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door dr. P. Hörchner 

Dr. P. Hörchner (1933) is secretaris van de Centrale 
Raad voor de Milieuhygiëne (adviesorgaan van de 
minister belast met de milieuhygiëne). Hij is lid van 
het dagelijks bestuur van de provinciale afdeling van 
het CDA in Zuid-Holland. Hij heeft onderstaand 
stuk op persoonl(jke titel geschreven . 

Departementale reorganisatie en 
milieubeleid 

Eén van de meest opzienbarende gebeurtenissen bij de jongste kabinetsformatie was 
toch wel de ingrijpende departementale herverkaveling. Bij voorgaande kabinets
formaties was wel eens een onderdeel van een departement naar een ander over
gebracht. Maar het opheffen van een departement, in dit geval Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, dat al meer dan 11 jaar bestond, was iets dat nog niet eerder was 
vertoond. 

Het volksgezondheidsdeel werd onderge
bracht bij CRM, dat voortaan Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur zou heten; 
het andere deel, milieuhygiëne, werd ge
voegd bij VRO. 
Daarnaast gingen twee onderdelen van 
CRM naar andere departementen: de Bij
standswet naar Sociale Zaken, Natuurbe
houd en Openluchtrecreatie naar Land
bouw en Visserij. 
Het was vooral de veranderde plaats van 
het milieubeleid - milieuhygiëne en na
tuurbehoud - die de aandacht trok, ja 
zelfs veel weerstand opriep. In deze be
schouwing zal het daarover gaan. 

Nu een half jaar later de reorganisatie, 
op papier althans, is afgesloten en de emo
ties wat zijn weggeëbd, is het moment ge-
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komen om een eerste balans op te maken. 
Vragen rijzen dan zoals: 
- Wat waren de redenen voor deze reor
ganisatie? 
- Is deze te zien als een begin van een 
algehele reorganisatie van de rijksdienst? 
- Wat zijn de politieke gevolgen vooral 
voor het beleid inzake natuurbehoud en 
milieu bescherming? 
- Tenslotte: is er vanuit de politieke uit
gangspunten van het CDA ook iets te zeg
gen juist over dat laatste aspect, de ver
anderde plaats van milieuhygiëne en na
tuurbehoud? 
Alvorens ik hierop een antwoord tracht 
te geven, lijkt het mij nodig eerst in 't kort 
de ontwikkeling van het milieubeleid te 
schetsen. alsmede na te gaan wat de voor
stellen van de Commissie Hoofdstructuur 
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Rijksdienst (CHR, ook wel Commissie
V onhoff) behelzen ten aanzien van de de
partementale indeling. 

De ontwikkeling van het milieubeleid 
In de jaren zestig bleek dat de groei van 
de welvaart ook zijn schaduwzijden had: 
het milieu vervuilde in snel tempo en 
natuur en landschap werden op grote 
schaal aangetast. Het besef ontstond, dat 
niet alleen dieren en planten, maar ook de 
mens door deze ontwikkeling werd be
dreigd. 
Wetenschappelijke studies, zoals het be
faamde Rapport van de Club van Rome, 
schetsten een somber toekomstbeeld als 
het zo doorging. V oor de overheid lag hier 
een (nieuwe) taak. Daar de bezorgdheid 
zich allereerst richtte op de gezondheid 
van de mens, is het begrijpelijk dat vooral 
de milieuhygiëne vanuit de volksgezond
heid tot ontwikkeling kwam. Het was de 
toenmalige staatssecretaris van Volksge
zondheid op het ministerie van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, Kruisinga, die 
de basis legde voor de uitgebreide milieu
wetgeving, die in de jaren zeventig tot 
stand kwam. Het was dan ook niet ver
wonderlijk, - al was er een politieke aan
leiding- dat bij de vorming van het kabi
net-Biesheuvel in 1971 een nieuw ministe
rie werd gecreëerd: Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne met als werkterrein het ge
bied van de volksgezondheid en de milieu
hygiëne, althans dat deel dat tot dat mo
ment onder Sociale Zaken en V olksge
zondheid ressorteerde. Het milieuhygië
nisch beleid, waarvoor andere departe
menten verantwoordelijk waren, bleef 
waar het was, bijv. de waterkwaliteitszorg 
bij Verkeer en Waterstaat. 
Wel werd de minister van het nieuwe de
partement belast met de beleidscoördina
tie van de milieuhygiëne. Aanvankelijk 
was het vooral het vraagstuk van de ver
houding van milieuhygiëne tot ruimtelijke 
ordening dat de aandacht vroeg. Gaande
weg echter kreeg het milieubeleid raak-
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vlakken met welhaast alle sectoren van 
het overheidsbeleid. Dat hoeft geen ver
bazing te wekken, want allerlei activitei
ten, zowel van de overheid als in de sa
menleving, hebben gevolgen voor de na
tuur en het milieu. Om een paar voorbeel
den te noemen: de energievoorziening 
(EZ) heeft gevolgen voor de luchtkwali
teit, de bemesting en het gebruik van be
strijdingsmiddelen (LV) is van invloed op 
de kwaliteit van de bodem en het grond
water, en het vervoer (VenW) veroorzaakt 
geluidsoverlast en luchtvervuiling. 

Dat het jonge ministerie het niet tegen de 
gevestigde departementale grootmachten 
heeft afgelegd, is zeker te danken aan de 
uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer 
om de milieuhygiëne een volwaardige 
plaats in het overheidsbeleid te geven. Aan 
deze wens kwam de toenmalige minister
president Den Uyl tegemoet in een brief 
aan de Tweede Kamer, waarin een ruime
re interpretatie werd gegeven aan het be
grip milieuhygiëne. Het doel ervan was 
niet meer alleen de bescherming van de 
volksgezondheid, maar tevens die van de 
flora en fauna, met als uitgangspunt dat 
het menselijk handelen 'ecologisch inpas
baar' diende te zijn. Deze verbreding van 
milieuhygiëne leidde er ook toe dat de 
relaties met het natuurbeschermingsbeleid, 
behartigd door de Hoofddirectie Natuur
behoud en OpenluGhtrecreatie (NBOR) 
van CRM, inniger werden. Zo werd de 
wettelijke regeling van de milieu-effect
rapportering als een gezamenlijk werk
stuk door de minister van V olksgezond
heid en Milieuhygiëne en de staatssecre
taris van CRM bij het parlement inge
diend, en droegen beide bewindslieden de 
verantwoordelijkheid voor de instelling 
van de Raad voor Milieu en Natuuronder
zoek, een zg. sectorraad die het weten
schappelijk onderzoek op dit terrein coör
dineert. 
In samenhang met de verbreding van de 
milieuhygiëne moet het streven - vooral 
vanuit de Tweede Kamer - worden gezien 
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om de daarmee belaste minister meer be
voegdheden te geven. Zal het milieubeleid 
echt als 'facet'beleid functioneren dan zijn 
duidelijke, coördinerende bevoegdheden 
voor de desbetreffende minister onont
beerlijk. Met spijt moet men vaststellen 
dat de regering traag op deze wens van de 
Kamer heeft gereageerd. 
De hoop voor een definitieve, bevredigen
de regeling is nu gevestigd op het Plan 
Integratie Milieubeleid, dat medio 1982 
van start ging en binnenkort is afgerond, 
endat-zoals de naam aanduidt- ten 
doel heeft mogelijkheden te scheppen om 
het milieubeleid te integreren in het ge
hele overheidsbeleid. 
De groei van het milieubeleid, tot uitdruk
king komend in een omvangrijke wet
geving, alsmede de verslechterende econo
mische situatie, heeft de laatste jaren ook 
tegenkrachten opgeroepen. Zowel binnen 
de overheid als in de maatschappij kan 
men steeds meer de mening beluisteren dat 
het milieu beleid te streng is, te veel kost 
en een belemmering is voor economisch 
herstel. Ook in de politiek lijkt de belang
stelling voor het milieu af te nemen. Het 
feit dat, nadat tien jaar lang de milieu
hygiëne door een minister was behartigd, 
in het tweede kabinet-VanAgt een staats
secretaris ervoor verantwoordelijk werd, 
is hiervan een duidelijk teken. 

Reorganisatie van de rijksoverheid en de 
departementale herverkaveling 
In dit blad (nr. 7/8- 1981) heeft Van Veen 
al enige beschouwingen gewijd aan de drie 
rapporten van de CHR. Ik kan dan ook 
volstaan met enkele opmerkingen over de 
departementale indeling, zoals de CHR 
die voorstelde. 
Het centrale thema van de CHR is, dat 
de rijksdienst lijdt aan een overmaat aan 
differentiatie en een groot tekort aan inte
gratie. De ministerraad heeft bij uitstek de 
taak het beleid van de verschillende depar
tementen te integreren tot een samenhan
gend geheel, maar blijkt hierin schrome-
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lijk tekort te schieten. Een van de (vele) 
mogelijkheden om de integratie van het 
beleid te verbeteren ziet de commissie in 
een andere departementale indeling, ge
paard met een vermindering van het aan
tal ministers. De CHR onderscheidt vijf 
hoofd beleidsterreinen, die de maatschap
pelijke differentiatie weerspiegelen. Met 
twee departementen per hoofdbeleidster
rein komt zij tot tien ministers. Per hoofd
beleidsterrein is één minister belast met 
de integratie van het beleid. Ter illustra
tie: het hoofdbeleidsgebied ruimtelijke 
ordening en milieuzaken omvat de zorg 
voor ruimtelijke ordening, milieuhygiëne, 
natuurbehoud en openluchtrecreatie, land
inrichting en vervoer, ondergebracht in 
de departementen: Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieuzaken 
(VRO), en Verkeer en Waterstaat. De be
windsman van het eerstgenoemde depar
tement is verantwoordelijk voor de inte
gratie van het beleid. 

Om tot tien ministers te komen stelt de 
CHR in zijn eindadvies voor, achtereen
volgens 
- de ministers zonder portefeuille af te 
schaffen; 
- Volksgezondheid en Milieuhygiëne als
ook Landbouw en Visserij op te heffen en 
te verdelen over de overblijvende ministe
ries (Volksgezondheid naar CRM, na
tuurbehoud en openluchtrecreatie, bene
vens milieuhygiëne naar VRO, dat ook de 
landinrichting met grond- en bosbeheer 
erbij krijgt. Andere delen van Landbouw 
naar Economische Zaken); 
- Binnenlandse Zaken en Justitie samen 
te voegen, evenals Sociale Zaken en Eco
nomische Zaken. 

Diit zijn ingrijpende voorstellen waarmee 
heel wat overhoop gehaald wordt, en die 
niet van de ene dag op de andere kunnen 
worden verwezenlijkt. In haar eindadvies 
stelt de CHR dan ook voor de minister 
van Binnenlandse Zaken te belasten met 
het opstellen van een departementaal her-
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indelingsplan, dat onderwerp van parle
mentaire discussie zal zijn. V oor de delen 
van het plan, die alleen kunnen worden 
uitgevoerd tijdens een kabinetsformatie, 
kunnen goed gefundeerde voorstellen voor 
de volgende kabinetsformatie worden op
gesteld. Minister Van Thijn (tweede kabi
net-Van Agt) pakte de draad op. Hij be
noemde een regeringscommissaris en 
stelde een stuurgroep reorganisatie rijks
dienst in om op basis van de CBR-voor
stellen plannen voor te bereiden voor de 
reorganisatie van de rijksdienst. Ook het 
huidige kabinet heeft verklaard op de in
geslagen weg voort te gaan. Ik volsta hier 
met een paar kanttekeningen bij de aan
beveling van de CHR inzake het splitsen 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en 
het onderbrengen van dit laatste beleids
terrein bij Volkshuisvesting en Ruimte
lijke Ordening. In feite is deze gedachte 
een variant op het voorstel van de Com
missie Van Veen (1971), die indertijd de 
milieuhygiëne onder wilde brengen bij de 
ruimtelijke ordening. 

De ontwikkeling van het milieubeleid laat 
zien dat de constructie nu een achterhaal
de zaak is. Het milieuhygiënisch beleid 
is uitgegroeid tot een facet-beleid met een 
eigen karakter, dat niet alleen met het 
ruimtelijke, maar evenzeer met vele an
dere beleidsterreinen raakvlakken heeft. 
Daarbij heeft het ook een sterk internatio
naal karakter gekregen- men denke bijv. 
aan het transport van lucht- en waterver
vuiling over de landsgrenzen alsook aan 
de groeiende samenhang tussen de interna
tionale en nationale milieuwetgeving - een 
aspect dat niet bij ruimtelijke ordening 
wordt gevonden. Dit alles wettigt naar 
mijn mening een afzonderlijke departe
mentale organisatie voor het milieubeheer 
los van het departement van Volkshuis
vesting en Ruimtelijke Ordening. 
In deze gedachtengang past het overbren
gen van Volksgezondheid naar CRM, 

1 NRC 25-10-'82 
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althans voorzover het de gezondheidszorg 
betreft. De gezondheidsbescherming, (de 
preventie waarbij men moet denken aan 
voedingsaangelegenheden en de Waren
wet), is echter sterk met de milieuhygiëne 
verweven en zou dat ook in deze opzet 
dienen te blijven. 
Dat de nauwe relatie van milieuhygiëne 
met natuur- en landschapsbehoud volgens 
de CHR binnen één departementale orga
nisatie gestalte zou dienen te krijgen, is 
terecht. Waarom evenwel niet verder ge
gaan en onderdelen van de arbeidsbe
scherming (gevaarlijke stoffen, lawaai), 
het bestrijdingsmiddelenbeleid alsook het 
waterkwaliteitsbeheer, die nu nog resp. 
bij Sociale Zaken, Landbouw en Verkeer 
en Waterstaat thuishoren, daaraan toege
voegd, iets dat reeds lang door de natuur
en milieubeschermingsorganisaties wordt 
bepleit? 

De kabinetsfonnatie 1982 en de departe
mentale herindeling 
Reeds spoedig nadat de heer Scholten op 
1 oktober zijn werkzaamheden als infor
mateur begon en met de heren Lubbers 
en Nijpels de grondslagen legde voor het 
huidige kabinet, circuleerden in de pers 
berichten dat een departementale reorga
nisatie voor de deur stond, waarvan de 
hoofdzaak was dat Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne zou verdwijnen. Men kreeg 
de indruk dat dit verband hield met de 
voorstellen van de CHR. Voor de heren 
I denburg en Kooiman, leden van de CHR, 
was dit aanleiding over deze kwestie pu
bliekelijk hun mening te geven.l 
Hoe verheugend zij de belangstelling voor 
hun adviezen ook vonden, zij betreurden 
de haast waarmee de departementale in
deling werd aangepakt. Ervaring heeft im
mers geleerd dat daarvoor zorgvuldige 
voorbereiding noodzakelijk is. Bovendien 
is zonder politiek draagvlak, met name 
de steun van het parlement, geen herinde-
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lingsplan uitvoerbaar. Zij wezen op het 
menselijke aspect van reorganisaties en 
citeerden instemmend de opmerking van 
de regeringscommissaris voor de reorga
nisatie van de rijksdienst, de heer Tjeenk 
Willink, dat het bij departementale her
indeling om mensen en hun werk gaat, iets 
dat politici sterker zouden moeten besef
fen. Idenburg en Kooiman benadrukten 
dat herindeling van departementen een 
bijdrage kan zijn voor het beter functio
neren van de rijksdienst maar geen pana
cee is. Als de politiek problemen heeft met 
het nemen van moeilijke beslissingen, is 
de gedachte zinloos dat die problemen 
kunnen worden opgelost door, zoals zij 
dat plastisch uitdrukten, verhuiswagens 
door Den Haag laten rijden. 
Ook de voorzitter van de CHR. Vonhoff, 
liet in een vraaggesprek 2 duidelijke taal 
horen. De CHR heeft. zo zei hij, gepleit 
voor een fundamentele, structurele aan
pak, waarbij de ophefifng van ministeries 
een sluitstuk kan zijn. Zo maar departe
menten opheffen heeft geen zin. 
Enkele dagen later, als inderdaad tot de 
opdeling van Volksgezondheid en Milieu
hygiëne blijkt te zijn besloten, laat ook het 
vierde lid van de CHR. de heer De Haan, 
- bekend voorstander van de koppeling 
van milieuhygiëne, natuurbehoud en ruim
telijke ordening - weten :J dat hij de be
slissing op zich wel toejuicht, maar ernsti
ge bezwaren heeft tegen de overhaaste 
gang van zaken. De Haan wist echter op 
dat moment nog niet dat natuurbehoud 
helemaal niet in het nieuwe departement 
tezamen met milieuhygiëne zou worden 
ondergebracht. 

Redenen voor de departementale reorga
nisatie 
Ondanks de geruchten over een ophanden 
zijnde departementale reorganisatie ver
meldt het regeerakkoord van 26 oktober 

2 Binnenlands hestuur 29-10-'82. 
3 Trouw 3-11-'82. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 5/83 

256 

er niets over. In het eindverslag van in
formateur Scholten op 30 oktober bleek 
evenwel dat inderdaad tot de meerge
noemde opdeling van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne zal worden overgegaan. 
Over de plaats van hoofddirectie Natuur
behoud en Openluchtrecreatie (NBOR) 
(bij CRM blijven of onderbrengen bij 
Landbouw of het nieuwe VROM) is nog 
geen beslissing genomen. 
De overwegingen waren: 
- Ruimtelijke ordening en milieuhygiëne 
hebben vele 'breukvlakken' (bedoeld zul
len zijn 'raakvlakken'). Onderbrengen in 
één departement geeft meer samenhang in 
het beleid. 
- De relatie van volksgezondheid en 
maatschappelijke dienstverlening komt tot 
uitdrukking in de nieuwe opzet. 
- De moeilijke situatie van NBOR vraagt 
om een oplossing. Het is de vraag of het 
aantal 'breukvlakken' met CRM, VRO en 
Land bouw niet te gro0t is. 

Toen formateur Lubbers op 4 november 
zijn eindverslag uitbracht bleek dat na
tuurbehoud bij Landbouw werd onderge
bracht. Als reden werd aangevoerd dat 
het beleidsonderdeel een zeker 'breuk
vlak' vertoont met genoemd ministerie 
maar niettemin is aangewezen op een 
goede samenwerking ermee. 
Voor openluchtrecreatie geldt dit argu
ment niet zozeer; of dit onderdeel even
eens bij Landbouw wordt ondergebracht, 
en of dus de hoofddirectie NBOR als zo
danig blijft voortbestaan, werd nog over
wogen. Vergelijkt men deze argumentatie 
met die van informateur Scholten, dan 
blijken, merkwaardigerwijs, de 'breuk
vlakken' van NBOR met CRM en VRO 
niet meer mee te tellen. Dit vereenvoudigt 
de keus aanzienlijk. 
De regeringsverklaring en het daarop vol
gende debat in het parlement leverden 
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nauwelijks nieuwe gezichtspunten op. De 
minister-president ontkende niet dat er 
een relatie is tussen milieuhygiëne en 
volksgezondheid maar al afwegend was 
zijn keus toch op het samengaan van mi
lieuhygiëne en ruimtelijke ordening ge
vallen. De regering heeft, zo zei hij, met 
deze herverkaveling willen laten zien dat 
de reorganisatie van de rijksdienst geen 
uitstel kan velen. Zij is geen experiment 
en dus niet van tijdelijke aard. Tot depar
tcmentale reorganisaties kan, om lang
durige onzekerheid te voorkomen, slechts 
bij een kabinetsformatie worden besloten. 
Moties van de oppositie waarin gepleit 
werd voor nader beraad en d\e de herver
kaveling een tijdelijk karakter wilden ge
ven, wees de heer Lubbers af; zij vonden 
geen steun bij de meerderheid van de Ka
mer. 
Belangrijk evenwel was de toezegging van 
de minister-president, dat in de nieuwe 
situatie de overgeplaatste onderdelen her
kenbaar zullen blijven. Een motie van 
CDA en VVD waarin werd verzocht de 
eigen identiteit van de hoofddirectie 
NBOR te handhaven, werd door de Ka
mer unaniem aanvaard. 4 Deze plotselinge 
behoefte om de identiteit van NBOR te 
bewaren was onmiskenbaar het gevolg 
van de beroering die in de kring van de 
milieu- en natuurbeschermingsorganisaties 
was ontstaan, vooral toen het gerucht 
ging dat NBOR zal worden gedeeld en 
'geïntegreerd' in de diverse onderdelen 
van Landbouw. Kort voor het Kamer
debat had een afvaardiging van een zes
tigtal van deze organisaties, onder leiding 
van de heer Quené, in zijn hoedanigheid 
als voorzitter van de oude en eerbied
waardige vereniging tot behoud van na
tuurmonumenten, een bezoek aan de he-
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ren Lubbers, Winsemius en Braks ge
bracht. Daarin gaven zij blijk van hun 
grote ongerustheid en pleitten voor het 
handhaven van de plaats die het mileu
beleid had verworven en vooral voor het 
behoud van de zelfstandigheid van na
tuurbehoud en openluchtrecreatie als or
ganisatorische eenheid. 

Gevolgen van de departementale her
indeling 
Over de organisatorische aspecten van 
deze operatie zouden vele kritische woor
den zijn te zeggen. Ik zal mij echter be
perken tot politieke kanten van de zaak. 
De vraag die het eerst opkomt is: wat be
tekent deze beslissing voor het beleid in
zake milieu- en natuurbehoud? 
Wanneer men terugkijkt op de ontwikke
ling van het milieuhygiënisch beleid dan 
kan de conclusie niet anders zijn dan dat 
deze beslissing een breuk daarmee bete
kent. De van meet af aan bestaande sa
menhang tussen milieuhygiëne en gezond
heictsbescherming is verbroken en het valt 
te betwijfelen of dit verlies wordt gecom
penseerd door de winst verkregen door 
nauwere banden met de ruimtelijke or
dening. 
Zwaarder weegt dat de milieuhygiëne in 
het totale regeringsbeleid voortaan een 
minder herkenbare plaats inneemt nu zij 
is ondergebracht in een departement, waar 
ook andersoortige belangen zoals de 
volkshuisvesting en de ruimtelijke orde
ning worden behartigd. 
Is er niettemin wel een enkel argument 
aan te voeren- de onderlinge raakvlak
ken - voor het onderbrengen van milieu
hygiëne bij VRO, voor het overhevelen 
van NBOR naar Landbouw lijkt mij dat 
onmogelijk. De constatering van de infor-

4 In het mondeling overleg met de Vaste Commissie voor Landbouw (20-1-83) heeft de Kamer 
aangedrongen op de vorming van een afzonderlijk directoraat-generaal om de identiteit van het 
NBOR te waarborgen. De bereidheid van de heer Braks daartoe is nihil gebleken. Onlangs 
(Trouw 13-5-83) rnaakte hij bekend d:ü het NBOR onderdeel van het Directoraat-generaal voor 
Landinrichting, Grond- en Bosbeheer zal vormen. De organisatorische en ambtelijke proble
men waren te groot! 
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mateur dat 'de groene ~ector' in de knel 
zit is juist. Landbouwbeleid en natuurbe
houd botsen vaak met elkaar. Wat ook 
niet verwonderlijk is. De moderne land
bouw vormt voor natuur en landschap de 
grootste bedreiging. Het huidige agrari
sche grondgebruik, gericht op maximale 
opbrengst en de cultuurtechnische voor
zieningen zoals ruilverkavelingen en ont
watering die ten behoeve van de landbouw 
worden uitgevoerd, kunnen als de voor
naamste oorzaken worden beschouwd van 
de sterke achteruitgang van vele planten 
en diersoorten in ons land en het teloor 
gaan van de nog niet zo lang geleden aan
wezige natuurlijke verscheidenheid 5. 

Deze diepe tegenstelling tussen landbouw 
en natuurbehoud lost men niet op door 
het zwakke beleidsterrein van het natuur
behoud, dat alleen maar geld kost, onder 
te brengen bij diens tegenvoeter, het ster
ke en invloedrijke ministerie van Land
bouw en Visserij. Als men NBOR uit 
CRM had willen losmaken, omdat dit de
partement te groot en te versnipperd 
dreigde te worden, had het logischerwijs 
moeten worden gebracht onder één dak 
met de zo nauw verwante milieuhygiëne, 
in de nieuwe situatie dus bij het ministerie 
van VROM. 

Aantjes heeft zeer aannemelijk gemaakt b 

dat de keus uiteindelijk op Landbouw viel, 
omdat hiermee aan twee wensen gelijk
tijdig tegemoet kon worden gekomen. De 
wens van Landbouw om greep op natuur
behoud te krijgen, waarvoor de toenma
lige bewindsman De Koning tijdens de 
kabinetsformatie binnen de CDA-fractie 
sterk heeft gepleit en de wens van de VVD 
om de heer Ploeg, die op Defensie was 
afgewezen, onderdak te brengen. 
Daarmee is de plaats van het natuurbe
houd, die toch alniet sterk was. in een nog 
zwakkere positie gekomen. De tegenge-
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stelde belangen van natuurbehoud en 
landbouw, bijv. in het geval van ruilver
kavelingen. waarover tot nu toe op kabi
netsniveau werd beslist als er geen over
eenstemming op departementaal niveau 
kon worden bereikt, zullen voortaan bin
nen één departement (LeV) worden 'ver
zoend'. De uitkomst is niet twijfelachtig. 
Zou het toevallig zijn dat deze reorgani
satie zich voornamelijk afspeelt in de sec
toren van milieuhygiëne en natuurbehoud? 
Natuurlijk niet. Het is een duidelijk teken 
dat het politieke gewicht van de belangen 
van natuur en milieu bij de huidige coali
tiegenoteu is afgenomen. De samenstellers 
van het kabinet zullen geen moment 
erover hebben gepeinsd het ministerie van 
Landbouw en Visserij op te heffen, zoals 
de CHR voorstelde. Zij wisten natuurlijk 
heel goed dat dit politiek en maatschap
pelijk heel wat moeilijker zou liggen. Het 
'groene front' is hechter georganiseerd en 
invloedrijker dan de 'groene sector'. 

Maar ook vanuit meer algemeen-politieke 
overwegingen is kritiek op zijn plaats. Dat 
deze reorganisatie geen verband houdt met 
de voorstellen van de CHR, noch past in 
de werkwijze die zij voorstelde, bleek al 
duidelijk uit wat de leden van die commis
sic in de pers te berde brachten. Door 
deze gang van zaken is bovendien een 
zware hypotheek gelegd op de toekomstige 
verdere reorganisatie van de rijksdienst. 
Allereerst is het werk van de betrokken 
regeringscommissaris doorkruist. De rege
ring heeft verder door te kiezen voor een 
snelle beslissing zonder voorafgaande 
analyse en zonder overleg met het parle
ment, zich op een nauwelijks begaanbare 
weg begeven. Lubbers voerde in de Kamer 
hiervoor als reden aan dat hierdoor lang
durige onzekerheid is voorkomen. Moet 
hieruit worden geconcludeerd dat een de
partementaal reorganisatieplan waarover 

5 Zie bijv. het recente uitvoerige rapport (1980) van het Rijksinstituut Voor Natuurbeheer 
Er>11u'stil1g, watahuishoudi11g, i11te11sil·aing in de landbouw en het natuurlijk milieu. 

" Trouw 24-12-1982. 
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met het parlement wordt overlegd, zoals 
de CHR voorstelde, van de baan is? Gelet 
op de samenhang met de andere voorstel
len om de rijksdienst te reorganiseren, is 
het twijfelachtig of het zonder zo'n plan 
en zonder overleg wel kan. 
En tenslotte is de departementale herinde
ling, waarvan de CHR nog dacht dat deze 
geen politiek strijdpunt was, in partijpoli
tiek vaarwater gekomen. Dat zou te be
treuren zijn omdat, zoals ldenburg en 
Kooiman betoogden, daardoor het brede 
politieke draagvlak, dat voor de continuï
teit van de organisatie van de rijksdienst 
onontbeerlijk is, gaat ontbreken. Als dat 
het geval is, moet men niet vreemd op
kijken wanneer de huidige oppositie, als 
zij de kans krijgt, een kabinetsformatie 
(de volgende?) aangrijpt om een door haar 
gewenste reorganisatie door te voeren. 

Reorganisatie en de politieke visie van het 
CDA 
Dit betoog zou niet volledig zijn als ten
slotte geen poging zou worden gewaagd 
over de reorganisatie ook iets te zeggen 
vanuit de politieke beginselen van het 
CDA. 
Terugkijkend in de historie zal men moe
ten erkennen, dat het aanvankelijk vooral 
de linkse partijen waren, die zich de zorg 
voor het milieu aantrokken. In de jaren 
zeventig veranderde dat. De nota 'Gerede 
Twijfel' (1974), het eerste gezamenlijke 
werkstuk van ARP, CHU en KVP, is daar 
het bewijs van. Daaruit spreekt veront
rusting over de ontwikkeling van de wes
terse samenleving. De economische groei 
wordt niet meer aanvaard als een onaan
tastbaar gegeven. Zij moet getoetst wor
den aan de gevolgen voor het milieu, het 
gebruik van grondstoffen en energie en de 
invloed op de derde wereld. Christelijke 
partijen hebben de opgave de schepping 
van de Heer als goede rentmeesters te be
heren. 
Het eerste CDA-verkiezingsprogram 'Niet 
bij brood alleen' laat eenzelfde geluid 
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horen. Het wijst op de verantwoordelijk
heid die de samenleving draagt tegenover 
God voor het instandhouden van zijn 
schepping. In het hoofdstuk 'Groei binnen 
de grenzen' leest men dat de economie in 
dienst moet staan van ons rentmeester
schap over Gods schepping. Ook in het 
laatste verkiezingsprogram vindt men op
nieuw het 'rentmeesterschap' als een kern
gedachte. Het beginsel van het rentmees
terschap geeft het milieubeleid een diepere 
zin. Het vloeit niet voort uit de noodzaak 
de gezondheid van de mens te beschermen 
of om de toekomst van het menselijk be
staan veilig te stellen, maar uit de op
dracht aan de mens de schepping te be
heren. Al het geschapene, niet alleen de 
mens, komt daardoor binnen de gezichts
kring. Zo wordt politiek meer dan behar
tiging van puur menselijke belangen. Wat 
moeilijk of zelfs helemaal niet in geld is 
uit te drukken, de zorg voor het milieu en 
het behoud van de natuur, krijgt in deze 
visie een centrale plaats in de christelijke 
politiek. 

Wie zijn oor te luisteren legt in partijdis
cussies over milieubeleid en ziet welke 
concrete uitwerking in de praktijk wordt 
voorgestaan, twijfelt wel eens of de hoog
gestemde idealen waar het program van 
spreekt ook werkelijk de drijfveren zijn tot 
het concrete politieke handelen. 
Ook bij deze departementale reorganisatie, 
die in het bijzonder het milieubeheer en 
natuurbehoud raakte, rijst de vraag of er 
niet een kloof ligt tussen programmatisch 
ideaal en politieke praktijk. Ik vind het 
pijnlijk te constateren, dat het CDA eraan 
heeft meegewerkt, dat de zorg voor het 
milieu en in het bijzonder het natuurbe
houd door deze reorganisatie verder naar 
de rand van de politiek is geschoven. 
In de moeilijke economische toestand van 
vandaag dreigt de politiek te verengen tot 
het streven naar het behoud van de ver
worven welvaart. Juist nu moet het CDA 
de moed opbrengen om waar te maken 
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dat het niet om brood alleen gaat. 
Discussie over het functioneren in de 
praktijk van de hoge idealen van gerech
tigheid, solidariteit en niet te vergeten 
rentmeesterschap, is geen luxe, maar 
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noodzakelijk, wil het CDA, althans als 
christelijke partij, de eeuwwisseling halen. 


