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Schiphol wordt voor het eerst aan grenzen van de groei gebonden. De 
Betuwelijn wordt veel beter ingepast voor mens en natuur, en meer 
gericht op het terugdringen van de groei van het vervuilende vracht
vervoer over de weg. Met deze dubbele inzet heeft de PvdA-fractie 
nadrukkelijk gekozen voor een kwaliteitsaanpak voor de toekomstige 
inrichting van ons land. Welke ruimte staan we de economie toe te 
benutten? Mag om redenen van economie (werk-werk-werk) een onge
breidelde transportgroei plaatsvinden? Of beschermen we door een 
actieve en intervenierende overheid de schaarse stillere woongebie
den en de nog schaarsere stille gebieden die zijn aangewezen (want 
niks kan zonder besluit) voor echte natuurlijke ontwikkeling van plan
ten en dieren. Want deze redden het niet in de gecultiveerde stads
parken, de kleine natuurpostzegels her en der in ons land en in de 
landbouwstreken. Voor dit type vragen is in de huidige politieke ver
houdingen meer ruimte dan voorheen. 

Toch was de besluitvorming over Schiphol en de Betuwelijn nog 
maar een schamel begin. De winst zit hem er vooral in dat er in de 
politieke machtsverhoudingen min of meer een evenwicht is ontstaan 
tussen twee stromingen. De Ene die de (internationale) vervoers- en 
distributiemarkt zijn gang wil Iaten gaan en toestaat dat mens en 
natuur daaraan ondergeschikt zijn. En de Andere die een coalitie lijkt 
te zijn van natuur- en milieuliefhebbers en mensen die het zo langza
merhand te druk vinden worden in ons landje. Die zien dat de wegen 
niet aileen in de spits vol staan, maar ook steeds meer in de daluren. 
Die zien dat nieuwe asfaltstroken en extra rijbanen slechts tijdelijk 
soelaas bieden, omdat ze knelpunten aileen maar een paar kilometer 
verplaatsen en uiteindelijk slechts verkeersgroei uitlokken. En die 
opnieuw willen en durven te pleiten voor investeringen in het open
baar vervoer, ook als de rentabiliteit ervan door de markt niet wordt 
erkend. 

Voor. de komende jaren is interessant om te zien of het genoemde 
evenwicht beslist wordt in het voordeel van de economische groei
adepten of van de mensen die een meer ontspannen leef- en natuursa
menleving willen. In ons belangrijke buurland Noordrijn-Westfalen, 
even groot als ons eigen land en onze grootste economische partner, 
begint nu een razend spannend experiment: een coalitieregering van 
SPD en Groenen. En dat na een decennialange absolute SPD-meerder
heid, die maar zelden de economische prioriteiten rut het oog verloor. 
Nu worden daar de desastreuze bruinkool-dagbouw en de groei van 
luchthavens en wegcapaciteit bevroren. 

In Nederland loopt de tegenstelling in feite dwars door de partijen 
heen. In het paarse Regeerakkoord staat al dat 'meer van het zelfde' 
bij de economische ontwikkeling niet kan. In de PvdA, maar net 
zozeer binnen o66 zijn de twee stromingen herkenbaar. Zelfs in de 
vv o neemt de onrust over een ongebreidelde economisering van onze 
ruimte en natuur toe. De roep om uitbreiding van natuurontwikke
ling en een extra investeringsimpuls in het openbaar vervoer wordt nu 
ook daar gehoord. 

Een werkelijk debat tussen, maar zeker ook binnen, politieke par
tijen over rust en ruimte en het natuurlijk landschap in ons land, zou 
wel eens een onverwachte katalysator kunnen zijn voor de vraag welk 
politiek landschap ons de 2 1 ste eeuw invoert. 
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