
D66: Milieu steeds hoog in het 
vaandel, maar geen milieupartij 

Peter A.G.M. Pot 

D66 schonk niet - zoals vaak wordt ge
dacht of gesuggereerd (zie bijv. het artikel 
van prof. dr. H. Righart in De Tijd van 26 
januari 1990) - al vanaf de oprichting in 
1966 veel aandacht aan het milieu. Het 
milieubewustzijn brak pas in 1969 in alle 
geledingen van de partij door. Het milieu 
heeft bovendien in de gesch.iedenis van D66 
nooit echt op de eerste plaats gestaan; D66 
verdient in die zin dan ook niet het predi
kaat 'milieupartij'. Op de eerste plaats stond 
voortdurend de radicale democratisering. 
Anderzijds is het vooral door milieuorgani
saties en de media opgeroepen beeld dat 
D66 toen ze regeringsverantwoordelijkheid 
droeg (in 1981-1982) steeds op milieugebied 
het tegenovergestelde deed van hetgeen ze de 
kiezers beloofd had, ook een foutief beeld. 

In dit artikel1 heb ik getracht in grote lijnen de vol
gende vraag te beantwoorden. In hoeverre schonk de 
politieke partij Democraten 66 in de jaren 1966-1989 
aandacht aan het milieu? Bij het beantwoorden van 
deze vraag heb ik gekeken naar verschillende niveaus 
van de partij: de partij als geheel (zich weerspiegelend 
in de statuten en programma's, die op congressen 
worden vastgesteld en gewijzigd), de Tweede-Kamer
fractie, de bewindslieden (in 1981-1982), en de werk
groepen. Het tijdvak 1966-1989 is ingedeeld in vier 
perioden: 1966-1970, 1970-1976, 1976-1982 en 
1982-1989. De periode 1982-1989 is niet bestudeerd 
op al deze niveaus. Ik heb me hoofdzakelijk gericht 
op de algemene gedragingen en opvattingen van D66 
op milieugebied en niet zo zeer op (onderdelen van) 
andere beleidsterreinen die ook met het milieu in 
aanraking komen (als bijv. het energiebeleid of het 
openbaar vervoer). 

In de eerste jaren na de oprichting, waarin de partij 
zich onder leiding van Van Mierlo onafhankelijk 
opstelde, brak het milieubewustzijn door. Onderzocht 
is wanneer die doorbraak kwam. Vervolgens is beke
ken of D66 in de jaren 1970-1976, waarin ze -
voornamelijk op initiatief van Van Mierlo - samen
werkte met de PvdA en de PPR, de belangstelling 
voor het milieu vasthield. Daarna is onderzocht of 
D66, na de crisis in de jaren 1974-1976, bij de we 

* De auteur is historicus en als stagiair werkzaam ge
weest op het DNPP te Groningen, 
Hij dankt drs. Voennan en dr. Lucardie van het 
DNPP voor hun nuttige op- en aanmerkingen 
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deropbouw van een onafhankelijke partij - onder 
leiding van Glastra van Loon en Terlouw - weer 
dezelfde plaats toekende aan het milieu en in hoever
re ze in de praktijk van het regeren (in de jaren 
1981-1982) rekening hield met het milieu. Tenslotte 
wordt de aandacht voor deze kwestie in de jaren 
1982-1989 zeer globaal onder de loep genomen. De 
Democraten zaten in deze periode opnieuw in de 
oppositie en ze moesten opnieuw een (zij het kleine
re) crisis oveIWinnen. 

Dit artikel wordt afgesloten met enkele opmer
kingen over economische krimp, milieu en natuur. 

1. 1966-1970 

Tot diep in de jaren zestig was er in Nederland wei
nig belangstelling voor het probleem van de milieu
verontreiniging. De Provobeweging (1965-1967) was 
eigenlijk de eerste groepering in Nederland die veel 
aandacht schonk aan dit probleem. Naast de Provo's 
kwam ook vrij spoedig een aantal milieuactiegroepen 
op. Van de politieke partijen was het alleen de PSP 
die zich ruim vóór 1970 serieus bezighield met de 
milieuverontreiniging. 

D66 schonk er in de eerste jaren van haar bestaan 
erg weinig aandacht aan. In het Appèl aan iedere 
Nederlander die ongerust is over de ernstige devalua
tie van onze democratie - een pamflet dat op 15 
september 1966 verspreid werd om te peilen of er 
voldoende weerklank bestond voor de ideeën van de 
36 personen die een nieuwe partij wensten op te 
richten - staat het streven naar radicale democratise
ring van de Nederlandse samenleving en het politieke 
bestel centraal. Het Appèl rept met geen enkel woord 
over het milieu. In de in de statuten opgenomen 
doelstelling komt het milieu ook niet ter sprake. Als 
doelstelling wordt genoemd ' ... de democratisering van 
de Nederlandse samenleving in het algemeen en van 
het Nederlandse politiek bestel in het bijzonder. . .'2 In 
het eerste politiek program (dat net als de statuten op 
het oprichtingscongres werd vastgesteld) wordt er 
nauwelijks aandacht aan geschonken. Pas in het laat
ste hoofdstuk wordt onder het kopje 'Gezondheidsbe
scherming' op de allerlaatste bladzijde gesproken over 
de toenemende vervuiling van lucht, water en grond, 
en over de bestrijding van het lawaai in het verkeer.3 

Deze punten werden - in verkorte vorm - overgeno
men in het verkiezingsprogramma voor de Kamerver
kiezingen van februari 1967, als laatste punten van de 
laatste paragraaf, onder de titel 'Bevolkingspolitiek'.4 

Ondanks deze geringe aandacht was D66 echter 
een van de eerste partijen die de toenemde veront
rusting in alle lagen van de Nederlandse bevolking in 
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de jaren 1968-1970 opmerkte en de milieuproblema
tiek als een 'nieuwe nood' signaleerde. Binnen D66 
was het op het niveau van de werkgroepen dat men 
zich het eerst de ernst van de problematiek realiseer
de (nl. in 1968), daarna volgde het congres (in mei
juni 1969) en tenslotte de Tweede-Kamerfractie 
(vanaf september 1969). 

Op 2 maart 1968 werd bij de Werkgroep Volksge
zondheid de Subgroep Gezondheidsbescherming inge
steld, met als voorzitter Van der Veen en als secre
taris, en later dat jaar voorzitter, Copius Peereboom. 
De naam van deze laatste duikt in de beginfase, maar 
ook in latere jaren, steeds op bij activiteiten op mi
lieugebied. In maart 1969 verschenen de eerste dis
cussienota's van deze subgroep: 'Toekomstbeleid inza
ke gezondheidsbescherming' en 'Luchtverontreiniging'. 
In eerstgenoemde nota schrijft de werkgroep o.a.: 

"Echter kunnen deze fundamentele rechten van de 
staatsburger (recht op privacy, rust, schone lucht, 
schoon water en een schone bodem; PP) in onze 
huidige technologische samenleving gemakkelijk in de 
verdrukking geraken. Een politieke partij met toe
komstvisie dient de staatsburger deze 'leefbaarheids 
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rechten' te garanderen. Voorts dienen alle burgers om 
wier 'leefbaarheid' het tenslotte gaat, meer direct en 
meer intensief bij het overheidsbeleid te worden be
trokken."s 

In het voorjaar van 1970 verschenen nog eens twee 
nota's op milieugebied: Watervervuiling in Nederland 
en Algemeen milieubeheer en industrieplanning. 

In de Tweede Kamer hielden de D66-parlementa
riërs zich aanvankelijk weinig bezig met het milieu. In 
de periode tot september 1969 stelden zij in totaal 
slechts drie vragen over milieukwesties en dienden ze 
geen moties in m.b.t. dit onderwerp. Maar van sep
tember 1969 tot april 1970 stelden de 
D66'ers 12 vragen - evenveel als de PSP, maar min
der dan de over veel meer zetels beschikkende 
PvdA - en dienden ze de meeste moties betreffende 
de milieuproblematiek in (nI. 4 van de in totaal 6). 
De vragen hadden vooral betrekking op de luchtver
ontreiniging; de moties betroffen zowel de lucht-, als 
de bodem- en watervervuiling.6 

Beleidsplan 
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Op de congressen in mei-juni 1969 en april 1970 
werd het milieugedeelte van het politieke programma 
flink uitgebreid. Op het decembercongres in 1969 
werd besloten tot het opstellen van een concreet 
beleidsplan, waarin de doeleinden en prioriteiten in 
samenhangend verband gepresenteerd zouden moeten 
worden. Het plan diende voor de eerstkomende vier à 
vijf jaar concreet aan te geven welke daden van een 
regering zouden worden verwacht, uitgaande van de 
hoofdlijnen van het politieke programma. Een centrale 
werkgroep, waarvan o.a. Copius Peereboom, M.B. 
Engwirda en Van Mierlo lid waren, coördineerde de 
activiteiten van de verschillende werkgroepen ten 
behoeve van dit plan. De milieuproblematiek zou een 
zeer vooraanstaande plaats innemen. In de Democraat 
van november 1970 werd het ontwerp-beleidsplan 
gepresenteerd, dat zou dienen als uitgangspunt voor 
de discussie op het congres in december. In zijn rede 
tot het decembercongres waarop dit (geamendeerd) 
beleidsplan7 werd aanvaard, zei Van Mierlo onder 
meer: "We hebben ons afgevraagd wat de kernproble
men zijn waarmee onze en eigenlijk iedere welvaarts
maatschappij in de directe toekomst wordt geconfron
teerd: het probleem van de evolutie van de gesloten 
samenleving naar de open samenleving; het probleem 
van de leefbaarheid en met name van het milieube
heer in onze open economie, en het probleem van de 
besturing van de technische ontwikkeling. Drie kers
verse, maar ineens acuut geworden problemen, waar
over de ideologieën zich nog niet met hun standaard
oplossingen hebben ontfermd. ( ... ) Als je twee jaar 
geleden ook maar met een vinger wees naar de on
gebreidelde economische groei van Rijnmond werd die 
afgebeten. Totdat de gifwolken kwamen en de publie
ke mening op slag veranderde."8 

Het definitieve beleidsplan, waarin de hierboven 
door Van Mierlo geschetste kernproblemen centraal 
staan, béstaat uit zeven hoofdstukken. De leefbaarheid 

~ wordt besproken in het tweede hoofdstuk. De eerste 
paragraaf van dit tweede hoofdstuk gaat exclusief over 
het milieubeheer. Er worden vijf uitgangspunten voor 
het beleid inzake milieubeheer en leefbaarheid voor
gesteld: 
a) er is een nieuwe mentaliteit nodig; de burger 
moet 'milieubewust' worden. 
b) op grond van deze mentaliteitsverandering dienen 
nieuwe structuren in bestuur en maatschappij te 
worden ontwikkeld, die passen in de D'66 visie van 
een open maatschappij. 
c) er dient een sluitend en fmancieel uitgewerkt be
leidsplan te worden ontwikkeld dat langs horizontale 
bestuurslijnen de activiteiten van alle departementen 
verbindt. 
d) de aanpak van de milieuproblematiek dient te 
worden geïnternationaliseerd; met name dient hier te 
worden gedacht aan de benoeming van een afzonder
lijk lid van de Europese Commissie voor de milieu
politiek, alsmede het in leven roepen van een gespe
cialiseerde organisatie van de Verenigde Naties voor 
dit doel... 
e) opzettelijke verontreiniging dient met boetes (of 
anderszins) te worden bestraft; naar analogie van de 
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Wet Economische Delicten moet er een Wet Delicten 
tegen het Milieu komen.9 

2. 1970-1976 

Na 1970 nam de mondiale bezorgdheid om het milieu 
sterk toe. In Nederland kwam dit niet alleen tot uiting 
in het optreden van de Kabouters en de enorme groei 
van het aantal milieuactiegroepen, maar ook in het 
regeringsbeleid. Opmerkelijk is echter dat vanaf de 
oliecrisis (1973) - die een periode van economische 
stagnatie inluidde - het milieu weer snel naar de 
achtergrond werd gedrongen. De aanpak van deze 
problematiek door het kabinet-Den Uyl (1973-1977), 
waarin ook D66 zitting had, viel tegen, vooral gezien 
de gewekte verwachtingen. 

D66 hield de grote belangstelling voor het milieu -
die sinds 1969 in alle geledingen van de partij bestond 
- in de hele periode 1970-1976 vast In het verkie
zingsprogramma van de progressieve drie (pvdA, D66 
en PPR) uit 1971 neemt de milieuproblematiek als 
een van de drie kernproblemen een zeer belangrijke 
plaats in. Deze drie kernproblemen waren overgeno
men uit het beleidsplan van D66. (Het was overigens 
ook het eerste verkiezingsprogramma van D66 waarin 
het milieu op de voorgrond trad.) En het was ook 
m.n. D66, in de persoon van Van Mierlo, die het 
initiatief nam tot het instellen van de 'Commissie van 
Zes'.10 Deze commissie moest op grond van een ana
lyse van de actuele problemen voorstellen uitbrengen 
voor essentiële maatschappelijke hervormingen en 
adviseren over de opzet van een progressieve volks
partij. In haar Advies - vaak aangeduid als het Rap
port-Mansholt, dat kort na het Rapport aan de Club 
van Rome verscheen (nl. in maart 1972) - wees de 
Commissie van Zes de al maar groeiende industriële 
produktie op een 'eindige' aarde aan als een van de 
drie crises die de mensheid bedreigen. Het Rapport
Mansholt klonk vervolgens sterk door in Keerpunt 
1972, het verkiezingsprogramma van de progressieve 
drie in 1972. 

In 1973 strandde het project 'Samen over leven', de 
discussie over het Advies van de 'Commissie van Zes', 
en kwam er een einde aan het overleg dat had moe
ten leiden tot een progressieve volkspartij. Bij D66 
verslapte ondanks deze ontwikkelingen, ondanks het 
grote verlies bij de verkiezingen van 1972 en de crisis 
in de partij (1974-1976), de belangstelling voor de 
milieuproblematiek niet In tegenstelling tot de alge
mene trend in de Nederlandse politiek vanaf 1973 
verdween het milieu bij D66 niet naar de achtergrond. 
De enige D66-minister, Gruijters (Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening), kon weinig veranderen aan 
deze algemene trend. 

Op congressen van D66 kwam de milieuverontrei
niging vaak aan de orde en het partijprogramma werd 
op milieu gebied bijgewerkt. Er verschenen nieuwe 
rapporten m.b.t de milieuvervuiling: het interim
rapport 'Economische groei in het licht van de mi
lieuproblematiek' (1973) en 'Naar een effectief milieu
beleid' (1974). In eerstgenoemde rapport wordt de 
verwachting uitgesproken dat ' ... de eerstkomende jaren 
enige procenten van de economische groei zal moeten 
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worden aangewend om tot een aanvaardbaar milieu
en grondstoffenbeleid te komen.'l1 

De Tweede-Kamerfractie nam belangrijke initia
tieven op dit gebied. Zo was het Terlouw die in 
moties in februari 1974 en maart 1976 het voortouw 
nam voor acties ter versterking van de positie van het 
milieubeleid in het totale beleid. 

3. 1976-1982 

Het eerste kabinet- Van Agt (1977-1981) zette in 
grote lijnen het milieubeleid van het kabinet-Den Uyl 
voort Dat dit onvoldoende was bleek aan het begin 
van de jaren tachtig toen de milieuproblemen inmid
dels waren verergerd. 

D66 schonk ook in deze jaren veel aandacht aan 
het milieu. In het nieuwe beleidsprogramma werd het 
probleem van de grote werkloosheid niet belangrijker 
gevonden dan de milieuproblematiek, zoals in het 
kabinetsbeleid, maar als even urgent beschouwd. In 
Het redelijk alternatief, het verkiezingsprogramma van 
1977, neemt het milieu ook een centrale plaats in. In 
de inleiding van dit verkiezingsprogramma schrijven de 
Democraten: 

"Wie dat (het verkiezingsprogramma PP) doorleest 
zal ontdekken dat een paar bedoelingen steeds cen
traal staan. Dat zijn het streven naar geestelijke vrij
heid en individuele ontwikkelingsmogelijkheden, de
mocratisering door spreiding van macht, en de ont
wikkeling van een gezond bedrijfsleven in een gezond 
milieu."12 

Verder was de Tweede-Kamerfractie, m.n. in de 
persoon van mevrouw Lambers-Hacquebard, zeer 
actief op milieugebied. Ze diende erg veel moties 
m.b.t de milieuproblematiek in. Deze moties betroffen 
bijv.: de milieu-effectrapportage, het toelatingsbeleid 
voor nieuwe chemische stoffen (beide aangenomen); 
de terugdringing van S02, een nieuw tracé voor de 
Almere-spoorlijn (beide verworpen) en het gebruik 
van chloorfluorkoolwaterstoffen in spuitbussen (afge
voerd). Van de 37 voornaamste moties op het gebied 
van de milieuhygiëne in de jaren 1978-1980 werden 
er 11 ingediend door de D66-fractie (alle 11 door 
mevrouw Lambers), dus relatief veel voor een fractie 
die slechts 8 van de 150 zetels bezette.13 Maar het 
was niet àlleen mevrouw Lambers die zich zorgen 
maakte over het milieu. De fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer (sinds juni 1973), Terlouw, zei nl. in 
een interview in 1979: 

'Het grote gevaar is dat het milieuprobleem ver
scholen dreigt te gaan achter de werkloosheids
problematiek, achter het gebrek aan energie, 
achter de bewapeningswedloop en noem maar op. 
Het milieuprobleem is nog steeds ernstig en het 
feit dat onze grondstoffen opraken, dat we bezig 
zijn van de wereld een grote vuilnisbelt te ma-
ken is iets ( ... ) dat hoge prioriteit moet heb-
ben. ( ... ) 'Radicale democratisering' zegt ons 
statuut. Als je praat over dingen als milieu-
bederf op mondiale schaal, of over de overheer-
sing van wetenschap en technologie, dan doet zich 
de vraag voor hoe sterk een democratie is. Is de 
democratie sterk genoeg om weerstand te bieden aan 
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dit soort ontwikkelingen?'14 
En in zijn rede tot het congres in Utrecht (1 no

vember 1980) zei hij onder meer: 'We richten ons, 
zoals we de laatste tien jaar hebben gedaan, op ver
sterking van de industriële structuur, binnen de gren
zen die milieu en grondstoffenschaarste stellen, opdat 
we daaruit later een versterking van de quartaire 
sector kunnen betalen.'15 

In de periode 1976-1982 verschenen er van de 
hand van milieu-werkgroepen drie rapporten: Naar 
meer en beter bos in Nederland (1981), Lange termijn 
milieubeleid (1982) en Natuur- en landschapsbe
scherming in Nederland (1982). In laatstgenoemde 
rapport worden in het eerste hoofdstuk de oorzaken 
van de achteruitgang van natuurgebieden (de lagere 
grondwaterstand, het gebrekkig beheer, vervuilde 
stoffen, recreatie en de verbreking van ecologische 
relaties) èn de oorzaken van het kwaliteitsverlies van 
het cultuurlandschap (kunstmest, chemische bestrij
dingsmiddelen, de bio-industrie, de waterverontreini
ging en de diepe ontwatering) op een rijtje gezet 
Daarna wordt de invloed van de verschillende secto
ren van de samenleving (landbouw, bosbouw, recrea
tie, jacht, verstedelijking, industrie, enz.) op natuur en 
landschap geanalyseerd, en worden tenslotte voor deze 
sectoren de gewenste beleidsmaatregelen genoemd. 

Regeringsverantwoordelijkheid 

In het verkiezingsprogramma voor de Kamerverkie
zingen van 26 mei 1981 (waarbij D66 17 zetels be
haalde) kreeg het milieu opnieuw een prominente 
plaats toebedeeld Dit programma spreekt in hoofd
stuk m - na een inleidend hoofdstuk en een hoofd
stuk over democratisering - over een vijftal nieuwe 
schaarsten (waarvan er twee direct met het milieu te 
maken hebben): de schaarste aan betaald werk, aan 
energie ('door een zorgeloos en spilziek gebruik van 
natuurlijke bronnen'), het schaarse gezonde milieu 
('door onbekommerd te geloven in het oneindig in
casseringsvermogen van aarde, lucht en water'), de 
schaarse ruimte (door onnadenkend met de beschik
bare ruimte om te springen) en de schaarste aan 
woningen (voor de meest kwetsbare medeburgers).16 
Wat de energie betreft wordt er gepleit voor isolatie 
en het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen. 
Tevens zegt D66 nu - net als de PvdA - na flinke 
discussies op congressen, voor het eerst - méde als 
gevolg van de druk die milieuactiegroepen uitoefenden 
- dat de bestaande kerncentrales in Borsele en Do
dewaard gesloten moeten worden; voorheen wilde ze 
slechts geen uitbreiding van het bestaande aantal 
kerncentrales. (De PSP en de PPR spraken zich in 
1977 al uit tegen àlle kerncentrales.) 

Toen D66 in september 1981 regeringsverantwOOr
delijkheid ging dragen, was de grote vraag of ze de 
mooie woorden die ze vanaf 1969 aan het milieu had 
gewijd ook in daden zou· gaan omzetten. Een opper
vlakkige beschouwing achteraf wekt sterk de indruk -
en dit beeld bestaat nog steeds bij zeer veel mensen -
dat dit niet het geval is geweest De D66-bewindslie
den kwamen - door kwesties als de aanleg van de 
Flev?spoorlijn (Zeevalking), gasboringen op Ameland 
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(Terlouw), het in zee storten van radio-actief afval 
(mevrouw Lambers), het kappen van bomen in het 
bos Amelisweerd (Zeevalking) en de Uniser-affaire 
(mevrouw Lambers) - herhaaldelijk in opspraak. Deze 
kwesties zullen nu zeer in het kort worden besproken. 

Het tracé van de Flevospoorlijn tussen Almere en 
Lelystad liep aanvankelijk dwars door het natuurge
bied De Oostvaardersplassen. Na veel gedelibereer 
stelde minister Zeevalking van Verkeer en Waterstaat 
voor om het tracé dusdanig te verschuiven dat het 
gebied gespaard zou blijven. De Tweede Kamer ging 
in november 1981 akkoord met het door de minister 
voorgestelde plan, het zgn. 'badkuipmodel'. De meeste 
milieuorganisatis waren hierover tevreden. 

Minister Terlouw van Economische Zaken werd er 
in het najaar van 1981 door milieu-activisten van be
schuldigd de Nederlandse Aardolie Maatschappij 
(NAM) toestemming te hebben gegeven voor gasbo
ringen op Ameland Dit is echter een verdraaiing van 
de werkelijkheid De toestemming was al gegeven bij 
Koninklijk Besluit van maart 1979 en Terlouw kon 
dat niet meer ongedaan maken. Toen Terlouw in 
oktober 1982 de gaswinning bij Zuidwal (tussen Har
lingen en Terschelling) om juridische redenen wèl kon 
tegenhouden, deed hij dat ook. Dat was echter na de 
verkiezingen en dit trok weinig aandacht van de me
dia. 

Slechts korte tijd later kwam staatssecretaris Lam
bers-Hacquebard (Volksgezondheid en Milieuhygiëne) 
negatief in het nieuws. Zij schreef op 10 december 
1981 in een brief aan de Kamer dat zij besloten had 
vergunning te verlenen voor het opgraven, verpakken 
en in zee storten van het radio-actief afval op het 
KEMA-terrein. Milieu-organisaties en kamerleden 
lieten zich zeer kritisch uit over dit besluit. Het bleek 
echter dat er voor dit afval op korte termijn geen 
verantwoorde opslagplaats op land gevonden kon 
worden, . terwijl het zo snel mogelijk weg moest omdat 
het een direct gevaar voor de volksgezondheid bete
kende. 

In diezelfde maand kwam minister Zeevalking op
nieuw in opspraak. Op 29 december 1981 liet hij in 
de Volkskrant weten dat milieu-aspecten niet van 
doorslaggevend belang zouden zijn bij de beslissing 
over de aanleg van Rijksweg 27 door het bos Amelis
weerd: 

'Begin volgend jaar valt er een beslissing. Daarbij 
gaat het niet zo zeer om de vraag of het bos aange
tast mag worden. Amelisweerd is nauwelijks een bos 
te noemen, het is niet meer dan een strook struiken. 
Waar het mij om gaat is of er in deze tijd nog be
hoefte is aan een snelweg met acht stroken op die 
plaats.' 

In een debat met de verkeersspecialisten uit de 
Tweede Kamer in januari 1982 deelde Zeevalking 
mee dat de nieuwe weg niet gemist kon worden en 
moest dienen ter ontlasting van de bestaande wegen 
ten oosten van Utrecht 

Dit was de enige kwestie waarin de D66-fractie in 
de · Tweede Kamer afstand nam van een eigen be
windsman. Tommel (D66) diende samen met Rienks 
(PvdA) en Waltmans (PPR) een motie in waarin de 
regering verzocht werd een studie te verrichten naar 

!dee66 nr. 4 1990 

t 



de gevolgen van het niet voltooien van de A27-mid
den. Deze motie werd echter, met 74 stemmen tegen 
en 67 voor, verworpen. Vervolgens zette Zeevalking 
in mei 1982 in een brief aan de Tweede Kamer zijn 
motieven voor de aanleg van Rijksweg 27-midden nog 
eens op een rijtje.17 Deze brief werd opnieuw gevolgd 
door een motie van de kamerleden Waltmans, Rienks 
en Tomme!, waarin ze dit keer de regering vroegen 
om in afwachting van een onderzoek naar de recon
structie van Rijksweg 222 (die in de buurt ligt) geen 
nieuwe werkzaamheden te laten uitvoeren aan Rijks
weg 27-midden. Ook deze motie werd met een gerin
ge meerderheid verworpen. 

Zeevalking liet uiteindelijk op 24 september 1982 
het door tegenstanders van de aanleg opgerichte 
tentenkamp in het bos Amelisweerd door de ME 
ontruimen. Daarna werd snel overgegaan tot het 
kappen van circa 600 bomen. 

De laatste spraakmakende kwestie, de Uniser-affai
re, kwam in augustus 1982, vlak -vóór de verkiezingen, 
in het nieuws. Het betrof hier een geruchtmakende 
gifaffaire. De top van Uniser, een bedrijf in Moerdijk 
dat zich bezighield met de .verwerking van chemisch 
afval, werd gevangen gezet na een justitieel onderzoek 
waarbij was gebleken dat er illegaal giflozingen in het 
Hollands Diep hadden plaatsgevonden. Bij dit onder
zoek bleek tevens dat verschillende milieuwetten 
elkaar doorkruisten, en dat ambtenaren en bestuur
ders door gebrek aan kennis en ervaring fouten had
den gemaakt. 

Staatssecretaris Lambers-Hacquebard wenste - zo 
schreef ze in een brief aan de Tweede Kamer1B

- geen 
verder onderzoek naar de betrokkenheid van de over
heid bij dit milieuschandaal, omdat het teveel tijd zou 
kosten, omdat mogelijke onderzOekers te weinig be
voegdheden zouden hebben om de medewerking van 
de betrokkenen te krijgen, en omdat het veeleer ging 
om de structuur waarbinnen de ambtenaren en be
stuurders functioneerden - en deze structuur zou 
worden verbeterd. Bovendien verwachtte ze weinig 
nieuws van een dergelijk onderzoek. Het leek er sterk 
op dat mevrouw Lambers de ambtelijke betrokkenheid 
bij het Uniser-schandaal in de doofpot wilde stoppen. 

Op 25 augustus 1982 besloot ze toch tot een on
derzoek, vooral na verzoeken hiertoe van het PvdA
kamerlid mevrouw Epema-Brugman (die gesteund 
werden door een Kamermeerderheid), om iedere 
zweem van verdenking en onduidelijkheid over de rol 
van de betrokken overheden uit de weg te ruimen. Ze 
stelde een onderzoekscommissie van drie onafhanke
lijke deskundigen in. 

Afgezien van bovenstaande fout, die ze op tijd heeft 
hersteld, heeft mevrouw Lambers een goed milieube
leid gevoerd - in de korte tijd (ruim een jaar) - die 
haar ter beschikking stond. Ze heeft het milieubeleid 
onder druk van de ongunstige economische omstan
digheden goed overeind gehouden en aanzetten gege
ven in de goede richting. Enkele voorbeelden van 
door haar bereikte resultaten zijn: de aanzet naar een 
milieuvergunning, de regeling voor schone technologie, 
verlaging van het loodgehalte in benzine, verbetering 
van de ontwerp-Wet Bodemsanering en het vergaand 
voorbereiden van landopslag van radio-actief afval 
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i.p.v. zeedumping. 
Het vooral door de milieuorganisaties - o.a in 

een artikel vlak vóór de verkiezingen van september 
198219 

- èn de media opgeroepen beeld dat D66 toen 
ze regeringsverantwoordelijkheid droeg steeds op 
milietigebied het tegenovergestelde deed van hetgeen 
ze de kiezers beloofd had, is dus een grotendeels 
foutief beeld. Dit beeld droeg echter waarschijnlijk in 
belangrijke mate bij aan het zeer grote verlies bij de 
verkiezingen in 1982. 

Wel kan misschien gesteld worden - zoals mevrouw 
Lambers in een interview in 1989 deed20 

- dat het 
niet verstandig was dat D66 in de formatie van 1981 
het milieubeleid op zich heeft genomen. Persoonlijk 
ben ik het hier echter niet mee eens. Als een partij 
het regeerakkoord onderschrijft, moet zij mijns inziens 
ook bereid zijn om op het gebied waaraan ze al lange 
tijd veel aandacht schenkt regeringsverantwoordelijk
heid te nemen en moet ze zoveel mogelijk proberen 
de eigen ideeën (binnen de door het regeerakkoord 
gestelde grenzen) ten uitvoer te brengen. D66 heeft 
regeringsverantwoordelijkheid genomen en heeft in de 
korte tijd dat ze verantwoórdelijk was tevens gepro
beerd om er voor het milieu het beste van te maken. 

4. 1982-1989 

In de eerste helft van de jaren tachtig was er nog 
steeds sprake van economische stagnatie en zeer grote 
werkloosheid. Ongeveer vanaf 1986 klom de Neder
landse economie weer langzaam op uit het dal en 
begon de werkloosheid enigszins af te nemen. En 
sinds het eind van de jaren tachtig staat het milieu 
weer volop in de belangstelling, net zoals aan het 
begin van de jaren zeventig. Het op gang brengen van 
een andere manier van denken werd bevorderd door 
grote milieurampen (zoals de explosie in de kerncen
trale van Tsjernobyl in de Sovjetunie in 1986) en het 
in 1987 uitgebrachte rapport Our common future, dat 
geschreven werd door een VN -commissie onder 
voorzitterschap van de Noorse premier Gro Harlem 
Brundtland. De grote doorbraak in het denken van de 
Nederlandse regering en het parlement kwam tot 
stand door het rapport Zorgen voor morgen (1988) 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi
lieuhygiëne. Men besefte dat er snel ingrijpende 
maatregelen nodig waren om het milieu in Nederland 
leefbaar te houden. Zorgen voor morgen vormde de 
wetenschappelijke fundering voor de regeringsnota die 
in 1989 uitkwam, het Nationaal Milieubeleidsplan ' 
(NMP). De behandeling van dit plan in de Tweede 
Kamer leidde in mei 1989 tot de val van het kabinet
Lubbers 11 (1986-1989). 

D66 schonk in deze hele periode op alle niveaus 
van de partij veel aandacht aan het milieu, en niet 
alleen - zoals o.a de drie grote partijen (CDA, PvdA 
en VVD) - vanaf eind jaren tachtig. Ze zette daar
mee het door haar sedert 1969 gevoerde beleid voort. 
De enorme bélangstelling in de politiek, de media en 
de samenleving in het algemeen voor de milieupro
blematiek is echter ook niet ongemerkt aan D66 
voorbij gegaan. Zij plaatst het milieu nu nog meer op 
de voorgrond dan eerder in de jaren tachtig. In het 
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verkiezingsprogramma van 1989 is de eerste paragraaf 
na de inleiding geheel aan het milieu gewijd, in 1986 
kwam het milieu pas in de derde paragraaf aan de 
orde, ná de sociaal-economische paragraaf. 

Geen milieupartij 

Hoewel D66 erg veel aandacht aan de milieuproble
matiek heeft besteed, kwam deze problematiek toch 
eigenlijk (sinds 1969) steeds op de tweede plaats. D66 
is dan ook geen echte milieupartij. Op de eerste 
plaats staat al vanaf de oprichting het streven naar 
radicale democratisering. Bij de milieupartij De Groe
nen - die op 6 september 1989 zonder succes mee
deed aan de Tweede-Kamerverkiezingen met als 
lijsttrekker R. van Duijn, ex-Provo en ex-Kabouter, 
is dit precies omgekeerd: het milieu komt bij De 
Groenen op de eerste plaats, de democratisering op 
de tweede.21 Bovendien is dit tot nog toe de enige 
partij die om daadwerkelijk een schoon milieu te 
creëren voorstander is van (selectieve) economische 
krimp.22 

Voor hem komt D66-Natuurpartij in elk geval te laat! 

Aangezien de belangstelling voor het milieu binnen 
D66 de laatste jaren nog iets is toegenomen, is het 
zeker niet uitgesloten dat de partij over niet al te 
lange tijd een milieupartij wordt èn zelfs, meer dan 
dat, een 'natuurpartij'. 

Natuurpartij 

In de politiek wordt vooral gesproken over de dode 
natuur, die milieu wordt genoemd (bodem, water, 
lucht en alle stoffen die daarin voorkomen), en erg 
weinig over de levende natuur (het ecologisch netwerk 
van planten, dieren en mensen). Drs. F. Baerselman 
en drs. F.W.M. Vera spreken in dit verband van de 
noodzaak van een objectief natuurbegrip, de ecologi
sche referentie. 'Die referentie is niet "exact" in de 
tijd geplaatst, maar geeft aan hoe de natuur in Ne
derland onder de huidige klimatologische en biogeo
grafische omstandigheden zou kunnen zijn, als eco
systemen niet zouden zijn beïnvloed door allerlei 
cultuurmaatregelen.'23 Zij noemen de stelling dat de 
mens met zijn ontginning de natuur verrijkt een 
mythe. 

Ik wil, net als Baerselman en Vera, pleiten voor 

het politiek tot leven wekken van de levende natuur. 
Afsluitend wil ik voorstellen dat politieke partijen die 
de hele natuur (dus zowel de dode als de levende) op 
de eerste plaats stellen zich 'natuurpartij' mogen 
noemen. De eerste die in Nederland voor dit predi
kaat in aanmerking schijnt te komen, is de politieke 
partij De Groenen. Mogelijk volgen er meer. Mis
schien wel D66, wanneer de doelstelling van radicale 
democratisering (bijna) bereikt is. Er bestond en 
bestaat binnen de partij zeker belangstelling voor de 
gehele natuur. In het verleden bleek dit bijv. uit 
verkiezingsprogramma's, moties van mevrouw Lam
bers-Hacquebard en van Tommei, en uit rapporten 
van werkgroepen, zoals 'Algemeen milieubeheer en 
industrieplanning' (1970) en Natuur- en landschaps
bescherming in Nederland (1982). Tegenwoordig blijkt 
dit o.a. uit het (actuele) beleidsprogramma. 

D66 als natuurpartij zou een zeer redelijk alter
natief zijn voor opheffing ('ontploffing') of fuseren 
met de VVD tot één liberale partij. Het zou veel 
bijdragen aan het natuurbehoud en de natuurontwik
keling, en het zou D66 een vaste kiezersaanhang 
kunnen opleveren. 
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