omende herf<;t. versch. ijnt de
derde en laatste versie van

K

Op dit moment is een groot aantal

het Nationaal Milieubeleids-

gebracht die het thema duurzaamheid

plan (NI'viPl Sinds de eerste

direct raken. Onlangs is de nota 'Op

versie in 1989 de aanlciding vormde

wcg naar ccn duurzan1c cconon1ic' vcr-

voor het ophlazen van het tweede kabi-

schenen. In het najaar verschijnen de

rijk<;nota's in voorbereiding of net uit-

<(

net-Luhbers. ver<;chijnt het NMP stee-

nota 'Milieu en ruimte', het hierboven

<(

vast vlak voor de verschillcndc verkie-

genoemde NMP3 en de Vicrdc Nota

zing-,programma's. Daarmee vormt het

voor de Waterhuishouding

een ijkpunt voor de milieudoelen van

nummer kunnen de gedachten worden

N

de

vcrschillende

partijen.

l'v1et dit

Evencens

bcpaald voor de C:DA-inbrcng in de

'>inds de eer<,te ver'>ie hevat het NMP al

di'>CUS'>ie'> die naar aanleiding van deze

doelstellingen die reiken tot in devol-

nota's zullen worden gevoerd.

gende eeuw. Maar voor het eerst wordt

z

z
f-

dit jaar milieuhelcid geschreven dat

Wanneer we de stand opnemen, ver-

meegaat tot in de volgende eeuw, een

schijnt een genuanceerd beeld. In de

eeuw die voor het milieuhelcid in veel

laatste [aren zip1 belangrijke resultaten

opzichten de eeuw van de waarheid

gehockc het oppervlaktcwatcr is lang

wordt. In de komende decennia moet

niet zo schoon geweest, de alvalstroom

immers antwoord worden gevonden op

neemt dankzij het enthou-,iaste schei-

problemen waarvan de ernst nog maar

den van de consument gestaag at en de

sinds enige decennia tot on<; i<; doorge-

cmissies naar de Iucht door bedrijven

drongen. Dat i'> de context waarin dit

zijn <.terk verminderd. Maar niemand

zomernummer van Christen Democra-

zal spreken van een succes over de hele

tische Verkenningen verschijnt

linie. Daarvoor zijn nog te veel hard-

hehben

verschillcnde auteurs,

We
ieder

nekkige problemen aanwezig. waarvan

vanuit haar/zipl cigcn achtergrond ge-

het er niet naar uit ziet dar met de be-

vraagd de stand op tc nemcn, de suc-

staande maatregelcn de algesproken

cessen en de zwakke plekken in het na-

doelstellingen worden gehaald

tionalc milieubelcid te inventari<;eren

broeib,cfkct, de groei van het erler-

en de contouren te schetsen van de best

gieverbruik en de nog steed<; groeiende

denkbare inzet in het milieuheleid voor

verzuring door autoverkeer en inten-

de komende jaren. Het resultaat is veel-

sieve veehouderij zijn voorheelden van

Hct

kleurig en kent zeer verschillende ac-

problemen waarvoor een succesvolle

centen. Dat begint al met de waarde-

aanpak nog hepaald nict in heeld is.

ring van de resultaten tot nu toe. Ln her
werkt door in de aanbevelingen voor de

De nieuw-,te verhalen op milieugehied

toekom<;t.

zijtl weinig opwekkend De VN-conk-

( IJV

~
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rcntic over milieu en ontwikkeling in

de 111anier waarnp in het milieudehat

New York van juni jong5tleden - he-

wordt vormgcgevcn aan idcalen. Delat

dock! om de wcrcld-milicutop van Rio

ligt hoog Ticn jaar gclcden introdu-

de Janeiro van 1'l'J2 ecn krachtig ver-

ceerdc het Brundtland-rapport het be-

-1

volg te gcven - re-,ultcerdc in ccn wazig

grip <,ustainable development, bij ons

z

en

vertaald met duurza111c ontwikkeling.

tclcurstcllend

slotdocu111cnt.

lntcrnationaal draagvlak voor hroodno-

Hct hegrip wa'> bcdoeld als antwoord

digc 111aatrcgclcn lijkt dunner dan ooit.

op de geconstatecrde sa111cnhang tus-

En ook in hct nationalc 111ilicubclcid

<;en maatschappelijke en econo111ische

liggcn de tclcurstellingcn voor het op-

ontwikkcling en milieukwalitcit. Het

rapcn

hcgrip

Llit de voortijdig uitgclektc

'duurzaam'

kreeg

vervolgens

'Nattonalc 111ilicuvcrkenning' van het

vlcugel5 in het milicubeleid en ging een

Rijksinstituut voor Vnlbgezondhcid en

cigen !even leidcn. Hoe verhoudt zich

l\1ilicuhygicnc

christen-democratic

IRIVI\1)

blijkt

dat

met

duurzaam-

hoofddocl.,tcllingcn van 111ilieuheleid

heid? Maar wat hebhcn 'christclijkc

up gcen <,tukkcn na worden gehaald.

partijen' nou cigenlijk precies met 'rcnt-

Hoc pijnlijk 111oct gcloolwaardig 1111-

meesterschap'?

licuhcleid nog worden'

rnensen hchecrders zijn en geen bezit-

Llitgang5punt

i'>

Hoc mocl hct 111iltcuhcleid van morgen

mag niet zodanig worden aangcta<;t dat

worden va<,tgestcld' Door de stand op

zc onhcr5telhaar be.,chadigd wordt en

te ncmcn, pmitic te hepalcn en vcrvol-

niet kan worden doorgegcven aan vol-

gcnc, kcuze'> tc formulcrcn. In dit nu111-

gendc gencratie'>. Dezc gedachtc vormt

mcr vcrkennen vcrschillende auteurs de

ook de kern van het rapport 'Schepping

voortgang in de afgelopen jaren op

en

decltcrrcincn. Welke ontwikkelingcn

Wetcnschappelijk ln-,tituut voor hct

dat

het

zi)ll hoopgevend, welke tclcurstellend

C:DA enkcle jaren gelcden uithracht.

en welke lc-;scn zijn daaruit te trckken

Ook in 'Nieuwc wegcn, vaste waardcn'

voor de komende jaren) AJ., 111ilieuhc-

necmt ecn duurzame samenlcving cen

lcid een kwestic is van keuzes 111aken en

belangrijke plaats in: "Duurzaamheid

taai volhouden, waarop zetten we dan

brengt de kwaliteit van de huidige sa-

in? Welke inzet zou typerend kunncn

menleving en die van komendc generamet

elkaar

in

c
c

dat

tcr'> van de schepping. De schepping

rentmcestcrschap'

z

zijn voor de christen-democratic, 0111 tc

tic'>

heginnen in het ko111cndc vcrkiczings-

Duurzaamheid staat geen 5chulden toe

vcrhand.

programma)

of risico\ die de toekomst onevenredig
hclasten".

Het zo111crnummer hcgint met het opnc111cn van de stand van zaken in het

In hct zomcrnumrner worden in diverse

milicuhclcid. Daarna wnrdt ingegaan

artikclen uitvocrig -;pecifieke aspectcn

op hct 111ilieubcleid vanuit ecn ethi5che

van het milcuhelcid onder de locp ge-

of lcvemhe.,chouwclijke inval-;hoek Er

nomen, waarhij trends en ontwikkelin-

is im111ers vnlop rcden voor de chri-,ten-

gen aan de orde komcn. Daarin hc5taat

dcmocratie om discu<,sie<, over de toe-

spcciale aandacht voor de rclatie tu<;<,en

kom<,t van hct milicubelcid op ba-,is van

vcr<,chillcnde doclgroepcn en het mi-

uitgangspuntcn ge'inspireerd te voeren.

lieubeleid. 1\\et welkc opgaven worden

Aile redcn om hogc ciscn te <;tcllen aan

dcze doclgrocpen geconfrontcerdc Hoe

N
;t>
;t>

I

m

kan die opgave op een gclnolwaardigc

manicr worden ingevuldc
Na de paragraat 'partners in duurzaamhcid' volgt de slothcschouwing Dczc
gaal in op de conscquentie van de di-

<

verse hijdragcn voor de route van het

<(

CDA in de komcndc jarcn Hoe hangt

N

de vlag er bij in het milicuhclcid. war is
de bijdrage van de christen-democratic
daarin en welke inzct mag in de komcnde jaren van hct CDA worden vcrwacht: Op basis van de suggcstics van
de diverse auteurs wordt cen agenda
voor het toekomsligc milicubelcid ge-

z

tormulccrd Het C:DA <,taat voor de opgavc om de agenda ook daadwerkelijk
inhoud tc geven: in het verkiezingsprogramma en in de kcuze'> die in de dagelijksc politick op nationaa\, regionaal
en lokaal niveau moeten worden gcmaakt.
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