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Rationeel beleid? 
Een vergelijking maken van de dilemma's en worstelingen 
binnen het eigen vakgebied (in mijn geval milieu) met 
andere terreinen, kan soms onverwachte gezichtspunten 
opleveren. Zo worstelen we in het milieubeleid al enige 
tijd met de vraag van kosteneffectiviteit, of zoals u wilt 
economische rationaliteit. Die is soms ver te zoeken. 

Er zijn in de tijd van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) nationale milieudoelen vast
gelegd, en die zijn vervolgens ponds-pondsgewijs aan verschillende economische sectoren 
toebedeeld. Nu kost het in de ene sector soms wel tien keer zoveel om de uitstoot van een 
vervuilende stofmet x% tem g te brengen dan in de andere. En dus zou het logisch zijn als 
er tussen alle spelers in het spel uitmil van doelstellingen zou kunnen plaatsvinden, met 
bijbehorende financiële transacties. Dan zouden namelijk de nationale doelstellingen 
tegen veel lagere kosten kunnen worden gehaald dan wanneer aan het huidige model 
wordt vastgehouden. Maar er moeten werkelijk bergen worden verzet om zo'n gedachte 
ook in de praktijk te brengen. Kennelijk vinden we een ton NOx, die uit de uitlaten van 
auto's komt, veel meer waard dan een ton NOx die de schoorstenen van electriciteitscen
trales verlaat. Hoewel beide dezelfde schade veroorzaken. De vraag komt dan ook op: zijn 
we in Nederland eigenlijk wel rijp voor een kosteneffectief milieubeleid? Niets wijst daar 
op. 
Iemand zou kunnen zeggen: "Maar in het milieubeleid wordt in elk geval over deze af we
gingen gediscussieerd! Kijk eens naar andere beleidsterreinen, daar is nog minder van 
rationaliteit sprake." En inderdaad. Neem de arbeidsomstandigheden. In de ene sector is 
het voorkomen van één dode of één gewonde aanzienlijk goedkoper dan in de andere. 
Kennelijk vinden we als samenleving een dode bouwvakker veel minder erg dan een dode 
arbeider in de petrochemie. Hoewel het leed ongetwijfeld gelijk is. Of neem de gezond
heidszorg, het thema van dit nummer van Idee: is daar van enige rationaliteit en kosten
effectiviteit sprake? Ik heb daarvoor nog geen aanwijzingen gezien. 
De vraag ligt nog open tot welke conclusies deze vergelijking van beleidsterreinen leidt: 
- tot de conclusie dat er nooit sprake zal zijn van rationele afwegingen, en dat aLLe pogin
gen om meer kosteneffectiviteit in het milieubeleid te krijgen tot mislukken zijn gedoemd? 
Misschien, maar ik wil er (nog) niet aan; - dat het hoog tijd wordt dat vragen van kos
teneffectiviteit in andere beleidsvelden op de agenda komen? Wie het weet, mag het zeg
gen. 
Nog interessanter wordt de vergelijking op macro-economisch niveau. Er zijn verschillen
de studies waaruit blijkt dat een f ors aangezet milieubeheer de groei van de productie 
(BBP) remt. Daarover wordt in milieu-economieland veel gedebatteerd. Want als 't de 
groei remt, moeten we toch maar niet te hard van stapellopen. Maar waar het me vooral 
om gaat is dat in de milieu-economiediscussie zo expliciet wordt omgegaan met de conse
quenties voor de economische groei. Op andere beleidsterreinen gebeurt dat helemaal niet. 
Bevordering van cultuur bijvoorbeeld, of bejaardenzorg, of het creëren van betere arbeids
omstandigheden zijn activiteiten die allemaal groeiremmend zijn. Maar wie dat punt naar 
voren zou brengen, zou waarschijnlijk niet eens begrepen worden, omdat het zo vanzelf
sprekend is. 
Weer zou iemand kunnen opmerken dat het milieuveld toch wel zeer rationeel is: daar 
wordt de afweging expliciet gemaakt. Ik weet het nog zo net niet. Mijn oordeel is veeLeer 
dat de waarde die we toekennen aan cultuur, bejaardenzorg en arbeidsomstandigheden 
zoveel hoger is dan de prijs die we ervoor moeten betalen, dat we het eigenlijk niet eells 
meer over de prijs hoeven te hebben. En omgekeerd, dat de hevige discussies over kosten
effectiviteit en afweging van milieudoelen tegenover economische groei erop wijzen dat we 
helemaal nog niet zoveel waarde toekennen aan een schoon milieu. Als dat zo is, dan is het 
nog maar de vraag wat nu ècht rationeel is: de wijze waarop we over het milieu discus
siëren, of de wijze waarop we op andere beleidsterreinen handelen. • 
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