
E 
T HEM A 

De economie tussen 
Milieu en Natuur 

Statements. In het thematische deel van Idee wordt in ieder num

mer één onderwerp vanuit verschillende invalshoeken onder de loep 

genomen. De bijbehorende statements 'vertalen' dat onderwerp naar 

de persoonlijke levenssfeer -professioneel of privé- door middel van 

korte vraaggesprekken met of notities van direct of indirect betrokke

nen. Dit keer met milieufilosoof Ton van der Valk, de voorzitter van 

Milieudefensie Bram van Ojik en Tweede Kamerlid Marijke Augusteijn. 

Vage termen als 
'duurzaamheid' en 'econologie' 

I n het milieu- en economiedebat is vo
rig jaar geschennd met het begrip 
'econologie'. Een nadere analyse van 

deze tenn brengt aan het licht dat in de dis
cussie vaak de woorden 'natuur' en 'milieu' 
in een verkeerde context worden geplaatst. 
'lbn van der Valk, als promovendus verbon
den aan de vakgroep Wijsbegeerte van de 
Vrije Universiteit, licht een en ander toe. 

"'Natuur' en 'milieu' zijn verschillende za
ken. In het eerste geval staat het goede le
ven, in het tweede het overleven op het spel. 
Voor de parlementaire discussie maakt dit 
een groot verschil, maar ook in de discussie 
over de mogelijkheid van duurzame econo
mische groei moeten ze apart behandeld 
worden. Vage tennen zoals 'duurzaamheid', 
'groen' en 'econologie' dreigen alles op één 
hoop te gooien. 

O m te beginnen is de waarde van na
tuurschoon van een andere orde dan 

die van het milieu. Natuurschoon heeft een 
intrinsieke waarde, het milieu slechts een 
instrumentele: de schone natuur is een doel 
op zich, een schoon milieu is slechts een 
voorwaarde om andere doelen in het leven 
na te kunnen streven. Niettemin is de ins
trumentele waarde van het milieu dwingen
der en daarom algemener dan de intrinsie-

ke waarde van natuurschoon. De afwezig
heid van een schoon milieu brengt waar
schijnlijk op korte termijn acute, lichamelij
ke problemen voort, terwijl de afwezigheid 
van een mooi bos waarschijnlijk pas op 
lange termijn meer chronische en psychi
sche problemen zal opleveren. Een ernstig 
vervuild milieu bedreigt ieders gezondheid, 
maar niet iedereen krijgt psychische klach
ten door een gebrek aan mooie bossen. 

Ton van der Valk 
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Zonder natuurschoon kan je niet leven, 
maar zonder schoon milieu ga je dood. 

Verder heeft het milieubelang geen last van 
concurrentie, de natuur echter wel. Natuur
schoon als doel op zich is nevengeschikt aan 
andere doelen op zich zoals sport, muziek, 
theater, kunst, literatuur en modieuze kle
ding. Ieder van deze terreinen van mense
lijke zelfexpressie leent zich als identifica
tiemodel voor een lifestyle. En al deze le
vensstijlen zijn in principe gelijkwaardig. 
Een atleet is geen beter mens dan een mu
zikant, etc. Dit betekent dat de natuurlief
hebber geen privileges kan laten gelden 
wanneer er subsidies verdeeld worden. 

D aarbij komt nog, dat natuurrecreatie 
onder de hobby's ook nog eens een 

dure hobby is; voor de overheid althans. 
Hoewel namelijk ook bijvoorbeeld de opera 
zonder overheidssubsidies onmiddellijk 
morsdood zou zijn, is ons natuurschoon wel 
in uitzonderlijke mate afhankelijk van 
overheidsbemoeienis. Het is in juridische 
tennen een "privaat goed met een sterk pu
bliek karakter". Niet iedereen houdt van 
weidevogels; hoewel ze 'nuttig' zijn, kunnen 
we hier in Nederland best zonder ooievaars; 
bescherming van weidevogels kost geld, 
maar je kunt niet naar analogie van de 
sportvisakte een specifieke baatbelasting 
aan de vogelkijker opleggen. ("Ja, ik zag u 
wel kijken ... ") Behalve voor ons nationaal 
park de Hoge Veluwe hoeft voor geen enkel 
staatsbos entreegeld betaald te worden. De 
subsidie aan de opera valt in het niet als we 
alleen al aan de rentederving op de onren
dabele belegging in staatsbossen denken. 
Aan sportvoorzieningen wordt nog veel 
meer geld uitgegeven, maar daar staat ook 
een veel grotere eigen' bijdrage van de lief
hebbers tegenover. 
Overigens zijn fraaie historische cultuur
landschappen en industriële monumenten 
in hoge mate vergelijkbaar met weidevogels 
en mooie bossen, omdat het eveneens 'pri
vate goederen met een sterk publiek karak
ter' zijn. Het zijn typisch doelen voor een 
wandeling of fietstocht met vrienden; niet 



iedereen houdt er even veel van; de bescher
ming kost geld, maar deze kosten zijn niet 
of nauwelijks op de liefhebbers te verhalen. 

Dit onderscheid tussen het milieu als een 
algemene noodzaak en de natuur als een 
particulier, maar gelukkig wel breedge
deeld luxegoed brengt met zich mee, dat in 
een parlementaire discussie geheel andere 
argumenten nodig zijn om het milieu te ver
dedigen dan om de natuur aan te prijzen. 
Het milieu heeft genoeg aan technische 
argumenten, terwijf de natuur om morele 
ondersteuning vraa~. Het vergiftigen van 
landbouwgronden is.' dom, het wegverkave-

• 
len van een oud landschap is slecht. Het 
milieu laat zich, tegen de niet ter discussie 
staande achtergrond van de universele 
mensenrechten, verdedigen met 'harde' eco
nomische argumenten, terwijl de natuur
liefhebber slechts met zachte stem kan op
merken dat alles van waarde weerloos is. 
Hij kan vragen om aandacht voor de 
schoonheid van de natuur, maar hij kan 
niet verhinderen dat de één naar Zandvoort 
gaat voor de zee en de ander voor de auto
races. 

U it de verschillende legitimatiebehoef
ten van milieu en natuur volgt ten 

eerste, dat het overbodig is om het milieu 
met morele argumenten te verdedigen (nie-
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mand zal het met je oneens zijn), en ten 
tweede dat het niet erg democratisch is om 
de natuur met technische argumenten door 
te drukken. Weliswaar kan Milieudefensie 
een moreel standpunt innemen over de 
mate waarin wij ons moeten opofferen voor 
toekomstige generaties en mag Natuurmo
numenten best opmerken dat IJburg niet 
van goed openbaar vervoer voorzien is, 
maar dat neemt niet weg dat de ene club 
een algemene noodzaak, en de andere een 
particulier goed verdedigt. Beide verenigin
gen kunnen tegen boren in de Waddenzee 
zijn, maar dan wel vanuit verschillend per
spectief: de één omdat ze tegen afhankelijk
heid van fossiele brandstoffen is, de ander 
om het Wad als natuurmonument. Enige 
alertheid verdient het feit dat menigeen 
zijn mooie natuurwensen graag als dwin
gend milieuprobleem voorstelt. In werke
lijkheid zijn echte milieuproblemen in 
Nederland gelukkig relatief zeldzaam. Bij
voorbeeld de Betuwelijn is, zolang er geen 
chloortransporten plaatsvinden, echt geen 
kwestie van leven of dood. 

I nde discussie over de mogelijkheid van 
duurzame economische groei kan op-

De politiek is vermoeid 

B ram van Ojik is oud Tweede Ka
merlid van Groen Links, eco
noom, publicist en voorzitter van 

het jubilerende Milieudefensie. In zijn sta
tement over de verhouding tussen economie 
en milieu gaat hij vooral in op het primaat 
van de politiek en het gebrek aan lange ter
mijnvisie van Paars. 

"Mijn uitgangspunt in de relatie tussen eco
nomie en milieu is dat er altijd economische 
waarde zal worden geproduceerd en dat dit 
tevens altijd deels ten koste van natuur en 
milieu zal gaan. Niemand gelooft meer in de 
bereikbaarheid van een paradijselijke situ
atie waarin we de vruchten gewoon uit de 
bomen kunnen plukken en verder geen be
roep hoeven te doen op schaarse hulpbron
nen. Als je het vraagstuk op mondiaal ni
veau bekijkt, bestaat er in ontwikkelings-

landen nog een gigantische onvervulde ma
teriële behoefte, ook ten aanzien van de 
basisvoorzieningen. In onze westerse we
reld kan je nog de materiële ontwikkeling 
ter dlscussie stellen, maar op wereldschaal 
is er geen discussie mogelijk: er zal nog 
meer moeten worden geproduceerd en daar
bij zal een beroep moeten worden gedaan op 
schaarse natuurlijke hulpbronnen. In die 
zin ben ik geen fundamentalist als het om 
het milieu gaat. 
Voor Nederland kan je stellen dat het be
slag op de milieugebruiksruimte moet wor
den teruggedrongen. We kennen nu een 
groei die relatief zeer milieuvervuilend is. 
Nederland is goed in dingen die het milieu 
relatief zwaar belasten: intensieve land
bouw, chemische industrie, vervoer en di
stributie. Bij ons gaat economische groei 
hand in hand met stijging van energiege-
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splitsing van de vage termen 'duurzaam', 
'groen' en 'ecologisch' in enerzijds milieu
zorg en anderzijds natuurbescherming het 
nodige verhelderen. In ieder geval wordt 
hiermee duidelijk dat de natuurliefhebber 
een groot belang bij economische groei 
heeft: hoe meer belastinginkomsten, hoe 
meer geld beschikbaar zal zijn oni zijn 
hobby te subsidiëren. Of milieuzorg en ec0-

nomische groei ook zo goed samengaan is 
nog maar de vraag. Gedwongen investerin
gen, koopkrachtverlies, concurrentievoor
en nadelen, werkgelegenheid en milieu
kostenpreventie spelen allemaal een rol. 
Die discussie blijkt echter slechts van theo
retisch belang, omdat het milieu altijd pre
valeert boven economische groei: het goede 
leven kan tijdelijk worden opgeofferd, maar 
het overleven nooit. De verslaggeving rond 
het recente asbest-schandaal in de Cannen
berg laat zien, dat het verbod om mensen 
bloot te stellen aan ernstige milieu risico's 
inmiddels net zo vanzelfsprekend geworden 
is als het verbod op slavernij. De milieube
schermer stelt eisen aan het leefmilieu 
ongeacht wat de kosten zijn. Een pleidooi 
voor een stationaire economie (Lucas 
Reijnders) of voor economische krimp (Wou
ter van Dieren), lijkt daarom misplaatst. 
Het milieu vereist effectieve milieumaatre
gelen en de economie laten wij daarna aan 
de economen." (JK) 

Bram van Ojik 

bruik en vervuiling van het water. We zit
ten daarom in een situatie dat bij een lage 
economische groei weinig aan milieubeleid 
kan worden gedaan. Bij hoge economische 
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wel 



groei kunnen we evenmin veel voor het 
milieu doen omdat economische groei als 
zodanig leidt tot nieuwe milieuaantasting. 
We zitten gevangen in een klem en dat 
heeft te maken met de sectorstructuur van 
onze economie. Dat is bijna een ouderwets 
woord geworden. De politiek heeft daar z'n 
handen vanaf getrokken en de idee van be
ïnvloeding van de economische structuur 
heeft men sinds de jaren '70 laten vallen. 
Deels omdat de grote projecten van die tijd 
slecht uitvielen, maar ook omdat een nieu
we marktideologie opgeld heeft gedaan. De 
overheid moet zich tegenwoordig vooral op 
de achtergrond houden en de markt z'n 
werk laten doen. Als je daar geen afstand 
van wil nemen, dan blijft het samengaan 
van economische groei en duurzaamheid 
een illusie. In theorie kunnen die twee heel 
wel samengaan, maar je zult dan als over
heid bereid moeten zijn om vrij sterk te stu
ren in wat je in Nederland wel en niet wilt 
produceren. Zolangje èn de intensieve land
bouw èn Nederland distributieland èn de 
bulk-chemie overeind wil houden, moet je 
vaststellen dat het nooit zal lukken om Ne
derland duurzaam te maken. 
Als de bereidheid er zou zijn om de econo
mische structuur zodanig te beïnvloeden, 
dan is het denkbaar dat je een redelijke 
groei van de welvaart kunt combineren met 
een steeds schoner. worden van het milieu. 
Wat je vooralsnog wel blijft houden is dat de 
groei van de volumes groter is dan de tech
nologische efficiency-verbetering. Je slaagt 
er in om schonere auto's te produceren, 
maar het aantal auto's neemt zo sterk toe 
dat de uiteindelijke milieuwinst ongedaan 
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Voor de consumptiekant geldt eigenlijk 
hetzelfde als voor de productiekant: 

een structurele verandering is nodig. Voor 
een aantal vormen van consumptie zal ver
sobering zeker noodzakelijk zijn en daar 
kun je maar beter eerlijk 
in zijn. Ik denk bijvoor
beeld dat heel veel men
sen het als versobering 
zullen ervaren als zij niet 
meer zo makkelijk naar 
hun vakantiebestem
ming zouden kunnen 
gaan vliegen. Je kunt 
daartegenover stellen ' 
dat fietsen in de Achter
hoek ook leuk is, maar 
daarmee doe je een sterk 
subjectief moralistisch 
appel op de ander. Als we 
een einde willen maken 
aan de groei van het vliegverkeer, dan zul
len we ook ons vakantiegedrag moeten ver
anderen. Maar ik zal er nooit bij zeggen dat 
het wel leuk is of dat het met versobering 
niets te maken heeft. En de politiek moet 
zich zeker niet met de subjectieve beleving 
van mensen bemoeien. 
Vliegen en autorijden duur maken en 
maatregelen om het eten van vlees te ont
moedigen, zijn maatregelen die een politie
ke partij vanuit het milieuoogpunt zou moe
ten verdedigen, maar je moet er niet bij zeg

Nog ~ener' rijden: Smile car van Greenpeace 
gen dat mensen dat ook 
als prettig kunnen erva
ren. Het zou goed zijn als 
de politiek duidelijk zou 
maken dat zulke keuzes 
de komende tien jaar aan 
de orde zijn. Dat doet ze 
nu veel te weinig. Het 
hele beleid is doortrokken 
van win-win-situaties, 
econologie en het harmo
nisch met elkaar verbin
den van economie en eco
logie. Ik sluit niet uit dat 
dat in een aantal gevallen 

wordt gemaakt. Dit is een onderbouwing 
van mijn stelling dat je er met technologi
sche ontwikkeling alleen nooit zal komen. 
Je ontkomt niet aan het nadenken over de 
vraag wat we in 2020 nog willen produceren 
in Nederland en wat niet. 

ook heel wel mogelijk is, maar er zullen ook 
pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt en 
dat kan je dan maar beter eerlijk vertellen. 
Ook de politieke partijen, die nu op het 
punt staan nieuwe verkiezingsprogram
ma's te schrijven, moeten veel duidelijker 

17 
IDEE - JUNI '97 

aan hun kiezers voorhouden dat er moeilij
ke keuzes liggen. Maar dat wordt kennelijk 
toch teveel als een onpopulaire boodschap 
ervaren. Het beeld bestaat dat als je aan 
mensen hun auto komt, je het dan electo
raal wel kunt schudden. 

B ij het zoeken naar een ecologisch ver
antwoorde samenhang tussen econo

mische groei en milieubehoud is de rol van 

'Groener' rijden: Opel Corsa Eco 3 

maatschappelijke organisaties belangrijk. 
Er is de laatste jaren echter veel veranderd 
in op wie zij zich richten en hoe zij dat doen. 
Veel milieuorganisaties zijn teleurgesteld in 
de 'overheid en richten zich thans direct tot 
bedrijven. De milieubeweging had bij het 
aantreden van het Paarse kabinet hoge ver
wachtingen. D66 en PvdA hadden sterke 
milieuparagrafen in hun programma's 
staan en beschikten samen over een meer
derheid in het kabinet. Maar die hoge ver
wachtingen zijn relatief snel omgeslagen in 
teleurstelling. Het beleid van dit kabinet is 
doortrokken van de ideologie van· markt
werking, zelfregulering, win-win-situaties 
en het harmonisch samengaan van milieu 
en economie. Niet alleen op ecOIiomisch ter
rein, maar ook op ecologisch terrein. Als re
actie daarop zijn milieuorganisaties zich di
rect op bedrijven gaan richten. Je kunt als 
milieuorganisatie beter met bedrijven za
ken doen dan met de overheid. De Brent 
Spar is een voorbeeld. Een ander voorbeeld 
is het akkoord dat Milieudefensie onlangs 
in de wit- en bruingoedsector over het recy
clen van apparaten heeft afgedwongen. Het 
drukmiddel werkt op dit moment beter in 
de richting van het bedrijfsleven dan in de 
richting van de politiek. In de houding van 
politici is een soort vermoeidheid te bespeu
ren. Kamerleden tonen weinig belangstel
ling voor ons werk en onze standpunten, 
terwijl bedrijven vaak zelf een afspraak 



maken om eens te komen praten. 
De politiek is het initiatief kwijt en daar 
hebben de politici willens en wetens voor 
gekozen. Het is een logisch uitvloeisel van 
de filosofie dat op deze terreinen de markt 
waar mogelijk z'n werk moet doen. Mijn re
serves zijn gebaseerd op de overtuiging dat 
er altijd elementen blijven die de politiek 
moet regelen, zoals de belastingstructuur. 
Dat is een monopolie van de overheid, net 
zoals wetgeving en het verbieden van be
paalde activiteiten of het gebruik van be
paalde stoffen. Dat kun je als milieuorgani
satie wel proberen te regelen met bedrijven, 
maar wie ziet er op toe? Wij hebben een 
groot probleem, want we sluiten wel over
eenkomsten met bedrijven maar wie moet 

THEMA 

De econonrle tussen 
Milieu en Natuur 

er op de naleving ervan gaan toezien? Moe
ten wij milieuambtenaren in dienst gaan 
nemen? 

I k hoop dat de politiek weer het initiatief 
naar zich toe zal weten te trekken en het 

primaat van de politiek ook hier weer terug 
zal komen. Milieubeleid leent zich bij uit
stek voor het terugnemen van het primaat 
door de politiek. Alleen al omdat een aantal 
dingen gewoonweg niet lukken op een ande
re manier. (A V) 

De dubbelrol van 
de overheid 

M arijke Augusteijn is lid van de 
Tweede Kamer voor D66 en 
woordvoerder Milieu. In dit 

statement geeft zij aan hoe zij denkt over de 
verhouding tussen economie en milieu en 
de rol van de overheid. 

"Economische groei en milieubehoud kun
nen goed samengaan maar alleen als je het 
ook ècht wilt. Ik ga daarbij uit van de 
Bruntlandt-definitie namelijk dat economi
sçhe groei zich dient af te spelen binnen de 
randvoorwaarden van de natuur op een wij
ze die het welzijn en de welvaart voor gene
raties die na ons komen niet aantast. Het 
verwezenlijken van deze vorm van econo
mische groei vereist een andere manier van 
denken waarin we ons bijvoorbeeld beter 
bewust moeten zijn van de uitputbaarheid 
van grondstoffen. Sommige goederen kun
nen niet of nauwelijks worden vervangen 
en daar zullen we heel zorgvuldig mee moe
ten leren omgaan. 
Op dit moment doen we dat nog onvoldoen
de. We zullen nog verder tot een ontkoppe
ling moeten komen van economische groei 
en daarmee gepaard gaand milieuverlies. 
Er is gelukkig ook goed nieuws: het RIVM 
maakt in haar jaarverslag melding van het 
feit dat de uitstoot van 40 van de lijst van 
50 vervuilende stoffen is verminderd. Het 
beleid van de afgelopen jaren van overheid 

en bedrijven heeft kennelijk z'n vruchten 
afgeworpen. Desondanks houden we grote . 
problemen met de uitstoot 
van C02, NOX, geluid en 
fijnstof. Om hierbij enige 
vooruitgang te kunnen 
boeken is de inzet van an
dere instrumenten noodza
kelijk. 

D· e komende periode 
zullen in de discus

sie over economie en mili
eu de volgende vragen cen
traal komen te staan: hoe 
kunnen we zuiniger om
gaan met energie en grond
stoffen? Hoe komen we tot 
een gedragsverandering 
van de consument (consu
minderen)? Hoe kunnen 
we technologische kennis 
gebruiken voor milieuver
betering? Hoe kunnen we 
als overheid de economie zo inrichten dat 
alle kosten van productie en consumptie 
worden meeberekend in de prijs? 
Ik zal kort ingaan op elk van deze vragen en 
laten zien hoe volgens mij de overheid bij 
elk van deze vragen een voorname bijdrage 
kan leveren. 
Op het terrein van energie-efficiency is veel 
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bereikt in Nederland. We hebben een ener
gie-efficiënte industrie, maar ook een ener
gie-intensieve. Het blijft noodzakelijk om 
zuinig met energie en grondstoffen om te 
gaan. We zullen moeten zoeken naar alter
natieven voor onze huidige brandstoffen, al
ternatieven die duurzame energie leveren. 
Zonneenergie is wat dat betreft veelbelo
vend en in het verlengde daarvan wind
energie. De industrie is daar zelf ook van 
doordrongen: in het energiescenario van 
Shell staat dat in 2050 wereldwijd 50 % van 
de behoefte aan brandstoffen door duurza
me energie moet worden gedekt. Als je zo'n 
doelstelling wilt halen, zul je daarvoor 
reeds nu programma's moeten ontwikkelen. 
2050 lijkt misschien ver weg, maar dat is 
niet zo als je uitgaat van de veranderingen 
die noodzakelijk zijn. 
Consuminderen. Naarmate de economie 
groeit en de welvaart van burgers verder 
toeneemt, neemt ook de mobiliteit en de 
consumptie toe. Gedragsverandering is dus 
absoluut noodzakelijk en zal in hoge mate 
via een bewustwordingsproces tot stand 
moeten komen. Goede voorlichting en een 
stimulerende rol van de overheid zijn daar
voor de ingrediënten. 
De overheid kan ook veel stimulan.sen ge-

'Groene' economie: defietskoerier 

ven aan technologische vernieuwing. Tech
nologie is een van de speerpunten voor het 
milieubeleid van de toekomst. De zoge
naamde EET (Economie Ecologie en Tech
nologie) programma's zijn bedoeld om scho
ne technologieën te ontwikkelen en te be
vorderen. Van de 750 miljoen gulden die ex
tra is uitgetrokken voor de bestrijding van 
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de C02 uitstoot gaat ook veel naar nieuwe 
technologie, met name in de sfeer van de af
valverwerking en de ontwikkeling van al
ternatieve brandstoffen. 
Een aardig voorbeeld van hoe nieuwe eco
nomische activiteiten en een milieumaatre
gel samen kunnen gaan is de sluiting van 
de kerncentrale in Doodewaard. Deze cen
trale wordt volledig ontmanteld en dat is 
nog nooit eerder gebeurd in de wereld. Zo'n 
maatregel is tegelijkertijd een uitdaging 
aan de techniek om iets nieuws te ontwik
kelen en dat biedt kansen en werkgelegen
heid. 
De overheid zou meer moeten en ook meer 
kunnen doen als het gaat om het beïnvloe
den van het prijsmechanisme van de econo
mie. Wij zijn als D66-fractie voorstander 
van het invoeren van een groen BNP om de 
milieukosten zichtbaar te maken en daar
mee ook inzichtelijk te maken waar deze 
kosten worden gemaakt. In het verlengde 
daarvan kan de overheid een eco-tax invoe
ren: het heffen van belasting op het gebruik 
van energie en brandstoffen. Met de inkom
sten daarvan kunnen dan de milieugevol
gen worden bestreden en het moedigt men
sen tevens aan zuiniger om te springen met 
energie. Via belastingverlaging worden de 
extra kosten aan de burger terugbetaald. 
De bereikbaarheid van milieuvervuilende 
activiteiten zal eveneens moeten worden 
geregeld. Bijvoorbeeld in de burgerlucht
vaart: het is nu te gemakkelijk om tegen 
lage kosten te vliegen. Via een heffing op 
kerosine en BTW op vliegtickets kan je daar 
als overheid iets aan doen. 
De mobiliteit van burgers is moeilijk te 
onderdrukken: iedereen wil reizen. Je kunt 
echter wel andere alternatieven aanbieden, 
zoals de HSL's en in de toekomst misschien 
de zweeftrein. Deze supersnelle verbindin
gen over land zullen de korte afstand vluch
ten moeten gaan vervangen. Prijsinstru-
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menten gekoppeld aan nieuwe technologi
sche ontwikkelingen kunnen zo een duurza
me economie dichterbij brengen. 
De overheid speelt bij dit 
alles meer dan een dubbel
rol. Zij heeft een belangrij
ke taak als voorlichter, zij 
kan financiële stimulansen 
doen uitgaan en regels op
stellen ~aar burgers, be
drijven en instellingen zich 
aan moeten houden. 

D e internationale di
mensie is een van de 

taaiste kwesties van het 
milieubeleid. Landen als 
Frankrijk en Italië staan 
onder invloed van een enor
me autolobby die bijvoor
beeld de doelstellingen op 
het gebied van een zuinige 
motor niet ondersteunen en 
regelgeving binnen de EU 
proberen te verhinderen. 
Het streven naar milieube
houd en verbetering is hier 
dan ook vooral een zaak 
van lange adem. We heb
ben de wetenschap en de 
internationale verdragen, 
zoals het verdrag van Rio 
de Janeiro uit 1992 waarin 
wereldwijde milieuafspraken zijn gemaakt, 
aan onze kant. 
Milieudiplomatie blijft eveneens hard no
dig. Enerzijds kun je zeggen dat de Wes
terse landen weinig recht van spreken heb
ben, maar anderzijds kunnen derde we-

reldlanden juist leren van de risico's en de 
fouten die wij hebben genomen en gemaakt. 
Diplomatie, technologie-overdracht en 
)oint-implementation' zullen ervoor moeten 
zorgen dat de toename aan vervuiling geen 
gelijke tred zal houden met de toename van 
de wereldbevolking. Bij de discussie over 
economie en milieu moet tenslotte ook het 
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bevolkingsvraagstuk worden betrokken. In 
de komende eeuw zal de wereldbevolking 
verdubbelen en met 10 tot 12 miljard men
sen zitten we echt aan het maximum wat de 
aarde aan ecologische belasting aankan." 
(AV) 
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