H. E. van de Veen

"Tussen droom en daad
staan wetten in de weg en
praktische bezwaren"
(cit. W. Elsschot)

Nadat de selectieve
groeigedachte onder de druk
van barre economische
omstandigheden selectief was
vergeten is in Nederland vorig
jaar het milieu door de politici
herondekt. De teloorgang van
het milieu werd door
bodemsaneringen, mest en
files zo duur, dat het milieu
werd verheven tot een
belangrijk politiek item. Een
belangrijk politiek item is in dit
land iets waar veel mensen, al
dan niet in commissies, lang
en veel over praten. Als het
item ook als probleem is
erkend en er opties voor
oplossingen zijn bedacht
worden voor alle oplossingen
nieuwe problemen verzonnen
zodat impopulaire
maatregelen tenminste over
de volgende verkiezingen
worden heen getild en de
toekomst van de politici
duurzaam wordt veiliggesteld.

Milieuproblemen dateren niet van
vandaag of gisteren. Weldenkende
mensen weten sinds "The Limits To
Growth" dat waar wel vuil bij komt en
geen vuil afgaat een onoplosbaar en
mondiaal doorwerkend probleem ontstaat. De politieke erkenning op mondiaal niveau heeft precies 25 jaar geduurd: met de presentatie van "OUR
COMMON FUTURE" kan niemand er
meer om heen dat de problemen
groot zijn en de tijd kort is. Nadat een
jaar later ook "Zorgen voor morgen"
was verschenen is ook de laatste Nederlandse politicus wakker geworden.
Met zoveel milieu in de media en verkiezingen in aantocht was de emancipatie van het milieu tot erkend belangrijk politiek item onvermijdelijk.
Al onze politici beloofden voor de verkiezingen dat ze na de verkiezingen
onverwijld daden zouden stellen. De
eerste daad die aan de orde kwam
was een poging de behandeling van
het Milieubeleidsplan een half jaar uit
te stellen. Door de minister-president
te confronteren met aantoonbaar kiezersbedrog wist de milieubeweging
niet alleen behandeling, maar ook de
belofte tot opwaardering van het NMP
te bewerkstelligen. Inmiddels liggen
de fraai gekafte beleidsvoornemens
op tafel. Het eerste dat opvalt is dat de
onderlinge afstemming niet deugt. Zo
is het onbegrijpelijk dat in het Natuurbeleidsplan wordt geaccepteerd dat
binnen tien jaar 80 % van ons bos geheel mag verzuren!
Bij tweede lezing worden we geconfronteerd met de "Von Münchhausen
doctrine". Reeds in "OUR COMMON
FUTURE" wordt het concept van een
duurzame groei aanbevolen als recept om de oplossing van de milieuproblemen te kunnen betalen. Deze
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contradictio in terminis is ook de
zwakke ruggegraat van het Nederlandse milieubeleid. Voortgaande
economische groei betekent nog
meer van hetzelfde en dat is het laatste
waar mens en milieu behoefte aan
hebben.
Waar we wel behoefte aan hebben is
een radicale her-ijking van de economische conventies door de noden van
de toekomst veel zwaarder te waarderen dan de behoeften van vandaag!

