlogskabinet zou het milieu
probleem onmiddellijk moeten aanvatten! 

Dit alles klinkt niet parlementair, of gou
vernementeel. Het is not-done om de din
gen bij de naam te noemen en men is al 
gauw een doemdenker. Tach is de poli
tieke arena de enige waar de gewenste 
besluitvorming en regelgeving gestalte 
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kunnen krijgen en in het volgende deel 
van m1jn betoog ga ik daar zo concreet 
mogelijk op in. Alles dient echter te wor
den gelezen en verstaan onder de invals
hoek dat het bij uitstek christelijke politiek 
IS, ziJ het niet bij uitsluiting, om natuur en 
mll1eu, het ecosysteem aarde, de schep
ping, te redden van een totale ineenstor
tmg. Die wordt antropogeen veroorzaakt. 
Het animal rationale 'mens' is ook de 
enige factor die datzelfde ecosysteem 
voor een eindcatastrofe kan behoeden. 
Doet h1j zulks niet omwille van die schep
plng, om zich zelfs wille zal hij het toch niet 
Iaten? 

Politiek uitgangspunt 
Omdat de draagkracht van ons ecosys
teem op macro- (mondiaal), meso- en mi
cro-niveau op vele plaatsen reeds over
schreden is, wordt niet aileen het welzijn 
van velen ernstig bedreigd, doch ook de 
naakte existentie - de pers relateerde 
e1nd november het probleem van de mi
lleu-vluchtelingen. Er dient een set van po
iltieke keuzen te worden gedaan op uiterst 
korte termijn, dat wil zeggen per heden en 
niet 'in het jaar 2000'. Deze beslissingen 
zullen (enige) welvaart kosten, doch wel
ziJn bevorderen. Ministeriegewijs dient 
een centrale milieu-audit te worden ver
ncht, een toets van het departementaal 
geheel van bestaande wet- en regelge
ving en overige 'bewerktuiging' (midde
len, bevoegdheden, instrumenten), alles 
op het aspect 'milieu-gevoeligheid'. Als 
coordinerend ministerie dient (V)ROM op 
d1t punt verderstrekkende bevoegdheden 
te knjgen, vergelijkbaar met die van Finan
ClEm. (V)ROM komt aldus ook zonder meer 
een plaats toe in het kernkabinet. Geko
zen moet voorts worden en wei op syste
matische wijze (circulaire van de minister
president aan de ministeries) voor oplos
Singen die de oorzaken wegnemen in 
stede van symptoombestrijdende lapmid
delen. De brongerichte benadering van 
milieuverstoring door (V)ROM is een voor
beeld van eerstbedoelde aanpak. 6 
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Voor het verkeer, de landbouw, de 
(zware) industrie, het forensisme (wo
nen/werken), de massa-recreatie, de mili
taire oefenterreinen, de luchtvaart, de 
energie-opwekking en -transport, voor 
elke sector is via deze methode een sa
menstel van oplossingen voorhanden, die 
sterk zullen ingrijpen op ons functioneren 
als samenleving en op onze zo hoog ge
prezen individuele keuze-vrijheden, doch 
het alternatief is te catastrofaal dan dat het 
nog kan worden naverteld, laat staan be
schreven, onderzocht en geevalueerd. lk 
werk een voorbeeld uit: die keuzevrijheid 
en de desastreuze consequenties daar
van worden goed ge'lllustreerd door ons 
momenteel totaal vastlopend wegverkeer: 
omdat we, in politicis, opteerden voor de 
zogenaamde modal split - iedereen 
dient zich op elk moment te kunnen ver
plaatsen waarheen hij wil met de zelf ge
kozen vervoerwijze (trein, bus, auto), als 
vond hij daarin de hoogste vorm van zelf
realisatie en -expressie 'als mens' - , is de 
verzuringsgraad waarschijnlijk al zo hoog 
opgelopen, dat massaal afsterven van 
eiken- en dennenbossen niet meer is te 
voorkomen. De vermesting is, met de olie
raffinage en energie-opwekking de an
dere boosdoener. Het is onbeschrijfelijk 
hoe het (economische) belangen blijkt vrij 
te staan zich te vergrijpen aan collectieve 
goederen als natuur en milieu, om zich 
een redelijke positie te verschaffen of een 
redelijk inkomen te verwerven (men 
denke aan de houding van de Fransen ten 
opzichte van onze katalysatorplannen 
vanwege hun Renault-belang). De samen
leving dient voor die positie en dat inko
men op te komen, bijvoorbeeld voor dat 
van de boeren, door een zodanige prijs
politiek rond ons basisvoedselpakket, dat 
de agrarische sector het niet behoeft te 

6 Het 1s dan echter wei zaak dat dtt mtntsterte effecttever 
te werk gaat. zo ZIJn er weltswaar voor bedn1ven fondsen 
beschtkbaar om mtlteubeschermende maatregelen te 
treffen. doch als gevolg van bureaucrattsche 
rompslomp op het mtntsterte ZIJn de gelden niet of nau
weltjks verkrtjgbaar 
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zoeken in tomeloze opbrengstvergrotin
genl 

Politieke keuzen zullen hier de welvaart 
van velen (wat) moeten terugdringen om 
sommigen een redelijk inkomenspeil te 
bezorgen en om het welzijn van allen te 
garanderen. Korte termijn versus lange 
termijn; hebben versus zijn; verbruik ver
sus gebruik; stock versus flow; zichtbare 
'winst' versus verborgen verlies (externali
ties); afwenteling versus solidariteit. 

Economie komt aldus te liggen in het 
verlengde van ecologie, in plaats van 
daarmee een tegenstelling te vormen. Uit 
deze opvatting vloeit voort, dat economi
sche groei, hoezeer op zich zelf ook 
nastrevenswaardig, niet mag plaatsvin
den ten koste van het milieu. Anderzijds zij 
men er zich van bewust, dat de kosten van 
milieusanering ook moeten worden opge
bracht en (een dee/ van) de economische 
groei kan/moet daar ook voor worden 
aangewend. Tenslotte valt in dit verband 
op te merken dat milieusanering en milieu
beheer als zodanig op hun beurt weer bij
dragen aan ons bruto nationaal produkt 
en, minstens zo belangrijk, aan de werk
gelegenheid. 

Economische groei moet 
ook worden aangewend 
voor milieusanering en 
beheer. 

Milieubesef en politiek 
Milieu-politiek kan niet los staan van edu
catie en mentaliteit. De volkswijsheid dat 
elke natie de regering krijgt die zij ver
dient, berust op een heel juiste vooron-
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derstelling, namelijk deze, dat pol1tici en zicl 
bestuurders afhankelijk zijn van en staan Nc 
v66r degenen die hen verkozen hebben. be 
Hier nu gaapt een van de enorme percep- de: 
tie-kloven. De praktische pol1tiek schuwt is 
impopulaire maatregelen, omdat die op sla 
korte term1jn de straf van niet-herverkie- rei 
zing riskeren; zulks met het gevolg, dat de del 
politiek juist datgene achterwege laat ani 
waar de gemeenschap om vraagt. Let de 
wei, niet elk los indiv1du, doch de totalite1t. uitl 
zij het soms uiteenvallend in deelgroepen do 
De totaliteit, de samenleving-als-zodanig, mi 
is wei degelijk bereid om impopulaire le~ 
maatregelen te aanvaarden, zeker als die op 
aansluiten bij een in die samenleving le- AI~ 
vend besef van de noodzaak - men ver- ge 
gelijke nog eens de bezuinigingen onder rar-
'Lubbers I' - doch aileen als die allen re- leE 
latief gelijkelijk treffen en niet-afwentelbaar 'prc 
zijn. Hier duikt weer de kwestie op van de 
methode en de systematiek bij het kiezen fur 
van de oplossingen. Toen waterverontrei- de 
niging werd vertaald in heffingen per in- hiE 
woner-equivalent, wist het bedrijfsleven ccJ 
plotseling en razendsnel de weg naar een ov 
vermindering van de lozingen met soms be 
een factor 10, dat is tien maal zo weinig als mE' 
het oorspronkelijk volume. diE 

Doelgroepen voor educatie en mentali- vri< 
teitsvorming zijn vooral de consumenten8, de 
het bedrijfsleven met de werknemers vir: 
- de vakverenigingen vertonen een sterk pa 
groeiend milieubewustzijn -, de ambte- wE· 
naren, omdat deze een zware rol hebben de 
bij de beleidsvoorbereiding en de weten- ku' 
schappelijke were/d. pu 

ba 
De overheid, het bestuur en de politiek ce 
Een verantwoordelijke samenleving kiest ce: 

7 Er valt over de relat1e landbouw/mil1eu veel te zeggen. 
maar een voldoende genuanceerde benadenng vergt 
aanz1enl11k meer ru1mte dan 1k kreeg toegemeten lk 
volsta h1er met een verwi]Zing naar een art1kel van m11n 
hand m Bestuursforum (oktober 1986. p 258-262) on
der de t1tel ·overhe1d en landbouw versus(?) natuur' 

8. Men z1e m d1t verband het uitstekende art1kel van drs 
ManJke M.A. Brunt 1n Bestuursforum van november 
1988 onder de titel 'Consument en mil1eu. Het kan ook 
anders' 
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z1ch een verantwoordelijke overheid. 
Naast verantwoordelijkheid-dragen 
bestaat voor haar, voor die overheid dus, 
de plicht verantwoording af te leggen. Het 
1s hier dat het systeem weer eens door
slaat of faalt: er bestaat onvoldoende cor
relatie tussen programma (de situatie v66r 
de afweging, v66r de beslissing) en ver
antwoording (de situatie daarna). Wij hou
den elkaar n1et aan onze (zelf-gekozen) 
u1tgangspunten, v66rdat w1j die keuzen 
doen en achteraf is het te laat. Compro
mlssen ziJn soms noodzakelijk, maar dat 
legt een sterk verhoogde motiveringsdruk 
op degene die het compromis aangaat. 
Als natuur en milieu in het geding zijn fun
geren die - in compromissituaties - als 
randvoorwaardelijk en grensstellend. AI
leen echte nood breekt wet en zelfs dit 
prmcipe' gaat niet op voor natuurwetten. 

Overheid, politiek en bestuur dienen te 
fungeren in het kader van de rechten van 
de burger maar ook van zijn plichten. Ook 
h1er 1s sprake van een ethisch gefundeerd 
correlaat. Met dat voor ogen behoort de 
overhe1d toepassing te geven aan haar 
bevoegdheden, regels te stellen, instru
menten te hanteren - heffingen, subsi
dies, f1scale maatregelen, vergunningen, 
vriJstellingen, het opleggen van voorwaar
den. ge- en verbodsbepalingen, handha
ving, controle en het daadwerkelijk toe
passen van sancties. Wederom dus een 
wa.a1er van mogelijkheden, die als een on
derling samenhangend geheel gebruikt 
kunnen worden en zulks metals uitgangs
punt een v1sie op natuur en milieu en op 
basis van een brede maatschappelijke ac
ceptatle. Die te bevorderen is weer de 
centrale doelstelling van milieu-educatie. 

Natuur en milieu in wijder perspectief 
Hetgeen hiervoor werd opgemerkt, dient 
ovengens te worden bezien in het Iicht van 
de Europese eenwording. Anders gezegd 
- het milieuvraagstuk heeft uit zijn aard 
een bovennationale dimensie. Men kan 
d1e benaderen vanuit de causaliteit - de 
meeste milieu-aantastingen storen zich 
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per definitie niet aan staatsgrenzen en 
iedereen kent inmiddels de grafieken en 
tabellen die tonen hoeveel verzuring wij 
noodgedwongen ge"importeerd krijgen, 
doch evenzeer hoeveel wij op onze beurt 
exporteren. Bekijkt men de continentale 
(of mondiale) dimensie van natuur en mi
lieu vanuit de finaliteit, dan komen direct 
de politiek en de EG om de hoek. Als 
(acute) sanering en ecologisch verant
woord beheer van natuur en milieu de 
doelstelling vormen, dan dreigt op EG
niveau het gevaar, dat de landentrein niet 
harder rijdt dan de langzaamste wagon 
- het bovengegeven voorbeeld van het 
Franse standpunt (Renault!) tegenover 
onze katalysator-plannen spreekt boekde
len. Belgie gelastte onlangs de bouwplan
nen af voor een vijfde kerncentrale bij 
Doel, pal bezuiden onze landsgrens. 

Men hoort als bezwaar tegen strenge 
milieu-eisen in EG-verband wei noemen 
het aspect van concurrentie-vervalsing. 
Dit bezwaar is op zijn beurt vals, in dier 
voege, dat effectieve implementering van 
EG-milieu-richtlijnen over een breed front 
zulke nadelen als het ware gelijkelijk over 
de diverse Ianden verspreidt. De pijn 
wordt verdeeld, omdat het ene land wordt 
getroffen in heel andere produkten dan 
het andere land. Slechts een gezamenlijke 
inspanning kan de dreigende of reeds op
tredende milieu-aantasting definitief keren 
en het is volstrekt onaanvaardbaar, dat uit 
overwegingen van nationaal belang de 
export van vervuiling zou kunnen voortdu
ren. Daadwerkelijke controle en krachtige 
sancties vormen natuurlijk in deze het 
sluitstuk. 

Slotopmerkingen 
Bouwstenen voor een milieu-paradigma 
probeerde ik aan te leveren in het tweede 
hoofdstuk van dit artikel. lndien wij niet 
wensen te geraken tot een hol1stische mi
lieuvisie,9 tot eerbied voor de schepping, 

9 Een v1s1e d1e. u1terst kort sarnengevat. IS gebaseerd op 
het u1tgangspunt dat de total1te1t van het Ieven de rneer 1s 
dan de sorn der delen 
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is het epitheton 'christelijk' wei het laatste 
dat ons past. Elk van de vier kern-begrip
pen van onze partijfilosofie zou op zich al 
moeten volstaan voor een fundamentele 
en acute koerswijziging van onze milieu
politiek Voor het begrip rentmeesterschap 
mag dat duidelijk zijn 1D; bij solidariteit ligt 
het ook tamelijk eenvoudig, als we bereid 
zijn ons sterk te maken, niet aileen voor el
kaar, doch ook voor al het overig gescha
pene en voor toekomstige generaties. In 
dit verband is een verwijzing op haar 
plaats naar het zogenaamde Conciliair 
Proces, dat naast gerechtigheid en vrede 
immers ook de heelheid van de Schep
ping centraal stelt. Ten aanzien van de 
verantwoordelijke samenleving wordt de 
relatie tot natuur en milieu wei Iicht proble
matischer. Als we dit begrip (mede) her
komstig zouden mogen achten uit de wor
tels van het beginsel soevereiniteit in 
eigen kring van gereformeerde en van het 
subsidiairiteitsbeginsel uit katholieke 
huize, dan zou het milieu wei eens in de 
knel kunnen blijven, omdat het beslisni
veau bij dergelijke principes lager, dichter 
bij de mensen ligt en decentraal. Op zich 
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is dit nastrevenswaardig, doch de milieu
nood is zo hoog gestegen, dat een krach
tige, dus centrale aanpak geboden is, ter
wijl de kleine(re) kring het gevaar biedt 
van niet (voldoende) over de eigen (be
lang)grenzen heen te kunnen of willen kiJ
ken. Resteert de gerechtigheid, een be
grip dat zich slechts met een hoofdletter 
laat schrijven De negatieve benadering 
via het 'Doet aan een ander niet, wat giJ 
niet wilt dat Uzelf geschiedt' zou juist van
uit het absolute postulaat der gerechtig
heid - hoe gering wij ons daar tegenover 
ook weten mogen - een ultiem richtsnoer 
moeten vormen voor ons denken en han
delen, of wij nu burger of ondernemer zijn 
dan wei overheid en zulks ook, ja juist ten 
opz1chte van natuur en milieu, dus ten op
Zichte van elkaar. 

10 Z<e m dat verband ook m11n art1kel 111 Bestuursforum van 
1anuan 1988. Het CDA en het m1i1eu de rente op zoek 
naar haar meester 
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