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PERSPECTIEF 

Milieu als Illaatschappelijke actie") 
uit welbegrepen eigenbelang 

De belangstelling van de Haagse 
politiek voor het milieuprobleem 
neemt ontegenzeggelijk af. Ande

re problemen krijgen nationaal en inter
nationaal een hogere prioriteit. En na
tuurlijk is politiek Den Haag' maar een 
deel van de werkelijkheid, maar de afne
mende belangstelling voor de problema
tiek van het milieu is een belangrijk sig
naal. Het staat op oranje. Het milieube
leid bevindt zich dan ook in de gevarenzo
ne. Het huidige is succesvol, maar ook on
voldoende. 
De milieuverkenrLingen van het Rijksin-

Door Ernst Ford 

Voor het milieubeleid schijnt 
de kwestie van de uitvoering 

een a-politieke te zijn. 
Toch zijn ook hier de vragen 

en problemen politiek 
van aard. 

Welke zijn de niveaus waarop 
nwet worden gewerkt en hoe? 

e-----------------------------e 

voorlichting en educatie en controle en 
handhaving. 
Het zwaarste politieke gewicht - dus de 
grootste belangstelling in 'Den Haag' - ligt 
dus in deze tweede fase. Overheidsmidde
len moeten worden vrijgemaakt en be
leidsinstrumenten worden goedgekeurd. 
Na deze komt de fase uitvoering van be
leid aan bod. De uitvoerders volgen de 
richting die politiek is aangegeven en 
benutten de erbij gegeven instrumenten. 
Het politieke gewicht dat aan deze fase 
wordt gehecht daalt hier scherp, de op
lossing is immers in uitvoering. Het be

stituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne laten dit laatste 
zien. Een duurzame ontwikkeling, namelijk het evenwicht voor 
de lange duur tussen consumptie en wat hiervoor duurzaam aan 
natuurlijke hulpbronnen beschikbaar is, wordt niet bereikt. En 
juist hiertoe is nodig wat een sociaal-economische heroriëntatie 
genoemd mag worden. Zonder deze vindt geen aanpassing plaats 
van verschillende produktie- en consumptiepatronen. Maar zowel 
binnen het milieutraject dat is ingezet als daarbuiten doemen de 
hindernissen op. Wat we in elk geval kurmen opmerken is dat bij 
de instanties die verantwoordelijk zijn voor het huidige milieube
leid en de uitvoering ervan, te weinig mogelijkheden voorhanden 
zijn de hindernissen op te ruimen. Terwijl daarbuiten, vooral voor 
degenen die met de vormgeving van het sociaal-economisch beleid 
bezig zijn, veel meer mogelijkheden zich aandienen. 

heer, de noodzakelijke nazorg, blijkt ook in de praktijk een lage 
politieke prioriteit te hebben. In de onderstaande figuur is het po
litieke gewicht uitgezet tegen de fases van de aanpak van een 
vraagstuk. 

Ontwikkelingen aan de Haagse kallt 

Om inzicht te krijgen in de situatie binnen het milieutraject kan 
de beleidslevencyclus die Winsemius introduceerde(1) ons van 
dienst zijn. Het gewicht dat de politiek aan een probleem geeft 
verschilt dan naar gelang de fase van 'bewerking' van dat pro
bleem. Cruciaal blijkt de eerste fase, die van erkenrLing van een 
probleem als een maatschappelijk vraagstuk dat op het hoogste 
beleidsniveau opgepakt moet worden. In de daaropvolgende fase 
van beleidsformulering wordt uitgewerkt op welke wijze het als 
zodanig erkende vraagstuk aangepakt kan worden. De strate
gische uitgangspunten worden verwoord en in overheidsinstru
menten uitgewerkt. Belangrijke instrumenten zijn hierbij wet- en 
regelgeving, financiële instrumenten als heffingen en subsidies, 

Emst Ford is voorzitter VlL//. de SWB-tverkgroep Milieu 
en schreef dit lmikel op persoolllijke litel. 
(1) Piet,er Willsemius , 'Glut in eigen /tuis; beschouwillgen over milieuma.
nogement ', onuon Tjeellk WU/illk , 1986 
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De beleidslevencyclus levert nu het volgende beeld van de fase 
waarin het milieubeleid verkeert. Het eerste Nationaal Milieube-
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Windenergie 

leidsplan (NMP) van 1989 vormt de afsluiting van de fase van de 
beleidsformulering. Een periode die eind jaren zeventig met het 
formuleren van diverse milieuwetten(2) begon. Het NMP vat als 
het ware de ontwikkelde strategie samen, die in voorgaande jaren 
werd uitgewerkt en formuleert de acties die binnen de verschil
lende milieuthema's ondernomen moeten worden. Waar mogelijk 
zijn deze gekwantificeerd naar tijd en kosten. Alle acties zijn te
vens toebedeeld aan de doelgroepen die voor het milieubeleid zijn 
omschreven. 
Het NMP-2 (3) bevestigt dit, want oplossing en beheer staan 
boven aan. Twee van de drie hoofdaspecten zijn dan ook de 
versterking van de uitvoering en aanvullende maatregelen waar 
de doelstellingen met het bestaande beleid niet kunnen worden 
bereikt. Het derde hoofdaspect -duurzaam produceren en consu
meren- is evenwel nog nauwelijks opgepakt. En het is dit 'aspect' 
dat nu de kern vormt van het vervolg op het huidige milieubeleid. 
In de competentieverdeling tussen de ministeries valt het, 
vanwege de sociaal-economische gevolgen, onder de verantwoor
delijkheid van de departementen Economische Zaken, Sociale 
zaken en Werkgelegenheid en Financiën. Of binnen deze departe
menten voldoende wordt erkend dàt deze voortzetting van het mi
lieubeleid een vraagstuk is waarin zij het voortouw dienen te 
nemen, blijft vooralsnog onduidelijk. 

(2) Slechts de Wel veroll,.reilligillg oppervlokleWltleren is uls eerste wel. voor 

ee/l miLieltco/llpurlimellt veel eerder Vlt/l kmcht geworden (1969). 

(3) Nltli.ollltltl Milieltbeleid'IJlltl/. 2 , 'Milielt "Is /fUUttstlt!, stmtegie voor lUlt 
l1Iilieltbeleid 1995-1998', VROM, december 1993. 

Voor wat de eerste twee aspecten van het NMP-2 betreft, heeft de 
regering gesproken. Gemeenten en regio's, provincies en water
schappen zijn, nu meer dan ooit, aan de beurt. Nu de hoofdzaak 
op rijksniveau lijkt te zijn afgedaan, neemt de aandacht af die 
'politiek Den Haag' er aan besteedt, maar of hiermee ook het po
litieke gewicht afneemt dat aan de vraagstukken, ook in deze 
fase, moet worden gehecht? Vanuit Den Haag gezien lijkt het een 
zaak van technische uitwerking geworden, die in handen ligt van 
technische departementen (VROM, Verkeer & Waterstaat, Land
bouw Natuurbeheer en Visserij) en wordt gecontroleerd door de 
specialisten van de fracties in de Tweede Kamer. Maar hoe leven 
de vraagstukken plaatselijk? 

Van de kant gezien van provincies en gemeenten 

Op het Haagse niveau raakt milieu uit beeld. Maar daarbuiten 
bestaat ook nog een werkelijkheid. En die bestaat in de dagelijkse 
gang van zaken, waarin ook de uitwerking van de landelijk aan
gegeven beleidslijnen ingepast moet worden. Deze laatste is nu in 
volle gang en vraagt veel energie en aandacht van het bestuurlijk 
management èn van bedrijven. In de beleidslevencyclus verkeren 
deze in de fase van formulering van de vraag hoe de beleidslijnen 
kunnen worden uitgevoerd. 
Bij de provincies, gemeenten, burgers en bedrijven wordt de ver
betering van het milieu inderdaad belangrijk gevonden. En dan 
gaat het natuurlijk allereerst om de eigen leefomgeving. Dat is de 
omgeving waar actie een zichtbaar en direct gevolg heeft. Ge-
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scheiden inzameling van afval, recycling van glas en papier, het 
tegengaan van een verkeerd plantsoen- en bermonderhoud, na
melijk met onkruidverdelgers, de milieuzorg binnen bedrijven, de 

sanering van vervuilde bodem, het tegengaan van stank en ge
luidshinder en het creëren van een draagvlak voor de hand
having van milieumaatregelen, zijn duidelijke voorbeelden hier
van. 
De zorg voor een goed milieu is in deze voorbeelden altijd gekop
peld aan het eigen belang dat er bestaat bij de goede leefom
geving. En dit omvat dus méér dan de zorg voor het milieu alleen. 
Maar voorlopig moet de conclusie worden getrokken dat er bij de 
uitvoering van het milieubeleid een verschil in politiek gewicht 
wordt gehecht aan het milieuprobleem door enerzijds politiek
bestuurlijk Den Haag en anderzijds de bestuurders op regionaal 
en lokaal niveau. En dat bovendien het milieubeleid als zodanig 
is geformuleerd (NMP). De uitvoering is in volle gang. En dat be
tekent dat het vervolg op het milieubeleid - duurzaam produceren 
en consumeren - nu aan de orde is. De formulering van dit ver
volg ligt vooral buiten het tot nog toe gedefinieerde milieubeleid, 
namelijk in de sociaal-economische problematiek en bij de soci
aal-economische beleidmakers. Binnen de 'milieusector' bestaat 
hiervoor onvoldoende competentie. 

Milieu-externe ontwikkelingen 

Buiten het milieutraject is het politieke landschap, sinds het ver
schijnen van het Nationaal Milieubeleidsplan en sinds het aan
treden van het laatste kabinet Lubbers, aanmerkelijk veranderd. 
Een vrijwel volledige consensus bestaat over de hoge prioriteit 
van de noodzaak van de instandhouding van het sociale zeker
heidsstelsel, van voldoende werkgelegenheid en van de verminde
ring van het financieringstekort. Minder consensus bestaat over 
de wijze waarop en de mate waarin de aanpak van deze proble
men plaats moet vinden. Dit geldt evenzeer voor de 'culturele' di
mensie van deze vraagstukken en de mate waarin deze laatste 
verband houdt met het vraagstuk van het milieu. Het opmerken 
waard is ook het internationale karakter van de problemen. Ze 
spelen in vrijwel alle 'ontwikkelde' landen . 
De sociaal-economische problematiek houdt de politieke top met 
recht méér dan voldoende bezig. Wat de hier gesignaleerde 
verschillende kanten van de problemen gemeen hebben, is de 
bescherming, nu en in de toekomst, van de samenleving die de af
gelopen decennia is opgebouwd. Een samenleving die zo veel mo
gelijk mensen de mogelijkheden biedt en als het niet lukt, opvang 
bij uitval biedt. Anders gezegd: een samenleving die zoveel moge
lijk mensen betrokken wil houden bij de verdere opbouw van de 
maatschappij. Dit wordt terecht beschouwd als een randvoor
waarde voor de mogelijkheid van vertrouwen in de toekomst. Oók 
indien moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Het blijkt 
te gaan om solidariteit uit welbegrepen eigenbelang. 
Maar wat blijkt nu het geval? 
De politiek-bestuurlijke top heeft de handen vol aan de eenzijdig 
als financieel-economische problematiek beschouwde onderwer
pen op sociaal-economisch terrein. De aanpak van de milieupro
blematiek wordt gezien als een zaak die binnen het milieutraject 
verder moet worden ontwikkeld. De uitwerking van duurzame 
ontwikkeling is voor de milieudepartementen (VROM, V&W, 
LNV). En aldus blijven de wegen gescheiden. Onvoldoende wordt 
gerealiseerd dat de nóódzaak voor een duurzaam produceren en 

consumeren wel door de milieudepartementen aangegeven kan 
worden, maar dat de uitwerking hiervan een competentie is die 
bij de sociaal-economische departementen ligt (EZ, SoZaWe, Fin). 

Onvoldoende wordt ook gerealiseerd dat een duurzaam produce
ren en consumeren tot zware ingrepen zal leiden in de bestaande 
sociaal-economische ordening. 

Mogelijkheden voor een vervolg op het milieubeleid 

Er zijn wel degelijk mogelijkheden om de hindernissen in het 
denken en in de praktijk op te ruimen, of te ontwijken. Het ver
volg op het geformuleerde en in uitvoering genomen milieubeleid 
'hangt' evenwel op drie overwegingen. 
Allereerst zal het idee moeten worden verlaten dat een vervolg op 
het huidige milieubeleid een technische zaak is. Het komend mi
lieubeleid kan niet meer worden beperkt tot technische en tech
nologische correcties op vigerende sociaal-economische ontwikke
lingen. Deze zijn onderdeel van principieel dezelfde problematiek. 
Ten tweede zal algemeen geaccepteerd moeten worden wat nu 
wordt uitgedragen met de nationale milieuverkenningen van het 
RIVM en is gesteld in NMP-2: zonder aanpassing van produktie
en consumptiepatronen komen we er niet met een duurzame sa
menleving. De aanpassing hiervan grijpt op de termijn van enke
le decennia diep in de sociaal-economische ordening in.· En dit is 
een vraagstuk van dezelfde orde als waarmee de politiek-bestuur
lijke top nu worstelt en wat te eng wordt beschouwd als sociaal
economische problematiek. 
Tenslotte en ten derde dient bij burger en bedrijven een draag
vlak te bestaan en dus in onderlinge communicatie worden ge
creëerd voor de verandering van de gegroeide levens- en pro
duktiewijzen. 

Deze derde overweging is de belangrijkste. Zonder deze valt niet 
eens te denken aan een vervolg op het huidige' milieubeleid. Dit 
draagvlak is immers nauw verbonden met toekomstverwachtin
gen en vertrouwen in de maatschappij en dus met de idee van in
terne of culturele stabiliteit. Ook om reden van het milieubeleid 
is dus de huidige prioriteit die de politiek-bestuurlijke top legt bij 
de oplossing van de sociaal-economische hoofd problemen prio
riteit, alleen zal dit nog moeten worden erkend en verwerkt. Als 
dan deze kans op het behoud van solidariteit uit welbegrepen ei
genbelang kan worden gerealiseerd, verandert ook het perspectief 
op de hindernissen die kunnen worden gesignaleerd binnen èn 
buiten het uitgezette milieutraject, namelijk: 

1. Het verschil in politiek gewicht dat wordt gehecht aan het mi
lieuprobleem in Den Haag en op regionaal en lokaal niveau. 
Nu het milieubeleid in uitvoering verkeert, wordt dit verschil als 
onvermijdelijk gezien. De rollen zijn in het beleid gedefinieerd. 
Den Haag moet toezien op de voortgang van de uitvoering, maar 
dit vereist een open oog voor de praktijk van regionale en lokale 
bestuurders. De Haagse beleidsmachine zal zich dus moeten in
houden: beleidsaanpassingen zijn pas nodig als de praktijk er om 
vraagt. En dat betekent overeenkomstig de beleidscyclus: behe
ren en evalueren. Het milieuprogramma waarin de regering over 
de voortgang van het milieubeleid rapporteert biedt hiervoor de 
aangrijpingspunten. 

2. Het vervolg op het milieubeleid moet buiten het 'milieuspoor' 
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worden gevonden. Sociaal-economische aanpassingen zijn nood
zakelijk om te komen tot duurzaam produceren en consumeren. 
Binnen het milieutraject is dit punt reeds voldoende erkend, er
buiten nog onvoldoende. Aangezien hierbij de bestaande departe
mentale competenties een hindernis vormen, zal vooral de Twee
de Kamer er minstens op toe moeten zien dat de sociaal-econo
mische departementen dit vraagstuk voldoende oppakken. 

3. De sociaal-economische problematiek eist alle aandacht op van 
de politiek-bestuurlijke top. Maar als we afzien van een te enge 
financieel-economische definitie en de problematiek ook langs 
culturele weg interpreteren dan valt in te zien dat een dergelijke 
prioriteit ook noodzakelijk is om draagvlak te realiseren voor het 
vervolg op het huidige milieubeleid. De prioriteit wordt verkeerd 
geïnterpreteerd als er oplossingen worden bedacht die op termijn 
strijdig blijken te zijn met de ontwikkeling van een duurzaam 
produceren en consumeren. Een voorlopige remedie zou kunnen 
zijn om de voorstellen van meet af aan te toetsen op hun gevolgen 

voor het milieu. In elk geval kan er dan iets van een oriënterende 
discussie ontstaan. Een discussie die op zich al nodig is om het 
beoogde draagvlak te realiseren. Een ding is in dit geval al wel 
duidelijk en dat is dat, als de huidige trend zich voortzet en ieder 
voor zich de sociaal-economische keuze moet maken, het dan in 
veel gevallen ten koste zal gaan van een lange termijn milieu
aanpak. De invoering van duurzaam produceren en consumeren 
komt op zo'n manier onder druk te staan. 

4. Duurzaam produceren en consumeren als integrerend onder
deel van het sociaal-economisch beleid. 
De noodzaak om te komen tot duurzaam produceren en consume
ren, de kern van het vervolg op het huidige milieubeleid, is vol
doende in regeringsstukken aangegeven. De stap dit tevens te 
beschouwen als sociaal-economisch vraagstuk is niet groot, 
daarvoor is het inzicht nodig èn de goede wil om de grenzen van 
bestaande competenties te doorbreken. En dat is een taak voor de 
toezichthouders op de regering, de Tweede Kamer dus . • 
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