Duurzaamheid betekent grenzen stellen aan het gebruik van de
aarde en verdeling van de milieugebruiksruimte. Naast energie-efficiency zal het Noorden een cultuur van zuinigheid moeten ontwikkelen. Maatschappelijke organisaties hebben een taak in het
be"invloeden van burgers en bedrijven voor een goed milieubeleid.
Aan de politiek de opdracht om keuzes te maken inzake verhandelbare milieugebruiksrechten en het wegnemen van prikkels voor
onduurzame activiteiten. Heeft het CDA de moed te kiezen voor
duurzaamheid en leefbaarheid?
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Milieudefensie heeft veelvuldig contac-
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naar toekomstige generaties. We moe-
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van Lansink' die cen filosofie voor het

mocten niet zovecl schaarse milieu-
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stellen en dat het CDA de 'alles kan dw.

als kooldioxide en verzurende stoffcn
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op basis van de best be;chikbare we-
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houdt weer in dat het Noorden het
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onder mccr verzuring, zijn reeds in zo'n
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tick tot stand gckomen.

komt dit er op neer dat wij ons hcslag
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op de milieugebruiksruimtc de ko-
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tobezit en -gebruik te gaan inhalen.

koninklijk paar in het Paleis op de Dam

llcrekeningcn over de gevolgen hicrvan

een conferentic plaats over ccn duur-

voor het staalgehruik, hct energiegc-

zamc economic, waar een scala aan

bruik en de vervuiling op wcreldschaal

voorbeclden werd gcpresentecrd. De

zijn ronduil <;chokkend. En dan hebhcn
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snel eens dat een hogc welvaart rnoge-

Hetzclfde gcldt voor vices eten, een

lijk i<; met een fractic van bet huidige
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milieugebruik De vraag is dan ook nict
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of hct kan, maar hoe het gcrcaliseerd

dering, India hijvoorhceld, i; evcneens
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niet gcpaard gaat met mccr vervuiling
maar juist met mindcr. Deze problema-

Milieuruimte verhandelen?

tick is met bchulp van vcrhandelbare

Het toedclen van schaarse milieugc-

rcchten
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bruiksruimtc is niet zo revolutionair als

Vcrhandclbare rechtcn hebben narne-

het op het cerstc gezicht lijkt Ook het

z

lijk pas zin als duidelijk is hoeveel er in

huidige milieubcleid doet dit reeds, na-

totaal te verhandclen is. Daarmee is dus

melijk door middel van vergunningver-

het plafond vastgesteld Er zijn allerlei
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geen stroom gcbruiken'. Er is naast effi-
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lcning. Deze aanpak leidt echtcr tot

techniekcn denkbaar om gaandewcg

vcrschillende problemen Ten eerste is

het plafond naar bencden te halcn.
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llijvoorbeeld door bij iederc transactie
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vergunningen erg star. In het beste ge-

een bepaald percentage van de rechtcn

val geeft de vergunning aan hoevccl

af te romen, of door de ovcrheid a is op-

vuil een bedrijf maximaal mag uitstoten
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zondcr zich te mengen in de discussJe

makcn . .~1en zou zich zelfs kunnen

hoc dat gercalisecrd moct worden. Dat

voorstellen dat natuur- en milicube-

geeft - in tegenstelling tot vergunnin-

schcrmers vervuilingsrcchten opkopen

gcn die tcchnicken voorschrijven - tcn-

met de bedoeling er nimmer gebruik

minstc nog vrijheid in de keus van het

van te rnaken.

middel. Dit systeem kan echter niet

l.angzarnerhand krijgt de politick inte-

voorkomen, dat hct enc bedrijf tegen

resse

veel hogerc kosten dan cen andcr be-

bruiksrechten. Een belangrijke vraag is

drijf dczelfdc reductie van vervuiling

op welk schaalniveau de markt voor

voor vcrhandclbare

milicuge-

moct realiscren. Hct zou vcel rationeler

dcze rechten te organiseren. Het hceft

zijn, als het bedrijf dat goedkoop de

de voorkcur dit te docn op hct schaal-

vervuiling kan vermindercn dit tegen

nivcau waarop zich het betrdfende mi-

betaling doet voor het bedrijf dat an-

licuprobleem afspeelt. Voor het kli-

dcrs vecl duurder uit zou zijn. Zo kun-

maatproblcem betckent dit ecn markt

nen bcide proliteren. Ervaringen in de

voor kooldioxiderechten op wercld-

VS leren dat dergclijkc vcrhandelbarc

schaal. Uitstoot van vcrzurende stoflen

milieurcchten heel goed kunnen wer-

zou goed op nationaal niveau verhan-

ken en de milieu-innovatie stcrk aanwakkercn.

delbaar gemaakt kunnen worden en
verhandelbaarheid van 'geluidruirnte'

Len twcede nadeel van hct gangbare

zou zich op lokaal of regionaal nivcau

systcem van milicuvergunningcn is, dat

rnoeten afspelcn. Aan dat laatste wordt

het de vervuiling per bedrijf wei aan

ovcrigens op diverse plaatscn al gewcrkt.

banden legt, maar niet de totalc hoc-
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Het voorgaande wil niet zeggen dat het

verondersteld dat degenen die de be-

zinloos is om na te denken over ver-

staande sectorstructuur ter discussie

handelbaarhcid van kooldioxidcrechten

stellen daarmec ook voorstandcr zijn

op nationaal of Europecs niveau. Als

van een planeconomie-achtigc aanpak.

opstap naar ecn mondiaal systeem zou

Ecn genuanceerder debat is wenselijk.

dit best aantrckkelijk kunnen zijn. Als

Enerzijds moeten we voorkomen dat

Europa zich bijvoorbeeld voorneemt

hele scctoren te makkelijk als 'onduur-

om in 2015 15% minder C0 2 uit te

zaam '

stoten, dan zou een systeem van op

Recentc ontwikkelingcn in de glastuin-

gediskwalificeerd
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worden.

Europese schaal verhandelbare rechten

bouw kunnen dit illustreren. Stand

wei eens een heel aantrekkelijk middel

deze sector enkele jaren gel eden nog te

kunnen zijn om dit te realisercn. De re-

bock als enorm vervuilend en energic-

ducties in C0 2 uitstoot kunnen dan

verslindend, nu dringt hij in hoog

plaatwinden op de pick waar dat eco-

tempo het gebruik van bestrijdingsmid-
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nomisch gezien het voordeligst is.

delen terug, introduceert geslotcn sys-
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tcmen voor de waterhuishouding en
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Is de economie stuurbaar?

strecft ernaar om voor verwarming van

In vergelijking met andere industriclan-

de kasscn afvalwarmte van de industrie

dcn leunt onze cconomie relatief sterk

te benutten. Deels betrcft her nog

op activiteiten die vee! energie en

voornemens, maar we zien de contou-
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grond<,toffen vragcn. Petrochemie. ba-

ren verschijnen van een totaal 'heront-
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sismetaal,

en

worpcn' glastuinbouw die vele malcn

transport zijn hiervan belangrijkc voor-

eco-cfficienter is dan in de jaren lach-

intensieve

landbouw

becldcn. Enkelc jarcn geleden nog,

tig. Het is dus niet zinnig om voor cen

waar-,chuwdc de OESO Nederland dat

sector te beslissen dat zij niet kan func-

onzc economic wei erg eenzijdig van

tioneren hinncn een duurzamc econo-

dergclijkc milieu-intensicvc <,cctoren al-

mic. Leg randvoorwaarden op en pas

hankelijk is Diver<,e onderzockcn -on-

de marktomstandighcdcn zo aan dat

der mccr - van het C:PI3 hebben Iaten

voor schaarsc milieugoedcrcn betaald

zicn dat ccn tran.,formatie in de rich-

moet worden. Vervolgens is het aan de

ting van

cen

scctorstructuur

sectoren zelf om aan te tonen dat men

dl'nkbaar

is,

cconomische

onder deze omstandigheden concurrc-

andere

zonder

ramp<,pocd. In zo'n andere structuur

rend kan produceren.

zou ecn grotcr dec! van de productie en

Andcrzijds moeten we erop voorhercid

wcrkgclegcnhcid voor rekening komcn

zijn dat heleid gericht op duurzaam-

van '>cctorcn die mccr mcnskracht en

hcid gevolgen hecft voor de - rclaticvc

mindcr milieu gcbruikcn Dit zijn met

omvang van sectoren. De inzl't van

name de dicn<,ten. J)crgcliJkc con<,tatc-

hct overhcidshclcid op gebicdc11 als

ringcn hcbbcn in de aanloop naar de

onderwijs, tcchnologte, inlrastructuur,

nota 'Op wcg naar ccn duurzamc eco-

invcstcringcn en be!a.,tingcn zal vcran-

nomic' tot fcllc discussics gclcid.

deren. Daar profitcert de cnc sector

DaarbiJ i'> ccn bijna karikaturalc tcgcn-

van, tcrwijl de andere nadccl onder-

'>lclling gccrcl'crd tliS'>l'll vcrmecndc

vindt. lntcrnationale trends in de rich-

tcgcn~tandcrs

ccono-

ring van duurzamer producercn en con-

<,tructuurpol itick.

sumercn hchhen vergelijkbarc ctfecten.

Ten onrcchtc wordt door <,ommigcn

Daar i<> nicts op regen, dynamick i'

voor-

en

mtsch/ccologischc
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onze economie eigen. Voor politici is

het be"invloeden van burgers en bedrij ·

het vooral zaak deze dynamiek zijn

ven en het creeren van steun voor een
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werk te Iaten doen en niet toe te geven

goed milieubeleid. In ecn aantal geval-
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aan de druk om sectoren hier met aller-

len kunnen organisaties zelfs taken van

lei kunstgrepen tegen te beschermen.

de overheid overnemen, aldus het SCP.
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De publieke behartiging van het milieubelang is bij de maatschappelijke
organisaties dus in goede handen. Dat

<r:

moeten waarderen in relatie tot de in-
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ternationale

Is

is echter geen aansporing voor de over-
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Nederland wellicht het ideale land om

heid om op milieugcbied terug te tre-

:J

het 'vuile werk' (varkcnsvlees produce-

den. De parlementair-democratische le-

ren, aanlegsteigers en landingsbanen

gitimering van de overhcid is hard
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Een wezenlijke kwestie in dit vcrband
is, hoe we onze economische structuur
'taakverdeling'.

exploitercn, staal maken) voor anderen

nodig om met duurzaamhcid samen-

0

op te knappen? De vraag die we om

hangende dilemma's te kunnen door-

hierbij vooral moeten stcllen is: willcn

z

we dat ook? Necm als voorbeeld het

breken en om cen evcnwichtig milieubcleid tc kunnen voeren.

vliegverkecr. De leefbaarheid van grate

Dat is echter nog geen pleidooi voor

delen van ons land staat onder zware

ecn dirigistische overheid. Op de eer-
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druk door de enorme toename van de

der genoemde conferentie, waar vee!
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luchtvaart, met name rond Schiphol.

economen aanwezig waren, tekende
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De gigantische overhcidsinvesteringen

zich ecn consensus af dat hct vooral

z

en

om

zaak is de markt zijn werk te Iaten

Nederland ecn vooraanstaande positie

docn. De schaarste van de milieuge-
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-subsidies

die

nodig

zijn

in de internationale luchtvaart te gcven.

bruiksruimtc moct vee! meer dan nu tot

kunnen ook zeer goed aan andere za-

uitdrukking komen in de prijzen van de

ken bestecd worden. Onlangs werd een

productiefactoren en dus van de pro-

studie van de WRR (van professor Pols)

ducten. De overheid kan daarvoor zor-

bekend die dit betoogt Paars gaat der-

gen door vergroening van het belas-

gelijke discussie hooguit schoorvoetend

tingstelsel en introductie van hiervoor

aan, het CDA zou zich kunnen profile-

bepleite vcrhandelbare milieugebruiks-

ren als partij die leefbaarheid meer be-

recbten. Zo kunnen duurzame alterna-

lang toekent en creatiever nadenkt over
economise he
alternaticven
voor
'Nederland Distributieland'

tieven de kans krijgen die ze vcrdienen.
Nobelprijswinnaar Arrow plcit er ver-

Rol overheid

schcrming die nu gegeven worden aan

De

Amcrikaanse

econoom

en

dcr voor om allerlei vormen van be-
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Onlangs verscheen een rapport van het

onduurzame activiteiten, in de vorm

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

van subsidies. irrationele belastingcn en

over maatschappelijkc organisaties. pu-

andere regelgeving weg te nemen. Zo

bliekc opinie en het milieu. Daarin

gcldt 1n Italic een hager BTW taricf op

wordt de rol van hct maatschappelijk

energiebesparende voorzieningcn dan

middenveld bij de aanpak van milieu-

op energie. En in Californie, waar water

problemen benadrukt. Milieu-, consu-

uitermate '>chaars en kostbaar is, wor-

menten- en vrouwcnorgani<,aties, de

den

vakbeweging en andere groeperingen

landbouw op talloze manieren ge'Libsi-

wordt een belangrijke rol toegekend bij

dieerd. Wie het ene jaar water bcspaart

watcrverspillende

vormen

van
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verspeelt daarmee een deel van zijn wa-

en

terrechten voor volgend jaar. Ook ons

Vervolgens houdt de nota maatschap-

economisch

vitaler

te

maken.

land kent heel wat voorbeelden van

pelijke actoren voor wat zij kunnen

dergelijke averechtse prikkels.

doen om bij te dragen aan de omme-

Het CDA speelt een belangrijke rol in

zwaai richting duurzaam producercn.

het bestuur van vele gemeenten. Daarom

Tevens wordt een aantal nuttige acties

is het van belang om ook de mogelijkhe-

aangekondigd om partijen in deze rich-

den van lokale overheden om aan duur-

ting te stimuleren. Zo komt er een ken-

zaamheid te werken, onder ogen te zien.

niscentrum voor verkeer en vervoer als-

Daarbij hoeft het gemeentebestuur zich

mede een aantal stimulansen om in

bepaald niet te beperken tot het milieu-

deze sector tot versnelde ontwikkeling

beleid. In het kader van Agenda 21 en

van schonere technologieen te komen.

het Klimaatverbond besteden meer en

De nota maakt ook duidelijk waaruit de

meer gemeenten aandacht aan zaken als

belangrijkste bijdrage van de regering

verkeer en vervoer, de bouw en de lokale

zelf aan een duurzame economic zou

c

economic. Gemeenten kunnen gebruik

moeten bestaan. Dit betreft het belas-

c

maken van hun wettelijke mogelijkhe-

tingstelsel, de infrastructuur en de over-

den, bijvoorbceld als vergunningverlener,

heidsinvesteringen. Op deze gcbieden

maar ook van hun economische kracht

neemt de overheid de beslissingen en

als klant en investeerder en tens lotte van

ocfcnt daarmee grote invloed uit op de

hun deskundigheid en nauwe contact

economic. Paars mist echter de poli-

met vele groeperingen. Dat laatste kan

tieke wil of durf om de goede analyse

hijvoorbeeld resulteren in overeenkom-

om tc zetten in politieke daden. Zo

sten van de gemeente met belangengroe-

blijh het onduidelijk wat de gevolgen

pen en bijvoorbeeld de houwsector.

zullcn zijn voor het belastingstelscl in
de eenentwintigste eeuw, voor besliss-

Nota over milieu en economie

ingen rond de tweede Maasvlakte en de

Het paarse kabinet kwam onlangs met

tweede nationale luchthaven en voor

de nota 'Op weg naar een duurzame

de besteding van de tientallen miljar-

economic'. Hoewel de nota inhoudelijk

den guldens uit het fonds voor de cco-

een gocde analyse hevat en de perspcc-

nomische

tieven van duurzaam produccren en

enige voordeel hiervan is wellicht dat

consumeren hclder en positicf presen-

deze kwesties nu een prominente rol

teert, is het werkstuk politick gezien

kunnen gaan spelen in de verkiezings-

een gemistc kans.

strijd. Paars zal dan behoorlijk verdeeld

Op de centrale

structuurversterking.

Hct

thema's 'be'invlocden van prijzen' en

blijken tc zijn. En het CDA krijgt de

'ovcrheidsinvesteringen' is de nota vaag

kans het eigen standpunt met bctrek-

of ronduit tclcurstcllend. Paars hceft

king tot een duurzamc economic duide-

het nict aangedurfd pol i ticke conse-

lijk te maken. Heelt het C:DA wei de

qucnties tc verbinden aan de eigcn ana-

mocd om te kiezen voor de koerswijzi-

lyse van de samenhang tus'>en duur-

ging die ons kan brengen naar ccn

zaamheid

duurzame econornie in een lecfbaar

en

economie.

Op

de

gebieden industric en diensten, vcrvoer

landJ

en inlrastructuur en landbouw en natuur, wordt gctoond wclke kansen er

Teo Wams is coiirdnwtor hij de Vercniginq

liggcn om Nederland mooier, schclller

lv1ilicudefemie

(.I)V 7/H

'!7

z

N
)>
)>

m

