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Aan de staatssecretaris  van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

De heer drs. P.L.B.A. van Geel

Postbus 20951  IPC 100

2500 EZ Den Haag

Datum: 25 oktober 2005

Kenmerk: 051025.058

     VRR 2005184923

Betreft: aanbieding advies ‘Milieu en de kunst van het goede leven’

Mijnheer de Staatssecretaris,

Met genoegen bieden wij u het advies ‘Milieu en de kunst van het goede leven’ aan. Met dit advies 

wil de raad een actieve bijdrage leveren aan het debat over de ‘Toekomstagenda Milieu’ die in het 

voorjaar van 2006 zal verschijnen. Het advies maakt deel uit van het werkprogramma 2005 van de 

VROM-raad.

In de ogen van de raad is het kernprobleem waar het milieubeleid op dit moment voor staat dat 

noch de burgers noch de politiek veel belangstelling lijken te hebben voor milieuvraagstukken 

terwijl burgers aangeven het oplossen van milieuproblemen wel degelijk belangrijk te vinden. Dit 

is zorgelijk omdat we te maken hebben met een aantal ernstige, en mogelijk onomkeerbare, milieu-

problemen waarvoor nog geen afdoende aanpak in zicht is. 

Hoe kan in deze situatie het milieubeleid weer een nieuwe impuls krijgen? In de ogen van de raad 

is het zaak om veel meer aan te sluiten bij wat burgers beweegt. Daarvoor zou het accent moeten 

verschuiven van ‘milieu sec’ naar duurzame ontwikkeling. De raad constateert namelijk dat aan de 

ene kant milieu ‘uit’ is terwijl aan de andere kant tal van duurzaamheidsinitiatieven worden ont-

plooid. Van duurzame ontwikkeling - maar dan concreet en tastbaar of voorstelbaar gemaakt - gaat 

een veel grotere stimulans en inspiratie uit dan van randvoorwaardenstellend milieubeleid. Mensen 

hebben meer affiniteit met termen die milieu-issues combineren met maatschappelijke en cultu-

rele issues dan met de afzonderlijke milieu-issues. Veel mensen zien milieu als een vanzelfspre-

kend onderdeel van het ‘goede leven’: een aantrekkelijke woon-werkomgeving, verantwoord gepro-

duceerde streekproducten et cetera. Naar mening van de raad zou het beleid daar juist gebruik van 

moeten maken. In zijn advies werkt de raad dit verder uit. Daarbij vraagt de raad ook aandacht voor 

betere organisatorische randvoorwaarden op rijksniveau.
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Samenvatting en aanbevelingen

De VROM-raad heeft in zijn werkprogramma 2005 een advies ten behoeve van de 
Toekomstagenda Milieu opgenomen. Met deze agenda wil het kabinet ‘een nieuwe 
impuls geven aan het milieubeleid’. De raad onderschrijft de opvatting van het 
kabinet dat het milieubeleid nieuwe impulsen nodig heeft. Met het voorliggende 
advies wil de raad bijdragen aan de politieke en maatschappelijke gedachte-
 vorming over de mogelijkheden tot (re)vitalisering van het milieubeleid. 

De raad is van mening dat de oorzaken van de hardnekkigheid van de milieupro-
blemen beter doorgrond moeten worden om zicht te krijgen op het type impuls 
dat het Nederlandse milieubeleid nodig heeft. Dit vereist inzicht in de verande-
rende politieke en maatschappelijke context, in de aard van de hardnekkigheid 
van de milieuproblemen en in de (veranderende) rol die de verschillende spelers 
hebben in de ‘milieu-arena’. Op basis van deze inzichten probeert de raad zicht te 
krijgen op het type beleidsopgaven waar het milieubeleid van de nationale over-
heid voor staat en doet hij een aantal aanbevelingen op strategisch niveau voor 
aanpassing van het beleid. 

Het milieubeleid heeft sinds de jaren zeventig een forse ontwikkeling doorge-
maakt. Op terreinen zoals verontreiniging oppervlaktewater, rookgasreiniging 
en afvalbeheer zijn substantiële resultaten geboekt. Er resteert echter een aantal 
hardnekkige milieuproblemen zoals klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, 
vermesting, grootschalige luchtverontreiniging (inclusief verzuring), geluidhinder
en externe veiligheidsrisico’s. In de huidige fase van het milieubeleid staat 
daarom de aanpak van de hardnekkige problemen centraal. Het ziet er naar 
uit dat het milieubeleid een verdere ontwikkeling door moet maken om deze 
problemen het hoofd te kunnen bieden. De traditionele benadering waarbij de 
overheid sterk technocratisch stuurt, professionals de dienst uit maken en de 
burger vooral wordt aangesproken in zijn rol als draagvlakgenererende burger, 
lijkt niet de manier te zijn om deze problemen aan te pakken. Het milieubeleid is 
om verschillende redenen in een nieuwe fase beland. De aanpak van de hardnek-
kige milieuproblemen vereist in deze nieuwe fase een bredere beleidsstrategie. 
Kenmerkende aspecten van deze strategie zijn onder meer: (1) meer aandacht 
voor de sociaal-culturele context waarbinnen technologische innovaties moeten 
landen; (2) meer accent op de burger, in zowel zijn publieke rol als werknemer, 
buurtbewoner en kiezer als in zijn private rol als consument; (3) meer ruimte 
voor (decentrale) participatieve beleidsontwikkeling; (4) een sterkere gerichtheid 
op integrale oplossingen; (5) een groter accent op het duurzaam vervullen van 

�



A
dvies voor de Toekom

stagenda M
ilieu

M
ilieu en de kunst van het goede leven

1010

functies; (6) een grotere gerichtheid op internationale samenwerking; (7) meer 
aandacht voor systemen en ketens; en (8) meer ambitie tot innovaties.

Anders dan de politiek een decennium geleden inschatte, verkeert het milieu-
beleid voor een aantal problemen niet in de uitvoeringsfase. Dat geldt zowel 
voor nationale ‘congestieproblemen’ - die inherent samenhangen met de steeds 
 dichtere bebouwing, de ruimte-intensieve economie en de groeiende bevolking- 
als voor mondiale milieuproblemen zoals klimaatverandering en verlies aan bio-
diversiteit. Het maatschappelijke systeem, dat wordt gevormd door het samen-
spel van technische, financieel-economische, sociaal-culturele en institutionele 
elementen, blijkt duurzame ontwikkeling in de weg te staan. Het aanpakken 
van de hardnekkige milieuproblemen vereist structurele veranderingen in dit 
samenspel. Het realiseren van dit soort veranderingen vraagt ook om een ander-
soortige beleidsaanpak. Het klassieke milieubeleid, waarbij vervuilingniveaus en 
risico’s worden beheerst door middel van vergunningen, normen, heffingen, et 
cetera is hiervoor ontoereikend. Wat nodig is, is een klimaat waarin exploratie en 
vernieuwend ondernemerschap in de richting van duurzame ontwikkeling wor-
den gestimuleerd. Het realiseren van zo’n klimaat vraagt om een andersoortig 
beleid, in aanvulling op het traditionele milieubeleid. Het vraagt om een actief 
innovatiebeleid gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van wezenlijk 
andere, duurzamere productie- en consumptiepatronen. Dit is, terecht, ook al 
in het vierde Nationale Milieubeleidsplan geconstateerd. Het realiseren van de 
noodzakelijke structurele veranderingen gaat het vermogen van één enkele speler 
te boven. Structurele veranderingen vereisen niet alleen een intensieve samen-
werking, maar ook een bredere probleemperceptie bij alle spelers. De overheid 
dient hierin een meer uitnodigende en faciliterende rol te spelen die bijdraagt aan 
identificatie van kansen en barrières, aan brede coalitievorming en aan een slag-
vaardige besluitvorming op alle bestuursniveaus. Deze rol is nog onvoldoende 
ontwikkeld.

Het kost verschillende spelers moeite om de vereiste omslag in denken en wer-
ken te maken; ze lijken niet te weten hoe verder, waardoor ze op elkaar wachten. 
Burgers vinden milieu wel belangrijk maar vinden de aanpak van andere proble-
men urgenter. Eigenlijk verwacht de burger dat de politiek de milieuproblemen 
gewoon oplost. De maatschappelijke organisaties hebben moeite om het ‘single 
issue’-denken achter zich te laten. Bedrijven willen meer zekerheid voordat zij 
grote investeringen plegen. De politiek heeft weinig belangstelling voor milieu 
waardoor het laag op de politieke agenda staat. De massamedia volgen in grote 
lijn de politiek. Ambtelijk VROM is erg technocratisch en is onvoldoende mee-
gegroeid met de nieuwe termen en waarden die tegenwoordig bij burgers een rol 



spelen. Hierdoor is een grote afstand tussen burger en milieubeleid ontstaan. 
Dit geldt trouwens ook voor de departementen die verantwoordelijk zijn voor 
aanpalende terreinen zoals water en natuur. VROM is zoekende naar haar nieuwe 
rol in de nieuwe fase van het milieubeleid en heeft bovendien te kampen met 
een beperkte beleidsruimte. De EU lijkt vanwege de dominantie van juridische 
procedures nog het meest daadkrachtig op dit moment, maar ook hier zullen op 
termijn de hiervoor geschetste ontwikkelingen doorwerken. 

In de ogen van de raad is het kernprobleem waar het milieubeleid voor staat dat 
noch de burger noch de politiek veel belangstelling heeft voor milieuvraagstuk-
ken terwijl burgers aangeven het oplossen van milieuproblemen wel degelijk 
belangrijk te vinden. Burgers verwachten dat de politiek de zaken oplost, maar de 
politiek neemt een afwachtende houding aan nu het milieubeleid in het draaipunt 
naar een nieuwe aanpak zit. Dit is extra zorgelijk omdat we te maken hebben met 
een aantal ernstige en mogelijk onomkeerbare milieuproblemen waarvoor nog 
geen afdoende aanpak in zicht is. 

Een nieuwe aanpak van het milieubeleid kan volgens de raad worden gebaseerd 
op inzicht in een tweetal paradoxen.

Paradox 1: Milieu is ‘uit’ en toch worden er tal van duurzaamheidsinitiatieven 

ontplooid

Hoewel milieu laag op de politieke agenda staat, blijken er op kleinere schaal 
kiemen te zijn voor verandering: er wordt geëxperimenteerd, geleerd, ontwikkeld 
en genetwerkt. Burgers, milieu-organisaties, kleine bedrijven, multinationals en 
gemeenten zijn actief en zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen om handen 
en voeten te geven aan duurzaamheid. De raad ziet hiervoor als verklaring dat 
‘milieu sec’ onvoldoende aansluit bij wat mensen beweegt. Mensen zoeken zelf 
meer de verbinding tussen milieu en sociaal-culturele issues zoals gezondheid, 
fysieke veiligheid, natuur, voedselveiligheid, diervriendelijkheid, kwaliteit van 
de leefomgeving en welzijn. Veel mensen lijken milieu als een vanzelfsprekend 
onderdeel te beschouwen van het goede leven. Dit verklaart ook waarom er tal 
van duurzaamheidsinitiatieven plaatsvinden; deze appelleren namelijk wel aan de 
huidige affiniteiten: van het creëren van een mooie woon-werkomgeving tot het 
promoten van verantwoord geproduceerde streekproducten en alles wat daar tus-
sen zit. Voor veel mensen is milieuverbetering geen doel op zich maar slechts een 
middel om de gewenste kwaliteitsbeelden te realiseren. Het rijksbeleid kan beter 
op deze behoeften aansluiten.
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Paradox 2: Mensen vinden milieu belangrijk en toch heeft het oplossen van de 

milieuvraagstukken een lage urgentie

Het feit dat milieu lager op de maatschappelijke agenda staat, betekent niet 
dat mensen milieu minder belangrijk vinden. Een aantal andere zaken is alleen 
urgenter geworden. Milieu lijkt last te hebben van het fenomeen dat treffend door 
Henry Kissinger is omschreven als: ‘the urgent drives out the important’. Het is 
zaak dat de politiek het milieuvraagstuk niet verwaarloost, ondanks de opkomst 
van vraagstukken waaraan burgers een hogere urgentie toekennen. Gegeven het 
belang dat mensen aan gezondheid, fysieke veiligheid, et cetera hechten, kan 
geconcludeerd worden dat de politiek gelegitimeerd is om de milieuproblemen 
aan te pakken en dat burgers dit ook verwachten van de politiek.

Uit het inzicht in deze paradoxen kunnen de volgende impulsen voor het nieuwe 
milieubeleid worden afgeleid. 

Geïnspireerd politiek leiderschap

Het maken van de noodzakelijke omslag vraagt om een leiderschap dat inspireert 
tot het goede leven en dat tegelijkertijd voor moeilijke beslissingen durft te staan. 
Het nieuwe milieubeleid vereist ook dat er rekening wordt gehouden met de hui-
dige trends in de samenleving zoals de behoefte aan meer eigen verantwoorde-
lijkheid, zelfbestuur, flexibiliteit, keuzevrijheid, mogelijkheden tot differentiatie en 
ruimte voor pluriformiteit.1 Ook het aansluiten bij dit soort trends vereist leider-
schap.

Een nieuwe milieu-agenda 

De milieu-agenda moet qua thematiek meer aansluiten bij de hedendaagse 
agenda van burgers en bedrijven. Daarbij moet bedacht worden dat de burger 
vooral denkt in termen van behoeften en functies zoals wonen, werken en recreë-
ren en niet zozeer in milieutermen; hij/zij wil zicht krijgen op de relatie tussen een 
gezond milieu (in brede zin) en de kwaliteit van het eigen leven; hij/zij wil zich 
ook op de hoogte kunnen stellen van de risico’s en de concrete gevolgen van oplos
singsrichtingen voor hem/haarzelf en anderen; en de burger heeft vooral behoefte 
aan wenkende perspectieven in plaats van problemen. Het opstellen van zo’n 
nieuwe milieu-agenda vergt een nieuwe formulering van burgerbeleidsdoelen op 
het gebied van milieu en duurzaamheid van de kant van de regering.

�	 Hierbij	moet	worden	opgemerkt	dat	deze	ontwikkelingen	niet voor iedereen	en	niet op alle terreinen	in	

een	behoefte	voorzien.	Zo	zullen	bedrijven	en	gemeenten	eerder	behoefte	hebben	aan	f lexibiliteit	en	

keuzevrijheid	op	het	gebied	van	milieu	dan	individuele	burgers	(zie	ook	de	grote	tijdinvestering	die	

met	het	kiezen	van	zorgverzekeraars,	energieleveranciers	et	cetera	gepaard	gaat	en	de	desinteresse	

voor	de	levensloopregeling).
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Aanbeveling 1
Vervang de milieu-agenda door een wervende toekomstagenda gericht 
op duurzame ontwikkeling

In	deze	fase	van	het	milieubeleid,	waar	de	nadruk	steeds	meer	verschuift	

van	‘cleaning	the	past’	naar	‘respecting	the	future’,	zou	VROM,	als	coördine-

rend	ministerie	voor	duurzaamheid,	zich	meer	moeten	gaan	profileren	als	

ministerie	voor	Duurzaamheid	en	minder	als	ministerie	van	Milieu.	Anders	

dan	milieubeleid,	dat	vooral	in	de	randvoorwaardelijke	sfeer	ligt,	geeft	duur-

zaamheidsbeleid	richting	aan	de	ontwikkeling	van	de	samenleving.	Dit	houdt	

ook	in	dat	de	portefeuille	voor	duurzaamheidsbeleid	bij	een	minister	onder-

gebracht	zou	moeten	worden	en	niet	bij	een	staatssecretaris.	Daarbij	is	tevens	

voor	de	minister-president	een	belangrijke	rol	weggelegd.	Zo	zou	de	minister-

president	zich	duidelijker	als	mentor	voor	duurzame	ontwikkelingsvraagstuk-

ken	kunnen	positioneren,	bijvoorbeeld	door	leiding	te	geven	aan	een	onder-

raad	voor	duurzame	ontwikkeling	van	de	ministerraad.	Indien	VROM	zich	op	

deze	wijze	positioneert,	kan	dat	de	communicatie	met	burgers	versterken.

Milieubeleid	blijft	belangrijk	maar	is	meer	een	middel	dan	een	doel.	VROM	

zou	zich	naar	buiten	toe	veel	meer	moeten	profileren	via	de	doelen:	het	‘goede	

leven’	en	de	‘kwaliteit	van	bestaan’.	Deze	doelen	appelleren	aan	de	affiniteiten	

van	mensen.	Deze	omslag	kan	ook	tot	uiting	komen	in	de	beleidsagenda,	die	

kan	worden	verbreed	naar	uiteenlopende	duurzaamheidsthema’s.	Deze	agenda	

kan	meer	aansluiten	bij	de	waarden,	taal	en	behoeften	van	de	burgers	en	zij	

kan	ruimte	geven	aan	een	diversiteit	aan	waarden	en	oplossingsrichtingen.	De	

agenda	moet	inspirerende	en	wervende	doelen	en	toekomstbeelden	bevatten.	

Lokale	initiatieven	en	ervaringen	met	koplopers	zijn	daarbij	een	waardevolle	

inspiratiebron.	VROM	kan	bovendien	putten	uit	ervaringen	met	zijn	stimule-

ringsprogramma’s	‘Burger	en	Milieubeleid’	en	‘Beleid	met	Burgers’.

Bij	die	omslag	hoort	ook	dat	VROM	haar	eigen	organisatie	meer	richt		op	

duurzaamheid.	Daarbij	kan	worden	gedacht	aan	het	faciliteren	en	stimuleren	

van	duurzaamheidsinitiatieven	op	het	terrein	van	bouwen	en	wonen	via	de	

woningcorporaties	en	aan	het	versterken	van	de	milieupijler	in	het	regiobeleid	

en	het	grotestedenbeleid.
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De door de raad voorgestelde omslag naar een beleidsoriëntatie op duurzaam-
heid heeft in potentie vergaande implicaties voor het gehele overheidsbeleid, 
 bijvoorbeeld voor de verdeling van departementale taken en het functioneren van 
de planbureaus. De raad overweegt hierop in een volgend advies nader in te gaan.

Meer politieke aandacht voor duurzaamheidsinitiatieven

Nu er sprake lijkt van een impasse, is het vooral zaak om kleinschalige initiatieven 
te koesteren. Voorbeelden zijn bedrijven die regionaal naar duurzame oplossin-
gen zoeken, gemeenten die hogere energieprestatie-ambities dan het Rijk han-
teren, milieu-organisaties die samen met bedrijven naar duurzame oplossingen 
zoeken en burgers die met concrete voorstellen komen voor verbetering van de 
kwaliteit van hun eigen woon- en werkomgeving. Vaak hebben zulke initiatieven 
het potentieel om veranderingen op grotere schaal los te maken. Ook wordt het 
probleemoplossend vermogen in de samenleving vergroot door op tal van plaat-
sen aan mogelijke en vaak verschillende oplossingen te werken. Ten slotte kan 
een actieve en oprechte betrokkenheid van de overheid bij dit soort initiatieven 
ertoe bijdragen dat de kloof tussen burger en politiek verkleint. Ze geven inzicht 
in wat mensen beweegt. De initiatieven zijn te zien als een vorm van vermaat-
schappelijking van de duurzaamheidsagenda: midden in de maatschappij wordt 
invulling aan duurzame ontwikkeling gegeven. Het is daarom van belang om dit 
soort initiatieven actief te ondersteunen.

Aanbeveling 2
Stimuleer en versterk ‘bottom up’ duurzaamheidsinitiatieven 

De	vermaatschappelijking	van	de	duurzaamheidsagenda	zou	actief	door	het	

ministerie	van	VROM	ondersteund	moeten	worden.	Concreet	kan	dit	vorm	

krijgen	door	‘bottom	up’	initiatieven	te	faciliteren,	te	stimuleren,	te	versterken	

en,	indien	ze	voldoende	interessant	zijn,	op	te	schalen.	Initiatieven	kunnen	

gestimuleerd	worden	met	generiek	beleid	-	via	het	innovatiebeleid	en	via	het	

‘traditionele’	milieubeleid	(internalisering	van	de	milieukosten)	-	en	met	spe-

cifiek	beleid	dat	vaak	maatwerk	is.	De	raad	denkt	dat	met	name	het	specifieke	

beleidsspoor	meer	aandacht	verdient.	Hoewel	dit	spoor	reeds	aandacht	krijgt	

in	het	kader	van	transitiebeleid,	is	de	raad	van	mening	dat	het	accent	daarbij	

nog	te	vaak	op	het	(technisch)	oplossen	van	specifieke	milieuproblemen	ligt.	

De	raad	zou	graag	zien	dat	er	daarnaast	meer	aandacht	uit	zou	gaan	naar	

brede	duurzaamheidsinitiatieven	die vanuit de samenleving zelf worden geïniti-

eerd.	Het	gaat	daarbij	juist	om	initiatieven	die	een	grote	groep	mensen	aan-

spreken,	in	tegenstelling	tot	wat	er	nu	bijvoorbeeld	gebeurt	in	het	kader	van	

het	transitiebeleid	dat	in	het	algemeen	nog	ver	van	burgers	afstaat.
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De	raad	beveelt	aan	om	een	aparte,	laagdrempelige	organisatie	op	te	richten	

voor	het	ondersteunen	van	duurzaamheidsinitiatieven	die vanuit de samenleving 

zelf worden geïnitieerd.	De	raad	is	voorstander	van	een	aparte	organisatie	met	

een	hoge	mate	van	zelfstandigheid	en	beleidsvrijheid	(vergelijkbaar	met	de	

organisatorische	opzet	van	het	Innovatienetwerk	Groene	Ruimte)	omdat	het	

ondersteunen	van	initiatieven	-	en	het	daarvoor	benodigde	enthousiasme	-	ook	

om	een	soort	pioniersgeest	bij	de	ondersteuners	vraagt.	Naast	het	stimuleren	

van	individuele	initiatieven	zou	de	organisatie	ook	een	belangrijke	taak	moe-

ten	hebben	in	het	breed	communiceren	rondom	de	initiatieven.	Hiermee	laat	

je	ten	eerste	zien	dat	duurzaamheid	leeft	in	de	maatschappij	(‘Nederland	als	

proeftuin	voor	duurzaamheid’),	ten	tweede	lok	je	discussies	over	de	initiatie-

ven	zelf	uit	(spreken	ze	wel/niet	een	grotere	groep	mensen	aan?)	en	ten	derde	

kun	je	anderen	inspireren	(‘best	practices’).	De	activiteiten	van	deze	organisa-

tie	zouden	rondom	een	aantal	maatschappelijke	functies	geclusterd	kunnen	

worden:	duurzaam	recreëren,	duurzaam	bouwen	en	wonen,	duurzaam	vervoe-

ren,	duurzaam	voeden,	et	cetera.

De raad zou het toejuichen als ook maatschappelijke organisaties, zoals de 
milieubeweging, de omslag van ‘milieu sec’ naar duurzaamheid in brede zin zou-
den maken. Dat zou kunnen betekenen dat zij daarmee ook het stimuleren en 
actief faciliteren van ‘bottom up’ initiatieven op het gebied van duurzaamheid tot 
hun taakopvatting zouden gaan rekenen.

De raad wil benadrukken dat het pleidooi voor meer aandacht voor ‘bottom up’ 
initiatieven niet gezien moet worden als het afschuiven van verantwoordelijk-
heden. Het werken aan structurele veranderingen vergt een actief overheidsbe-
leid gericht op het verdergaand internaliseren van de milieukosten, het creëren 
van een gunstig innovatieklimaat en het stimuleren en verkennen van specifieke 
initiatieven. Bij dat laatste gaat het niet alleen om het stimuleren van genoemde 
‘bottom up’ initiatieven maar ook om technologische innovaties die bijdragen 
aan duurzame ontwikkeling. Nederland zou zich op een beperkt aantal techno-
logische speerpunten moeten richten op basis van haar comparatieve voordelen. 
Hiermee kan de milieu-agenda aan de Lissabon-agenda (versterking kenniseco-
nomie) worden gekoppeld. In zijn advies over de energietransitie is de raad hier 
uitgebreid op ingegaan. 

Het milieubeleid weer serieus nemen

Het ‘traditionele’ milieubeleid, dat voornamelijk gericht is op kaderstelling en 
internalisering van de milieukosten, blijft de basis voor het milieubeleid. Kaders 
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zijn ook nodig om richting te geven aan de duurzaamheidsinitiatieven. Om ade-
quaat richting te geven dienen ten eerste regering en parlement echter goed oog 
te hebben voor hun voorbeeldrol, zo weinig mogelijk zwalkend beleid te voeren 
en waar nodig voor ambitieuze doelen te gaan en bijvoorbeeld niet uit te stralen 
dat we slachtoffers van Brussel zijn. Ten tweede is - binnen de kwaliteitseisen die 
de voor de burger noodzakelijke functies van de leefomgeving veilig stellen - meer 
flexibiliteit, differentiatie en keuzevrijheid in het milieubeleid gewenst. Dit kan 
bijvoorbeeld bereikt worden door een hogere mate van decentralisatie van het 
milieubeleid. Decentralisatie kan ook burgers op lokaal niveau meer betrekken  
bij de beleidsontwikkeling en bij het maken van beleidskeuzen. Dit kan worden 
gestimuleerd door uitbouw van instrumenten zoals saldering en compensatie
maatregelen. 

Aanbeveling 3 
Onderzoek de mogelijkheden voor verdere decentralisatie van het 
milieubeleid

Om	de	betrokkenheid	bij	milieubeleid	te	vergroten	en	om	aan	te	sluiten	bij	

maatschappelijke	trends	zoals	de	roep	van	met	name	bedrijven	en	gemeenten	

om	meer	eigen	verantwoordelijkheid,	keuzevrijheid,	f lexibiliteit	en	differenti-

atie	dient	het	maken	van	afwegingen	op	meer	decentraal	niveau	te	worden	

bevorderd.	Daarbij	kan	enerzijds	gedacht	worden	aan	het	lokaal	invullen	van	

harde	normen	met	behulp	van	instrumenten	zoals	saldering	of	lokaal verhan-

delbare milieugebruiksruimte.	Anderzijds	kan	gedacht	worden	aan	het	vergroten	

van	de	vrijheid	om	normen	decentraal	vast	te	stellen.	Voorbeelden	van	het	laat-

ste	zijn	de	Interimwet stad-en-milieubenadering	en	de	combinatie van minimum-

normen en streefwaarden	waarbij	de	ruimte	tussen	deze	waarden	decentraal	

afweegbaar	wordt.	Een	compensatie	aan	mensen	die	aan	vervuiling,	hinder	

of	risico’s	boven	de	streefwaarden	worden	blootgesteld,	behoort	in	dit	verband	

ook	tot	de	mogelijkheden.

De	raad	beveelt	aan	om	een	aantal	mogelijkheden	en	instrumenten	in	de	

praktijk	te	verkennen.	Deze	verkenning	kan	parallel	lopen	met	de	discussie	op	

EU-niveau	waar	ook	de	decentralisatie	van	(delen	van)	het	milieubeleid	aan	de	

orde	is.	In	zo’n	verkenning	zijn	inhoudelijke	en	procedurele	zaken	aan	de	orde.	

Welk	type	milieukwaliteitseisen	leent	zich	voor	een	(gedeeltelijke)	vaststel-

ling	op	decentraal	niveau?	Welke	eisen	stelt	decentralisatie	aan	de	betrokken	

partijen	op	lokaal	niveau?	Leidt	de	vormgeving	van	het	instrumentarium	tot	

een	grotere	betrokkenheid	van	burgers?	Wat	betekent	decentralisatie	voor	de	

administratieve	lasten?	In	hoeverre	wordt	voldaan	aan	het	gelijkheidsbeginsel?	
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Experimenteren	met	verschillende	vormen	van	burgerparticipatie	in	het	afwe-

gingsproces	zou	een	belangrijk	onderdeel	van	deze	verkenning	moeten	zijn.	

Het	gaat	erom	een	concrete	lokale	dialoog	op	gang	te	brengen	over	de	proble-

matiek	en	de	te	maken	keuzen.	Burgers	dienen	daartoe	goed	zicht	te	hebben	

op	de	(persoonlijke)	gevolgen	van	verschillende	milieunormen.	Dit	stelt	ook	

grote	eisen	aan	het	kennisniveau	van	de	betrokken	burgers	over	de	relatie	

tussen	milieukwaliteit	en	de	milieurisico’s	in	de	persoonlijke	leefomgeving.	

Innovatieve	vormen	van	kennisoverdracht	-	zoals	de	experimentele	website	

rechtomteweten.nl	-	vormen	daarom	een	belangrijk	onderdeel	van	de	experi-

menten	met	burgerparticipatie.	

Ten slotte is het van belang dat burgers helder zicht krijgen op de 
(beleids)inspanningen en de milieu- en duurzaamheidsprestaties op de verschil-
lende niveaus (lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau). Het gaat hierbij vooral 
om het inzichtelijk maken voor een brede groep (en met name jongeren) van de 
relatie tussen inspanningen van overheden, bedrijven en burgers en de directe 
effecten op de kwaliteit van de leefomgeving nu en in de toekomst. Hiermee 
creëer je ten eerste op een zakelijke manier draagvlak voor het milieu- en duur-
zaamheidsbeleid, ten tweede bied je de burger de mogelijkheid om zich op basis 
van feiten te organiseren en ten slotte houd je het milieuvraagstuk op de maat-
schappelijke agenda. 

Aanbeveling 4 
Maak de inspanningen op milieugebied inzichtelijk en breed 
toegankelijk

Qua	inspanningen	doet	Nederland	relatief	veel	aan	milieu.	Dat	is	ook	nodig	

omdat	Nederland,	gegeven	de	omstandigheden,	last	heeft	van	een	hoge	

milieudruk.	De	inspanningen	en	resultaten	zouden	meer	aandacht	moeten	

krijgen	in	de	communicatie	met	burgers	en	met	name	met	jongeren.	Laat	

hen	zien	wat	is	bereikt	(hoeveel	minder	doden	door	een	betere	milieukwa-

liteit,	het	groeiende	aandeel	groene	stroom,	et	cetera.);	welke	interessante	

initiatieven	door	bedrijven,	burgers	en	overheden	zijn	ontplooid;	wat	de	rol	

is	geweest	van	inspirerende	individuen;	welke	experimenten	zijn	uitgevoerd;	

welke	leerervaringen	zijn	opgedaan;	dat	het	geld	goed	en	efficiënt	is	besteed;	

en	dat	we	ons	qua	inspanningen	en	resultaten	kunnen	meten	met	anderen.	

Internationale,	maar	ook	regionale	en	lokale	monitoring	en	benchmarking	van	

milieu(beleids)doelen	en	-prestaties	kunnen	deze	communicatie	met	de	burger	

ondersteunen.	Daarbij	is	het	van	belang	om	realistisch	en	openhartig	te	com-
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municeren	in	termen	die	de	burger	aanspreken.	Er	moet	niet	alleen	aandacht	

worden	besteed	aan	de	succesverhalen	maar	ook	aan	de	mislukkingen	en	pro-

blemen.	Het	feit	bijvoorbeeld	dat,	van	alle	Europeanen	Nederlanders	de	meeste	

levensjaren	verliezen	ten	gevolge	van	de	fijnstofproblematiek,	verdient	alle	

aandacht.	‘Naming	and	shaming’	is	soms	een	effectieve	stok	achter	de	deur.

De	resultaten	van	het	milieubeleid	kunnen	-	voor	zover	ze	dat	nog	niet	zijn	-	

onderdeel	worden	van	de	Milieubalans.	Daarnaast	zou	een	korte	publieksver-

sie	van	de	Milieubalans	en	van	een	bredere	Duurzaamheidsbalans	kunnen	

worden	uitgegeven	waaraan	bijvoorbeeld	op	Duurzame	Dinsdag	publiciteits-

acties	zijn	verbonden.

Met de hier geschetste richting van het nieuwe milieubeleid, waarbij meer aan-
sluiting wordt gezocht bij de belevingswereld van de burger, kan het isolement 
van het door milieuprofessionals ontwikkelde milieubeleid worden doorbroken. 
Dit vraagt om een cultuuromslag bij alle betrokken partijen. Zo’n omslag is alleen 
te realiseren door een geïnspireerd politiek leiderschap. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De VROM-raad heeft in zijn werkprogramma 2005 een advies ten behoeve van 
de Toekomstagenda Milieu opgenomen. In februari 2006 wil het kabinet deze 
agenda aan de Tweede Kamer aanbieden als een vervolg op het vierde Nationaal 
Milieubeleidsplan (NMP4) uit 2001. In het najaar, tijdens de behandeling van de 
VROM-begroting voor 2006 in de Tweede Kamer, wil het kabinet, in overleg met 
de Kamer, de hoofdlijnen voor de Toekomstagenda vaststellen aan de hand van 
een Hoofdlijnennotitie die in oktober 2005 aan de Tweede Kamer is toegestuurd. 

Met deze agenda wil het kabinet ‘een nieuwe impuls geven aan het milieubeleid’.2 
Daarbij blijven de visie en doelstellingen uit het NMP4 gehandhaafd. Meer in 
het bijzonder is het streven gericht op absolute ontkoppeling tussen economi-
sche groei en milieudruk, vermijding van export van milieuproblemen naar het 
buitenland en bevordering van ‘goed wereldburgerschap’. Dit laatste wordt vooral 
geïnterpreteerd als ‘rekening houden met ontwikkelingslanden’ bij de welvaarts-
ontwikkeling in Nederland.

1.2 Doel advies

De raad onderschrijft de opvatting van het kabinet dat het milieubeleid nieuwe 
impulsen nodig heeft. Met dit advies wil de raad bijdragen aan de politieke en 
maatschappelijke gedachtevorming over de mogelijkheden tot (re)vitalisering van 
het milieubeleid. 

De Toekomstagenda Milieu is primair georiënteerd op het identificeren en priorite-
ren van ‘concrete en haalbare oplossingen voor milieuproblemen in de samenleving’. 
In dit advies zoekt de raad het allereerst in een andere richting. De nauwe verwe-
venheid van de hardnekkige milieuproblemen met diverse dominante maatschap-
pelijke ontwikkelingen noopt naar het oordeel van de raad namelijk tot bezinning, 
op enige afstand van de uitvoering van het milieubeleid. Om zicht te krijgen op 
het type impuls dat het Nederlandse milieubeleid nodig heeft, moet meer zicht 
komen op de oorzaken van de hardnekkigheid van de milieuproblemen. Dit ver-
eist inzicht in de veranderende politieke en maatschappelijke context, de aard 

�	 Zie	Dossier Toekomstagenda Milieu	op	http://www.vrom.nl
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van de hardnekkigheid van de milieuproblemen en de (veranderende) rol van de 
verschillende actoren in de ‘milieu-arena’. Op basis van deze inzichten probeert 
de raad zicht te krijgen op het type beleidsopgaven waar het milieubeleid van de 
nationale overheid voor staat en doet hij een aantal voorstellen op strategisch 
niveau voor aanpassing van het beleid. 

Concreet staan in dit advies de volgende vragen centraal:

• Hoe kan het vigerende Nederlandse milieubeleid worden geduid met het 
oog op de nog jonge geschiedenis van dit beleid?

• Hoe kunnen, tegen deze achtergrond, de resterende hardnekkige milieu-
problemen worden gekarakteriseerd in relatie tot de dominante maat-
schappelijke ontwikkelingen en wat zijn de oorzaken van de hardnek-
kigheid? Welke beleidsopgaven vloeien voort uit de wens te komen tot 
effectieve oplossingen voor deze hardnekkige milieuproblemen?

• Wat is de huidige perceptie van de milieuproblematiek en het milieubeleid 
door de overheid en de betrokken maatschappelijke actoren en wat is hun 
rol en inbreng bij de aanpak van de (hardnekkige) milieuproblemen?

• Welke veranderingen in het Nederlandse milieubeleid zijn in hoofdlijnen 
nodig om te komen tot een effectieve oplossing van de hardnekkige milieu-
problemen? Welke nieuwe impulsen zijn daarvoor nodig?

• Hoe kan de rijksoverheid bijdragen aan de totstandkoming van een vitaal 
en effectief milieubeleid, als onderdeel van een integraal duurzaamheids-
beleid?3

1.3 Afbakening

Gegeven de korte voorbereidingstijd voor dit advies, is gekozen voor een strate-
gisch advies op hoofdlijnen. Het advies bevat dan ook geen specifieke beleidsaan-
bevelingen voor de afzonderlijke milieuthema’s. Voor de analyse die aan dit advies 
ten grondslag ligt, is primair een nationale insteek gekozen waarbij wel rekening 
is gehouden met een veranderende internationale context. 

De raad geeft in dit advies geen visie op het toekomstige internationale milieu-
beleid en ook niet op beleid gericht op specifieke regionale of nationale milieu-

�	 Duurzaamheidsbeleid	is	gericht	op	het	bereiken	van	duurzame	ontwikkeling,	een	economische,	

sociaal-culturele	en	ecologische	ontwikkeling	waarbij	de	behoeften	van	de	huidige	generatie	worden	

bevredigd,	zonder	de	mogelijkheid	weg	te	nemen	dat	toekomstige	generaties	hun	behoeften	kunnen	

bevredigen.
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problemen die in een internationale context worden aangepakt, zoals de aanpak 
van het fijnstofprobleem. Dergelijke zaken komen in een volgend advies, dat 
gepland is voor 2006, aan de orde. Daarin komen de spanningen tussen het 
Europese milieubeleid en de gevolgen voor Nederland, dat een relatief hoge 
milieudruk kent, aan de orde. 

Er is geen poging gedaan om de samenhang met het huidige beleid aan te geven. 
Dat is ook niet zinvol omdat we met dit advies dan achter de feiten aan zouden 
lopen. Dat geldt zeker voor het beleid ten aanzien van de luchtkwaliteit, dat ten 
tijde van de adviesvoorbereiding nog volop in beweging was.

1.4 Werkwijze

De werkwijze weerspiegelt de korte voorbereidingstijd voor het advies. De ana-
lyses zijn vooral schetsmatig en niet gebaseerd op grootschalig onderzoek. Doel 
van de analyses is dan ook vooral een indicatie te geven van de veranderingen 
die zich rondom het milieubeleid en de betrokken actoren voordoen. Het advies 
is mede gebaseerd op een rondetafelgesprek met experts en interviews met 
personen die actief (geweest) zijn in het milieuveld: personen uit het bestuur, de 
wetenschap, het bedrijfsleven, de milieubeweging, de advieswereld en de media-
wereld. Daarnaast is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en eigen inzichten 
vanuit de VROM-raad. 

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt gestart met een schets van de historische ontwikkelingen 
in het milieubeleid. Hiermee wordt de huidige fase van het milieubeleid in zijn 
historische context geplaatst. Geconstateerd wordt dat we in een nieuwe fase van 
milieubeleid zijn beland die een nieuwe benadering vereist. In hoofdstuk 3 staat 
centraal waarom een aantal milieuproblemen een structureel karakter blijkt te 
hebben: om welke problemen gaat het en wat maakt dat deze problemen structu-
reel zijn? In hoofdstuk 4 analyseren we de opstelling van de verschillende actoren 
in deze nieuwe fase van milieubeleid. Met dit hoofdstuk wordt het analysedeel 
afgesloten. De lezer die bekend is met het milieubeleidsveld, kan desgewenst 
deze hoofdstukken overslaan. Op basis van de analyse geeft de raad in hoofdstuk 
5 aan via welke zoekrichtingen, zijns inziens, nieuwe impulsen voor het milieu-
beleid gevonden kunnen worden. Daarbij doet de raad een aantal concrete aanbe-
velingen voor de (re)vitalisering van het milieu- en duurzaamheidsbeleid.
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2 De nieuwe fase in het milieubeleid 
 in historisch perspectief 

2.1 Inleiding

Onderstaand schetsen we de ontwikkelingen in het milieubeleid, waarmee de 
huidige fase van het milieubeleid in zijn historische context geplaatst kan worden. 
Het accent ligt daarbij op de ontwikkeling van het Nederlandse milieubeleid. 
Internationaal is sprake geweest van een parallelle ontwikkeling. Op grond van dit 
historisch perspectief worden de belangrijkste uitdagingen waar het milieubeleid 
nu voor staat, geïdentificeerd. Voor een historisch overzicht van het milieubeleid 
onderscheiden we vier fasen.4 Deze fasen komen achtereenvolgens in de para-
grafen 2.2 tot en met 2.5 aan de orde. In de concluderende paragraaf 2.6 geven we 
aan voor welke grote uitdagingen het toekomstige milieubeleid staat.

2.2 Vorming van de ‘milieu-arena’: 1970-1983

Begin jaren zeventig is het Nederlandse en Europese milieubeleid opgezet tegen 
de achtergrond van de milieucrisis. Een serie rampen, incidenten, publicaties en 
campagnes had geleid tot een groter milieubewustzijn, waardoor het milieu hoog 
op de publieke en politieke agenda kwam. Met name de verontreiniging van lucht, 
water en bodem baarde grote zorgen. In deze periode werden milieuproblemen 
gedefinieerd als compartimentaal,5 lokaal of alleszins lokaliseerbaar en in belang-
rijke mate door technisch ingrijpen oplosbaar. Milieuproblemen werden vooral 
gezien als een bedreiging voor de volksgezondheid.

De Nederlandse overheid deed een poging om snel en daadkrachtig te reageren 
op deze crisis. Er heerste een groot optimisme over de mogelijkheden om de 
milieuproblemen technisch op te lossen met behulp van sanerings-, zuiverings- 
en filtertechnieken. De vergunning vormde daarbij het centrale instrument.

�	 Zie	voor	een	historisch	overzicht:	Keijzers,	G.	(�00�)	Creating sustainable directions.	Proefschrift,	

Erasmus	Universiteit	Rotterdam,	hoofdstuk	�;	Commissie	Lange	Termijn	Milieubeleid	(�990)	Het 

milieu: denkbeelden voor de 21ste eeuw.	Zeist,	Kerckebosch;	Jongh,	P.	de	(�999)	Our common journey.	

ZedBooks,	London;	Winsemius,	P.	en	U.	Guntram	(�00�)	Thousand Shades of Green. Sustainable 

Strategies for Competitive Advantage.	London,	Earthscan	Publications	Ltd.;	WRR	(�00�)	Naar nieuwe 

wegen in het milieubeleid.	Sdu	Uitgevers,	Den	Haag.

�	 Concreet	ging	het	om	de	compartimenten	water,	bodem	en	lucht.
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Hoewel op verschillende terreinen successen zijn geboekt, bleek de gekozen 
aanpak niet altijd doeltreffend. Zo leidde de compartimentale opsplitsing van 
de milieuwetgeving en het vergunningenstelsel tot fragmentering van beleid. 
Bovendien werd duidelijk dat de ‘top down’ aanpak ertoe had geleid dat lagere 
overheden en bedrijven zich nauwelijks verantwoordelijk leken te voelen voor de 
oplossing van het milieuprobleem: lagere overheden hadden weinig bestuurlijke 
belangstelling voor milieubeleid wat tot een gebrekkige uitvoering van het beleid 
leidde en veel bedrijven kwamen de milieuregels niet na. Deze problemen werden 
in de volgende periode geadresseerd.

2.3 Stimuleren van preventie: 1983-1989

In de loop van de jaren tachtig veranderde de definitie van de milieuproblematiek 
aanzienlijk. De milieuproblemen bleken in toenemende mate complex en diffuus, 
zowel wat hun oorzaken als wat hun gevolgen betreft; het internationale karakter 
van de milieuvraagstukken maakte ze lastig grijpbaar; de technologische oplos-
baarheid van milieuproblemen viel behoorlijk tegen, in enkele gevallen dreigde 
zelfs relatieve onomkeerbaarheid; de volksgezondheid was niet langer het exclu-
sieve criterium: aantasting van de ecologische kwaliteit werd toegevoegd of kwam 
daarvoor in de plaats.

Deze nieuwe kijk op de milieuproblematiek en het feit dat het milieubeleid 
tot dusver onvoldoende doeltreffend was geweest, leidde tot een strategische 
vernieuwing in het milieubeleid langs twee sporen. Het eerste spoor behelsde 
interne integratie met als doel afwenteling tegengaan door het beleid voor de ver-
schillende compartimenten te integreren. Het thematisch groeperen van milieu-
problemen speelde hierbij een belangrijke rol.6 Het themagerichte milieubeleid 
werd ingevuld door emissiereductiedoelstellingen voor de verschillende stoffen te 
formuleren. Deze doelstellingen zijn afgeleiden van de kwaliteitseisen die aan het 
milieu worden gesteld. Het tweede spoor richtte zich op de externe integratie van 
het milieubeleid, ofwel de integratie tussen het milieubeleid en andere beleidster-
reinen. Hierbij speelde het doelgroepenbeleid een belangrijke rol. Het werken 
met doelgroepen leidde ertoe dat het milieubeleid geleidelijk aan de aanpak en 
de taal van het bedrijfsleven ging overnemen: er werden kwantitatieve, meetbare 
doelen voor de verschillende thema’s gesteld met bijbehorende tijdpaden. 

�	 Thema’s	waren	bijvoorbeeld:	vermesting,	verzuring,	verspreiding,	verwijdering	en	verstoring.
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Deze nieuwe strategie en het feit dat er, naast de aandacht voor sanering, meer 
aandacht voor preventie kwam, leidde ook tot een verbreding van het instrumen-
tarium: bedrijfsinterne milieuzorgsystemen, milieuaansprakelijkheidswetgeving, 
milieueffectrapportages, financiële stimuleringsmaatregelen en meer aandacht 
voor communicatieve instrumenten. Ook kwam de eigen verantwoordelijkheid 
van de bedrijven centraler te staan.

Deze nieuwe aanpak heeft het milieubeleid destijds duidelijk een impuls gegeven. 
Vooral in de industrie zijn forse successen geboekt: fosfaatvrije wasmiddelen 
werden ontwikkeld en vonden brede toepassing, SO2-emissies werden fors gere-
duceerd en er werden afspraken gemaakt over het terugdringen van verpakkings-
afval. Toch groeide het besef dat veel grotere milieuprestaties geleverd moesten 
worden om de gewenste milieukwaliteit ook in een groeiende economie te kun-
nen realiseren.

2.4 Verbetering van de eco-eff iciency: 1990-1999

In deze periode kwam het accent meer te liggen op de effectiviteit van de uit-
voering. Daarnaast deed het concept duurzame ontwikkeling zijn intrede in het 
beleid. Het bood een kader voor een bredere afweging. Het eerste Nationale 
Milieubeleidsplan (NMP1) formuleerde de kern van het milieubeleid als volgt: ‘het 
tegengaan van de afwenteling van milieuproblemen naar andere niveaus, zoals ter
ritoriale schaalniveaus, bevolkingsgroepen of komende generaties. Deze afwenteling 
heeft drie oorzaken: het openbreken of veranderen van stofkringlopen, intensief ener
giegebruik en het verwaarlozen van de kwaliteit in productieprocessen en producten.’

Binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid werden economische en ecologi-
sche processen niet langer als elkaars tegengestelde gezien. Voortaan werd ervan 
uitgegaan dat ze konden samengaan. Beleid in deze periode was gebaseerd op 
het RIVM-rapport Zorgen voor Morgen (1988) dat had laten zien dat drastische 
emissiereducties, hoge hergebruikpercentages en minimalisering van grondstof-
fengebruik mogelijk waren zonder de economische groei in gevaar te brengen. 
Deze inzichten zijn in het NMP1 (1989) vertaald in beleidsambities. De doelen uit 
het NMP1 werden vervolgens in het NMP2 (1993) en in het NMP3 (1998) beves-
tigd. Opvallend is dat de gestelde doelen en normen werden afgeleid van het-
geen primair vanuit milieuoogpunt wenselijk werd geacht. Ecologische belangen 
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 werden nauwelijks afgewogen tegen economische en sociale belangen. In deze 
zin was er nog steeds sprake van milieubeleid als sectorbeleid.7

De uitvoering van beleid gebeurde in deze periode meer en meer in samenwer-
king met de maatschappelijke actoren (doelgroepen). Deze actoren werden meer 
aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. In onderling overleg kreeg de 
uitvoering vorm, het beleid werd gezien als een continu leerproces of als beleid in 
beweging. Gevolg was dat de flexibiliteit en de autonomie toenam: er werd meer 
gebruik gemaakt van doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften, er wer-
den faseringen gehanteerd die passen bij bedrijven, er werd geëxperimenteerd 
met een grotere beleidsruimte op decentraal niveau (Experimentenwet Stad en 
Milieu), et cetera. Afspraken werden veelvuldig vastgelegd in convenanten, die 
vooral een bruikbaar instrument bleken voor grote industrieën of voor homogene 
bedrijfstakken. Voor moeilijker bereikbare doelgroepen, zoals het Midden- en 
Kleinbedrijf, consumenten en voor diffuse bronnen werd een mix van instru-
menten ingezet: communicatieve instrumenten, normstelling voor apparaten, 
gebouwen en voertuigen, financiële prikkels (investeringssubsidies, heffingen), 
et cetera. De aandacht voor consumenten was overigens nieuw in deze fase van 
het milieubeleid.8 Het idee was dat de consument via zijn consumptiepatronen 
bepalend zou zijn voor de vraag naar, en daarmee ook voor het aanbod van, 
goederen en diensten en de daarmee gepaard gaande milieudruk: ‘de burger is de 
facto milieubeheerder’.9 Aanvankelijk werd gekozen voor de route van verinnerlij-
king: als de consument eenmaal op de hoogte zou zijn van de milieugevolgen van 
zijn gedrag, zou deze vanuit een besef van eigen verantwoordelijkheid zijn gedrag 
aanpassen. Dit bleek echter een illusie, vooral als het gaat om gedragsaanpas-
singen die tot hoge kosten (verlies van tijd, status, gemak, et cetera) leiden. De 
nadruk kwam ook steeds meer te liggen op de inzet van financiële instrumenten 
om het gedrag indirect (in beperkte mate) te beïnvloeden.

In deze periode is op een groot aantal terreinen substantiële vooruitgang 
geboekt. De eco-efficiency10 is fors verbeterd. Voor een aantal thema’s is absolute 
ontkoppeling gerealiseerd: afvalbeheer, verzuring en vermesting. Maar niet voor 

�	 WRR	(�00�)	Naar nieuwe wegen in het milieubeleid.	Sdu	Uitgevers,	Den	Haag,	p.	�9;	Sectorbeleid	heeft	

betrekking	op	‘milieu’	als	de	beleidssector	en	niet	als	beleid	gericht	op	een	economische	sector.

�	 Zie	bijvoorbeeld:	Groot,	M.	de	(�00�)	Begint een beter milieu bij de consument? Een onderzoek naar de 

(on)mogelijkheden om consumptiepatronen te sturen.	Afstudeerscriptie,	Universiteit	Nijmegen,	hoofd-

stuk	�.

9	 VROM	(�9�9)	NMP1.	VROM,	Den	Haag,	p.	��9.

�0	 Eco-efficiency	is	een	maat	voor	het	beslag	op	natuur-	c.q.	milieukapitaal,	inclusief	de	absorptiecapa-

citeit	voor	emissies,	per	eenheid	product	of	dienst,	bezien	over	de	gehele	levenscyclus.	Hoe	hoger	de	

eco-efficiency	hoe	lager	het	beslag	per	eenheid	product	of	dienst.
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alle problemen is absolute ontkoppeling een feit en bovendien houdt absolute 
ontkoppeling niet noodzakelijkerwijs in dat de gewenste milieukwaliteit reeds is 
gerealiseerd. Er resteert nog een aantal milieuproblemen waarvoor de (milieu-
kwaliteits)doelstellingen nog niet of onvoldoende binnen bereik komen zoals kli-
maatverandering, geluidhinder, verontreiniging van de bodem, fijn stof in de lucht 
en verdroging. Bovendien blijkt dat de biodiversiteit in Nederland achteruit blijft 
gaan. In het NMP3 wordt het bestaan van hardnekkige milieuproblemen onder-
kend. In dit plan wordt eveneens geconstateerd dat individuele consumptiepatro-
nen moeilijk te beïnvloeden zijn omdat ze nauw vervlochten zijn met de manier 
waarop onze samenleving functioneert. Dit alles leidt echter niet tot substantiële 
beleidswijzigingen.

2.5 Integratie van ecologische, economische en sociale 
 uitdagingen: vanaf 2000 

In deze fase van het milieubeleid worden twee ontwikkelingen steeds duidelijker 
waarneembaar: ten eerste de groter wordende rol van de EU op het terrein van 
milieubeleid en ten tweede het hardnekkige karakter van een aantal milieupro-
blemen.

Nederland heeft de toenemende invloed van de EU op het terrein van milieu-
beleid en dan met name het milieurecht, onderschat en haar eigen rol binnen 
de EU overschat. Onderschatting, omdat het EU-recht al enkele decennia lang 
grote delen van het nationale beleid sterk reguleerde, denk bijvoorbeeld aan 
de Kaderrichtlijn afvalstoffen uit 1975 en de vele waterkwaliteitsrichtlijnen. 
Overschatting, omdat we ten onrechte dachten dat we het allemaal zo goed 
deden en dat nieuwe richtlijnen overeenkwamen met hetgeen wij zelf al jaren 
deden. Achteloze implementatie was het gevolg. We zagen over het hoofd dat het 
EU-recht ook strenger kon zijn, of op onderdelen strenger, of gewoon een andere 
systematiek voorschreef dan de Nederlandse wetgeving. De gevolgen van deze 
houding zijn inmiddels bekend: een onjuiste implementatie op vele terreinen, 
vaak blijkend uit ingebrekestellingen en veroordelingen door het Hof van Justitie 
en niet mis te verstane prejudiciële oordelen van datzelfde Hof over onderdelen 
van de Nederlandse milieuwetgeving.11 Inmiddels laat ook de Nederlandse rechter 
zich niet onbetuigd als het gaat om het toekennen van rechtstreekse werking 
aan bepalingen van EU-richtlijnen en het toetsen van besluiten van overheden, 

��	 Zie	uitvoerig:	Verschuuren,	J.M.	(�00�),	‘Implementatie	van	milieurichtlijnen:	Nederland	raakt	ach-

terop’,	in:	Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht.	�00�/��,	p.	���-���.
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niet alleen aan de Nederlandse wetgeving, maar ook direct aan de Europese 
regelgeving. Dat heeft tot grote veranderingen in de uitvoeringspraktijk geleid. We 
zien dat de laatste jaren vooral in zaken die betrekking hebben op natuur en op 
luchtkwaliteit.

Inhoudelijk baart vooral een aantal hardnekkige milieuproblemen zorgen in deze 
fase van het milieubeleid. ‘Hardnekkig’ betekent volgens het RIVM ‘dat met het 
huidige milieubeleid ook op lange termijn niet die milieukwaliteit kan worden gerea
liseerd waarbij de risico’s voor de volksgezondheid, leefomgeving en ecosystemen tot 
een acceptabel niveau zijn teruggebracht’.12 Centraal in het NMP4 (2001) staat de 
aanpak van deze hardnekkige problemen zoals verlies aan biodiversiteit, klimaat-
verandering, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, bedreigingen van de 
gezondheid, bedreigingen van de externe veiligheid, aantasting van de leefomge-
ving en mogelijk onbeheersbare risico’s. Er wordt geconcludeerd dat een intensi-
vering van het huidige beleid niet zal leiden tot het slechten van de barrières die 
een duurzame oplossing in de weg staan. Omdat het bij de barrières om systeem-
fouten in de huidige maatschappelijke ordening zou gaan, wordt geconcludeerd 
dat systeeminnovatie nodig is om tot oplossingen te komen. Systeeminnovatie 
zou vorm moeten krijgen via een maatschappelijk transformatieproces, dat 
meestal meer dan één generatie beslaat. Zo’n transformatie houdt zowel techno-
logische en economische als sociaal-culturele en institutionele veranderingen in, 
die op elkaar inwerken en elkaar moeten ondersteunen en versterken. Zo’n trans-
formatieproces wordt aangeduid met de term ‘transitie’.

Om de noodzakelijke systeeminnovaties te bewerkstelligen wordt transitie-
management als nieuw sturingsconcept geïntroduceerd. Nieuw is de systemati-
sche aandacht voor de proceskant van veranderingsprocessen. Daarbij gaat het 
om zaken als: het putten van ideeën voor procesvoering uit de veranderings-
theorie, innovatietheorie en evolutionaire economische theorie; de stapsgewijze 
beleidsontwikkeling - niet langer managen in termen van doelen stellen, plannen 
en uitvoeren maar in termen van bijsturen, beïnvloeden en aanpassen - en de 
participatieve beleidsontwikkeling waarbij intensief en langdurig wordt samen-
gewerkt met ‘stakeholders’.

Transitiebeleid is een theoretisch concept dat in de praktijk geleidelijk verder 
wordt ontwikkeld en zijn waarde moet bewijzen. Inmiddels is bij diverse depar-

��	 RIVM	(�00�)	Bouwstenen voor het NMP4.	RIVM,	Bilthoven,	p.	��.
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tementen een start gemaakt met transitiebeleid.13 Transitiebeleid vervangt overi-
gens niet het bestaande milieubeleid, het moet worden gezien als aanvulling om 
de noodzakelijke veranderingen in productie- en consumptiepatronen tot stand te 
brengen.

In deze fase van het milieubeleid staat de burger voorop, als de speler die bepa-
lend is voor het noodzakelijke draagvlak voor milieubeleid en voor de door te voe-
ren systeeminnovaties. 

2.6 Conclusie

De ontwikkeling van het milieubeleid heeft zich de afgelopen 35 jaar gekenmerkt 
door een verbreding op tal van punten: de probleemdefinitie is fors opgerekt; de 
schaalniveaus waarop problemen zich voordoen en moeten worden aangepakt 
lopen van lokaal tot mondiaal; de aandacht is verschoven van individuele proces-
sen en producten naar ketens en systemen; naast aandacht voor technologische 
oplossingen sec (technocratisch beleid) komt er geleidelijk aan steeds meer aan-
dacht voor de sociaal-culturele context waarbinnen de technologie moet aarden; 
het sectorale milieubeleid verbreedt zich geleidelijk naar duurzaamheidsbeleid; 
het arsenaal aan strategieën met bijbehorende instrumenten is verbreed; en ‘top 
down’ sturing wordt aangevuld met netwerksturing. Het milieubeleid als ‘vak’ is 
dan ook een veelomvattend terrein geworden. Milieubeleid is uitgegroeid tot een 
zaak voor professionals die zich in de ogen van leken met abstracte en complexe 
zaken bezighouden. 

Ondanks de successen en de aanpassingen van milieubeleid tot dusver, slagen we 
er niet in om een aantal hardnekkige problemen op afzienbare termijn op te los-
sen. Milieuproblemen blijken ook niet de modelmatige beleidscyclus te doorlopen 
waarbij ze in de uitvoeringsfase eindigen. Milieuproblemen die opgelost leken 
- denk aan fijn stof of aan externe veiligheid - kunnen in een later stadium weer 
op de politieke agenda terugkomen, bijvoorbeeld als gevolg van volumeontwikke-
lingen (bijvoorbeeld de groei van het aantal voertuigen). Om dit soort problemen 
het hoofd te kunnen bieden moet het milieubeleid zich verder ontwikkelen. De 
raad ziet daarbij de onderstaande uitdagingen voor het milieubeleid:

��	 Zie	bijvoorbeeld:	VROM-raad	en	AER	(�00�)	Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen.	VROM-raad,	

Den	Haag.
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1. Mobiliseren van de maatschappij voor systeeminnovaties

Systeeminnovaties grijpen diep in in onze huidige consumptie- en productiepa-
tronen. De uitdaging is om de maatschappij te mobiliseren voor deze systeem-
veranderingen. Hiervoor is het nodig dat het belang van dit soort innovaties 
wordt gevoeld en/of dat de innovaties voldoende aantrekkelijk zijn. Dit vereist een 
veel grotere betrokkenheid van de burgers bij milieubeleid (of beter transitiebe-
leid): transitiebeleid moet dan ook meer een zaak van de grote massa worden en 
niet alleen maar van professionals.

2. Realiseren van de omslag van sectoraal milieubeleid naar integraal 

duurzaamheidsbeleid

De ontwikkeling van sectoraal beleid naar facetbeleid,14 waarbij milieubeleid 
steeds meer in het duurzaamheidsperspectief wordt geplaatst, moet nog voltooid 
worden. In feite is deze omslag, die al in het Brundtland-rapport Our Common 
Future (1987) is geagendeerd, nog steeds niet doorgevoerd. Om de problemen 
het hoofd te bieden zou de ‘milieu-arena’ zich verder moeten openstellen voor 
economische en sociale belangen. 

3. Uitbouwen van participatieve beleidsontwikkeling

De nationale overheid beschikt niet over de kennis en het sturend vermogen om 
de hardnekkige milieuvraagstukken in haar eentje aan te pakken. Dit hangt samen 
met de complexiteit en de onzekerheid waarmee deze vraagstukken zijn omge-
ven. Het idee is dan ook dat milieubeleid - of beter gezegd duurzaamheidsbeleid 
- steeds meer een proces van participatieve beleidsontwikkeling zou moeten 
worden waarbij een groot aantal (internationale) actoren is betrokken. Het betrek-
ken van veel actoren is enerzijds nodig voor maximale kennisinbreng (over pro-
blemen, barrières, potentiële oplossingen en wenselijkheid van oplossingen) en 
anderzijds voor het vermaatschappelijken van de milieu-agenda. De raad is van 
mening dat de overheid de eerst aangewezen partij is om het voortouw te nemen 
in zo’n participatief beleidsontwikkelingsproces aangezien er publieke belangen 
in het geding zijn en er meestal geen actoren/partijen zijn die een initiërende of 
faciliterende rol, langdurig, evenwichtig en voldoende onafhankelijk kunnen ver-
vullen. Ook de WRR onderstreept dat de besluitvorming, waarbij de in het geding 
zijnde waarden en belangen daadwerkelijk tegen elkaar worden afgewogen, een 
eigen verantwoordelijkheid blijft van de overheid (cq. overheden), gegeven haar 

��	 ‘Facetbeleid’	heeft	betrekking	op	een	bepaald	aspect	(facet)	van	overheidsbeleid	dat	op	meerdere	

beleidssectoren	betrekking	heeft.	Een	voorbeeld	van	zo’n	facet	is	het	ruimtelijk	facet.
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unieke democratische mandaat voor besluitvorming en voor de bepaling van het 
publieke belang.15

Ondanks de trend naar meer participatieve beleidsontwikkeling lijkt de behoefte 
aan duidelijke kaders onverminderd te blijven bestaan. Deze geven namelijk 
richting aan het gezamenlijke zoekproces naar oplossingsrichtingen. We zien dat 
dergelijke kaders in toenemende mate in internationaal verband tot stand komen: 
VN-verdragen en EU-richtlijnen vormen steeds meer het leidende kader voor 
 nationaal milieubeleid. 

4. Versterken van internationale samenwerking

De meeste hardnekkige milieuproblemen kunnen niet door afzonderlijke natio-
nale regeringen worden opgelost. Een gecoördineerde, internationale aanpak is 
noodzakelijk. Ondanks het feit dat effectief internationaal milieubeleid moeizaam 
tot stand komt, blijft het van belang om alle nodige creativiteit en diplomatie in te 
zetten om vooruitgang op dit terrein te boeken. Hoewel individuele landen in toe-
nemende mate macht overdragen aan transnationale organisaties (bijvoorbeeld 
EU en VN), blijven ze belangrijke spelers. Het spel wordt alleen anders gespeeld: 
in een internationale arena die gekenmerkt wordt door een hoge mate van com-
petitie. Hiervoor moeten ook nieuwe strategieën worden ontwikkeld. 

Het moge duidelijk zijn dat het milieubeleid in deze fase voor bijzonder grote uit-
dagingen staat. Het is ook duidelijk dat ‘meer van hetzelfde’ niet zal werken. We 
zien dat actoren pogingen doen om de noodzakelijke omslag te maken maar we 
zien ook dat ze moeite hebben om de oude reflexen los te laten. In hoofdstuk 4 
gaan we dieper hierop in. Maar eerst verkennen we in het volgende hoofdstuk de 
achterliggende oorzaken van de hardnekkigheid van bepaalde milieuproblemen.

��	 WRR	(�00�)	Naar nieuwe wegen in het milieubeleid.	Sdu	Uitgevers,	Den	Haag,	p.	��9.
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3 Structurele milieuproblemen

3.1 Inleiding

In het NMP4 zijn zeven barrières geïdentificeerd die het oplossen van hardnek-
kige milieuproblemen in de weg staan.16 In zijn advies over het NMP4 plaatste 
de VROM-raad een belangrijke kanttekening bij de analyse van deze barrières: 
‘De analyse van de zeven barrières van het NMP4 is uitermate globaal en abstract, 
waardoor deze naar het oordeel van de raad onvoldoende basis biedt voor het weg
nemen van de oorzaken van het falen van beleid.’ 

De raad constateert dat het kabinet voornemens is bij de Toekomstagenda Milieu 
zich te concentreren op de identificatie van ‘concrete en haalbare oplossingen voor 
milieuproblemen in de samenleving’. Daarmee krijgt de agenda, zoals het kabinet 
zelf aangeeft, een ‘uitvoeringsgericht karakter’. De impliciete veronderstellingen bij 
dit voornemen, namelijk dat de hardnekkigheid van de milieuproblemen inmid-
dels voldoende is geanalyseerd en dat het milieubeleid dermate in de uitvoerings-
fase is beland dat politiek Den Haag het niet meer hoog op de agenda hoeft te 
plaatsen, worden niet gedeeld door de raad. Integendeel, de raad is van mening 
dat een verdergaande analyse van de hardnekkigheid van de afzonderlijke milieu-
problemen in hun politieke en maatschappelijke context bijzonder zinvol kan zijn 
om beter inzicht te krijgen in de beleidsopgaven die voortvloeien uit de wens om 
deze problemen binnen afzienbare tijd op te lossen. Juist het vinden van adequate 
antwoorden op de hardnekkige, of beter, structurele milieuproblemen, is één van 
de grootste beleidsuitdagingen van dit moment. 

Tegen deze achtergrond probeert de raad in dit hoofdstuk meer zicht te krijgen 
op de beleidsopgaven die voortvloeien uit de ambitieuze lange-termijndoelen van 
het Nederlandse milieubeleid. We pretenderen daarbij geenszins om in dit bestek 
een volledige analyse van de hardnekkigheid van de structurele problemen te 
kunnen geven. Wel willen we een globale indruk geven van hoe zo’n analyse er uit 
zou kunnen zien. Vanuit deze ambitie worden in dit hoofdstuk de volgende stap-
pen doorlopen. In paragraaf 3.2 wordt eerst nagegaan welke bestuurlijke aangrij-
pingspunten er zijn voor beleid ten aanzien van de structurele milieuproblemen. 
Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 een aantal structurele milieuproblemen onder-

��	 �)	de	ongelijke	verdeling;	�)	het	korte-termijndenken;	�)	de	verkokering	en	de	institutionele	tekorten;	

�)	tekorten	in	het	instrumentarium;	�)	de	probleemveroorzakers	zijn	niet	de	probleemoplossers;	�)	de	

oplossingen	zijn	omgeven	met	grote	onzekerheden	en	�)	het	gebrek	aan	voorzorg.	
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scheiden. In grote lijnen, maar in een andere indeling, sluit de raad hier aan bij de 
zeven grote milieuproblemen die in het NMP4 zijn onderscheiden. Het karakter 
en de onderliggende oorzaken van de structurele milieuproblemen worden in 
bijlage 1 globaal geanalyseerd aan de hand van een casus rond de bijdrage van het 
wegverkeer aan klimaatverandering en luchtverontreiniging. Op basis van deze 
analyse wordt in paragraaf 3.5 ten slotte een aantal conclusies getrokken over de 
voornaamste barrières voor de aanpak van structurele milieuproblemen.

3.2 Hardnekkigheid: mechanismen en aangrijpingspunten

Zoals reeds in paragraaf 2.5 is aangegeven, worden milieuproblemen als hard-
nekkig beschouwd als het huidige beleid er niet in slaagt om, ook op lange 
termijn, de gewenste milieukwaliteit te realiseren. Hieronder geven we kort aan 
wat de achterliggende mechanismen van de hardnekkigheid zijn en in hoeverre 
deze mechanismen aangrijpingspunten bieden voor beleid. In het advies van de 
VROM-raad over milieu en economie wordt hier uitvoeriger op ingegaan.17 De 
aangrijpingspunten die we hier bespreken richten zich op de bronnen van milieu-
vervuiling of milieurisico’s. We richten ons hier niet op effectgerichte maatregelen 
zoals ruimtelijke maatregelen, waarmee de milieudruk eveneens beperkt kan 
worden. Deze maatregelen zijn zeer probleemspecifiek en vaak maar in beperkte 
mate toepasbaar, zeker als het om hardnekkige milieuproblemen gaat. Dit neemt 
niet weg dat ook effectgerichte maatregelen van groot belang zijn omdat ze (tijde-
lijk) soelaas kunnen bieden.

De hardnekkigheid van de resterende milieuproblemen heeft vooral te maken 
met het feit dat de toename van productie en consumptie onvoldoende wordt 
gecompenseerd door de groei in eco-efficiency van productie en consumptie. De 
toename van productie en consumptie is weer een gevolg van de bevolkingsgroei 
en een toenemend inkomen per hoofd van de bevolking.

Voor de beleidsmatige aanpak van hardnekkige milieuproblemen zijn in principe 
vier aangrijpingspunten beschikbaar: 1) de bevolkingsomvang, 2) het inkomen per 
hoofd van de bevolking, 3) de productmix waaraan het inkomen wordt besteed 
en 4) de eco-efficiency van productie, consumptie en hergebruik. Het is maat-
schappelijk omstreden om in te grijpen in de bevolkingsomvang of het inkomen 
per hoofd van de bevolking. Ook het direct beïnvloeden van de productmix is in 
het algemeen controversieel. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 

��	 VROM-raad	(�00�)	Milieu en economie: ontkoppeling door innovatie.	VROM-raad,	Den	Haag.
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verbieden van bepaalde producten of aan het limiteren van bepaalde activiteiten 
(bijvoorbeeld het aantal te rijden kilometers). De overheid heeft meer mogelijk-
heden om de productmix indirect te beïnvloeden via het prijsbeleid (bijvoorbeeld 
via heffingen of belastingvrijstellingen). Maar als populaire vormen van consump-
tie in het geding komen, lijkt ook het draagvlak voor dergelijke indirecte ingrepen 
in de productmix niet erg groot. Dit neemt niet weg dat het draagvlak hiervoor 
kan toenemen wanneer de overheid de reden voor het ingrijpen in de productmix 
goed kan motiveren en overbrengen. In het VROM-raad advies18 wordt betoogd 
dat de route van de eco-efficiencyverbetering het meest kansrijk is en dat de over-
heid sterk hierop zou moeten inzetten om de hardnekkige milieuproblemen het 
hoofd te bieden. 

Het opvoeren van de eco-efficiency is echter geen eenvoudige zaak. Bij hardnek-
kige milieuproblemen slagen politiek en samenleving er tot nu toe niet in om het 
tempo van eco-efficiencyverhoging voldoende op te voeren. Dit komt tot uiting in 
het uitblijven van vergaande internalisering van de milieukosten19 waarmee eco-
efficiencyverbeteringen juist gestimuleerd worden. Blijkbaar worden de nadelen 
cq. kosten (geld, ongemak, tijdverlies, statusverlies, vrijheidsverlies, et cetera) van 
eco-efficiëntere oplossingen van de milieuproblemen vooralsnog als te hoog  
ervaren in relatie tot de voordelen cq. baten van de milieubelastende activiteiten. 

Om toch tot een oplossing van hardnekkige milieuproblemen te komen, is het 
de uitdaging om te komen tot andere afwegingen van de (gepercipieerde) maat-
schappelijke kosten en baten van beleidskeuzen. Politiek en samenleving hebben 
daartoe drie aangrijpingspunten: het afwegingsproces zelf, de kosten en de baten. 
In het afwegingsproces spelen normen en waarden met betrekking tot milieu 
en ontwikkeling een belangrijke rol. Een open en integrale reflectie op de nor-
men en waarden kan daarbij nuttig zijn. Daarnaast kan vergroting van kennis en 
inzicht in de externe kosten en baten bijdragen aan een meer integrale en beter 
geïnformeerde afweging. Mensen weten bijvoorbeeld vaak niet welke risico’s ze 
lopen (fysieke veiligheidsrisico’s, gezondheidsrisico’s of economische risico’s, 
et cetera) waardoor ze de baten van milieubeleid te laag inschatten.20 De baten 
kunnen worden vergroot door oplossingen te zoeken die op meerdere terreinen 

��	 VROM-raad	(�00�)	Milieu en economie: ontkoppeling door innovatie. VROM-raad,	Den	Haag.

�9	 Bijvoorbeeld	via	directe	regulering,	indirecte	regulering	via	marktconforme	instrumenten,	en	sociale	

instrumenten	zoals	convenanten.

�0	 Een	voorbeeld	van	voorlichting	is	het	snelheidsregime	op	de	‘périférique’	van	Parijs.	Daar	wordt	op	

de	borden	met	snelheidsbeperkingen	duidelijk	aangeven	waarom	er	een	variabele	snelheidsbeperking	

van	kracht	is:	‘pollution’.	De	automobilist	die	bij	Overschie	de	�0	km/uur	zone	passeert,	moet	naar	

deze	reden	gissen.	
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tegelijkertijd voordeel bieden. Zo leiden bepaalde maatregelen om CO2 terug te 
dringen ook tot een lagere uitstoot van andere luchtverontreinigende stoffen. Dit 
vereist dat de reikwijdte van het zoekproces naar oplossingen wordt verbreed. De 
kosten kunnen worden verlaagd door creatief te zoeken naar mogelijkheden voor 
kostenverlaging of naar andere, goedkopere oplossingen. Kortom, kennis van 
(gepercipieerde) kosten en (gepercipieerde) baten en creativiteit en maatwerk bij 
het zoeken naar aantrekkelijke oplossingen vormen belangrijke sleutels voor de 
aanpak van hardnekkige milieuproblemen.

3.3 Welke milieuproblemen zijn structureel?

De raad onderscheidt twee typen structurele milieuproblemen. Dat zijn ten 
eerste de nationale congestieproblemen, die voortkomen uit de hoge en veelal 
toenemende dichtheden van bevolking, verkeer en economische bedrijvigheid 
op een relatief klein oppervlak. Concreet betreft het hier met name verzuring en 
grootschalige luchtverontreiniging, vermesting, geluidhinder en externe veilig-
heidsrisico’s. Ten tweede gaat het om de mondiale milieuproblemen die kunnen 
leiden tot grootschalige en mogelijk onomkeerbare ontwrichting van natuurlijke 
en maatschappelijke systemen. Concreet gaat het daarbij om klimaatverandering 
en het wereldwijde verlies aan biodiversiteit. 

Ter illustratie van de ernst en omvang van de structurele milieuproblemen wor-
den hieronder enige indicaties gegeven van de huidige toestand van het milieu 
in relatie tot de lange-termijndoelen van het Nederlandse milieubeleid (zie voor 
meer achtergrondinformatie bijvoorbeeld de Milieubalans 2005 van het MNP). 
Het algemene referentiekader hierbij is de hoofddoelstelling van het Nederlandse 
milieubeleid zoals verwoord in het NMP4: ‘Het milieubeleid moet bijdragen aan 
een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een 
vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten dan wel natuurlijke 
hulpbronnen uit te putten, hier en nu en elders en later.’

Hardnekkige nationale congestieproblemen
Verzuring, vermesting, grootschalige luchtverontreiniging, geluidhinder en 
externe veiligheidsrisico’s behoren in Nederland tot de hardnekkige milieupro-
blemen die nauw samenhangen met de hoge dichtheden aan mensen en eco-
nomische activiteiten en grensoverschrijdende emissies uit het buitenland. De 
aard en omvang van deze milieuproblemen dragen ertoe bij dat de noodzakelijke 
milieucondities voor een ‘gezond en veilig leven en voor een vitale, diverse en 
aantrekkelijke natuur’ voorlopig niet binnen bereik lijken. De effecten van chroni-
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sche blootstelling aan de jaargemiddelde fijnstofconcentraties in Nederland zijn 
bijvoorbeeld geschat op 12.000 tot 24.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar.21 
Het lijkt op dit moment vrijwel uitgesloten dat Nederland tijdig aan de Europese 
luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof (in 2005) en stikstofdioxide (in 2010) kan 
voldoen. Ook op langere termijn lijkt het halen van de gestelde normen pro-
blematisch. Zo zullen er met het vastgestelde beleid in 2010, 2015 en 2020 nog 
respectievelijk circa 130, 80 en 70 knelpunten voor stikstofdioxide overblijven 
langs rijkswegen. In 2020 zal de dagnorm voor fijn stof (50 micron/m3) op 50 tot 
70 dagen worden overschreden op alle 164 geanalyseerde snelwegknelpunten en 
in binnensteden. Volgens het Besluit Luchtkwaliteit mag deze norm maximaal 
slechts 35 dagen worden overschreden.22 

De neerslag van verzurende en vermestende stoffen is over het algemeen nog 
veel te hoog voor een effectieve bescherming van gewenste natuurdoeltypen 
zoals natte heide, droog duingrasland, vennen en hoogvenen. De jaarlijkse stik-
stofdepositie in Nederland varieert momenteel van 1.400 mol/ha in de duinen tot 
meer dan 3.400 mol/ha in Noord-Brabant. Voor herstel van de meest kwetsbare 
natuurgebieden wordt voor 2030 uitgegaan van een neerslag van maximaal 400-
700 mol stikstof per hectare per jaar. Prognoses voor de emissies van verzurende 
stoffen in Nederland bieden onvoldoende perspectief op verbetering. Uit recente 
ramingen komt naar voren dat de kans groot is dat Nederland zowel in 2010 als 
in 2020 boven de ‘National Emission Ceilings’23 uitkomt voor stikstofoxiden en 
zwaveldioxide. Zelfs het behalen van de normen geeft niet altijd de garantie dat 
ook een duurzame milieukwaliteit wordt gerealiseerd. Onder het beoogde ammo-
niak-emissieplafond voor 2010 kan bijvoorbeeld slechts 20 tot 30% van de natuur 
voldoende worden beschermd.24

In de Nederlandse context blijven ook milieuthema’s zoals geluidhinder en 
externe veiligheid met een zekere persistentie op de beleidsagenda staan. Zolang 
woningbouw, verkeer en bedrijvigheid in dezelfde ruimte blijven groeien, zal men 
meer moeite moeten doen om de geluidhinder en veiligheidsrisico’s binnen de 
perken te houden. De reeds aanwezige congestie maakt dat steeds moeilijker. 
Op basis van de huidige trends en het voorgenomen beleid voorspelt het MNP 
bijvoorbeeld dat er in 2020 nog ongeveer 6.000 woningen langs rijkswegen een 

��	 Zie:	http://www.mnp.nl/nl/publicaties/�00�/fijnstofinfo.html

��	 RIVM-MNP	(�00�)	Effecten van aanvullende maatregelen op knelpunten voor luchtkwaliteit.	RIVM-MNP,	

Bilthoven.

��	 Dit	zijn	de	EU-normen	voor	nationale	emissieplafonds	van	de	lidstaten.

��	 RIVM-MNP	(�00�)	Milieubalans 2005.	RIVM-MNP,	Bilthoven.
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geluidsbelasting boven de 65 dB(A)25 zullen hebben. Daarnaast staan er langs 
wegen in provincies en gemeenten de komende jaren nog vele tienduizenden 
hoogbelaste woningen met een geluidsbelasting boven de 65 dB(A). Volgens de 
beleidsdoelstelling mag in 2010 de grenswaarde van 70 dB(A) op woningen niet 
meer worden overschreden. Geluidhinder draagt belangrijk bij aan de milieu-
gerelateerde ziektelast. Effecten als hinder en slaapverstoring kunnen al vanaf 
een geluidbelasting van 40 dB(A) optreden. Voor externe veiligheid ontbreekt 
het vooralsnog aan een volledig en actueel beeld. Vooral omtrent de veiligheids-
risico’s van aardgastransportleidingen en van kleinere inrichtingen in woongebie-
den bestaan nog belangrijke onzekerheden.26

Hardnekkige mondiale milieuproblemen
Op dit moment zijn klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit de meest in 
het oog springende mondiale milieuproblemen. Daarnaast zijn er op mondiaal 
niveau nog een aantal andere milieuproblemen die om beleidsaandacht vragen, 
bijvoorbeeld verspreiding van bio-actieve en giftige stoffen in het milieu en uit-
putting van zoetwater als gevolg van klimaatverandering, vervuiling en intensief 
watergebruik. Deze problemen komen in dit advies niet verder aan de orde.

Klimaatverandering

In het kader van het Kyoto-protocol heeft Nederland zich gecommitteerd aan een 
in 2010 te realiseren CO2-emissiereductie van gemiddeld 6% ten opzichte van 
1990. Volgens het RIVM kan Nederland waarschijnlijk aan de Kyoto-verplichting 
voldoen mits een aantal belangrijke beleidsvoornemens op dit terrein, alsmede 
de reeds ingeboekte emissiereducties in het buitenland, ook daadwerkelijk wor-
den gerealiseerd. De totale uitstoot van CO2 zal in 2100 wereldwijd echter 50-75% 
lager moeten liggen dan in 1990 om aan de doelstellingen uit het VN-klimaatver-
drag te kunnen voldoen. Om dit te bereiken moeten rond 2050 de mondiale emis-
sies reeds 15-20% lager liggen dan in 1990. De vertaling hiervan voor Nederland 
hangt af van de verdeling van de wereldwijd beschikbare emissieruimte. Deze ver-
deling moet het resultaat zijn van toekomstige internationale onderhandelingen. 
Als wordt uitgegaan van een gelijke emissieverdeling per hoofd van de bevolking, 
dan zullen de CO2-emissies in Nederland in 2030 met 40-60% gedaald moeten 

��	 De	A-gewogen	decibelwaarde	dB(A)	is	de	meest	gangbare	eenheid	voor	geluidbelasting.	De	A-weging	

houdt	rekening	met	de	gevoeligheid	van	het	menselijk	oor	voor	de	toonhoogte	van	het	geluid.	Ter	

indicatie:	�0	dB(A)	is	vergelijkbaar	met	het	natuurlijke	achtergrondniveau;	�0	dB(A)	met	geluid	in	een	

rustige	woonstraat;	�0	dB(A)	met	geluid	van	een	gemiddelde	provinciale	weg	op	�0	meter	afstand.

��	 RIVM-MNP	(�00�)	Milieubalans 2005.	RIVM-MNP,	Bilthoven.
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zijn ten opzichte van 1990. Op dit moment lijken dat soort percentages niet bin-
nen handbereik.27 

De urgentie van een effectieve aanpak van het klimaatprobleem kan naar het 
oordeel van de raad nauwelijks worden overschat. Dat geldt zeker voor een land 
als Nederland dat met zijn vele laaggelegen gebieden bijzonder kwetsbaar is voor 
gevolgen zoals zeespiegelstijging, toenemende regenval en vergrote afvoer van 
smeltwater via rivieren. Mede in het licht van deze kwetsbaarheid maakt de raad 
zich met name zorgen over de door het IPCC geschetste risico’s op abrupte, niet-
lineaire en mogelijk onomkeerbare veranderingen in ecosystemen als gevolg van 
klimaatverandering. Voortgaande temperatuurstijging kan voorbij een kritische 
grens ineens leiden tot het versneld verschuiven van natuurlijke habitats waar-
door plant- en diersoorten onvoldoende tijd krijgen om zich aan te passen en 
uitsterven. Ook levensondersteunende functies van lokale ecosystemen (bijvoor-
beeld biologische zuivering van het oppervlaktewater) kunnen hierdoor in relatief 
korte tijd sterk veranderen. Zelfs een kortstondige overschrijding van een kriti-
sche temperatuurgrens kan vrij plotseling ernstige gevolgen hebben. Dergelijke 
overschrijdingen kunnen bijvoorbeeld de groei van belangrijke voedingsgewassen 
zoals rijst, maïs en aardappelen dusdanig verstoren dat grootschalige misoogsten 
optreden.28

Verlies aan biodiversiteit

Het wereldwijde verlies aan biodiversiteit wekt soortgelijke zorgen. Uit de ver-
kenningen in het kader van het Millenium Ecosystem Assessment29 blijkt dat 
ongeveer 60% van de vitale ecosysteemfuncties op aarde verslechtert of niet 
duurzaam wordt gebruikt. Aantastingen van ecosystemen zoals ontbossing ver-
hogen de risico’s op verbreiding van bestaande ziektes zoals malaria en cholera 
en het uitbreken van nieuwe ziektes. Sinds 1980 is wereldwijd ongeveer 35% 
van de mangrovebossen en 20% van de koraalriffen vernietigd, terwijl nog eens 
20% ernstig is gedegradeerd. Mensen produceren tegenwoordig op aarde meer 
biologisch actieve stikstof - onder andere in de vorm van stikstofoxiden, lachgas 
en ammoniak - dan alle natuurlijke ecosystemen bij elkaar. De toename van de 
hoeveelheid biologisch actieve stikstof in ecosystemen draagt bij aan milieu-
problemen zoals verzuring, vermesting en klimaatverandering die op hun beurt 
weer negatieve effecten sorteren op de biodiversiteit. Minstens een kwart van de 
wereldwijde visvoorraden wordt overbevist. In sommige gebieden is het totaal 

��	 RIVM-MNP	(�00�)	Milieubalans 2005.	RIVM-MNP,	Bilthoven.

��	 IPCC	(�00�)	Climate Change 2001: Synthesis Report. Cambridge	University	Press,	Cambridge.

�9	 Millennium	Ecosystem	Assessment	Board	(�00�)	Living beyond our means; natural assets and human 

well-being (statement from the MA Board),	Verenigde	Naties,	New	York.
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beschikbare gewicht aan vis voor visvangst sinds de industriële revolutie afgeno-
men tot minder dan eenhonderdste van het gewicht dat vóór die tijd beschikbaar 
was. 

3.4 Barrières bij aanpak structurele milieuproblemen

In zijn advies over de Agenda van het NMP4 heeft de raad reeds aanbevolen om 
ook concretere barrières voor de afzonderlijke milieuproblemen te identificeren, 
als resultaat van een analyse van succes- en faalfactoren. Het expliciteren van 
specifieke barrières biedt namelijk concrete aanknopingspunten voor zowel de 
formulering als de evaluatie van beleid. In bijlage 1 geven we een indruk van de 
meerwaarde van deze benaderingswijze door twee structurele milieuproblemen 
- klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging (inclusief verzuring) - 
globaal te analyseren in relatie tot een specifieke maatschappelijke functie: mobi-
liteit over de weg.

De casuïstiek rond het wegverkeer (bijlage 1) lijkt redelijk representatief voor de 
problematiek rond de beleidsmatige aanpak van structurele milieuproblemen. 
Geschetste belemmeringen zoals de korte-termijnoriëntaties van investeerders, 
het verzet vanuit grote gevestigde belangen, dominante sociaal-culturele leef-
patronen en de verkokering in het denken van alle betrokken actoren lijken zich 
ook bij andere hardnekkige milieuproblemen voor te doen. Mede op basis van de 
casuïstiek rond het wegverkeer ontstaat het volgende beeld van de voornaamste 
barrières bij de aanpak van structurele milieuproblemen in hun maatschappelijke 
context:

• Effectgericht beleid met name via ruimtelijke spreiding van maatschap-
pelijke activiteiten kan alleen tijdelijk en plaatselijk enig soelaas bieden. 
Vanwege het intensieve ruimtegebruik en de voortgaande groei van bevol-
king en economische activiteiten biedt dit spoor in Nederland echter geen 
uitzicht op een duurzame oplossing van congestiegerelateerde milieupro-
blemen.30 Dit betekent dat voor een structurele aanpak van de hardnekkige 
milieuproblemen de overige sporen bewandeld moeten worden: verhogen 
van de eco-efficiency en beïnvloeden van de product- en dienstenmix.

�0	 Zie	ook:	Hofkes,	M.W.	en	H.	Verbruggen	(�00�)	‘Milieubeleid	voor	een	mierenhoop’,	in:	ESB Dossier: 

Ontkoppeling van milieu en economie.	�	juni	�00�,	nr.	����,	p.	D�0-D��.
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• De economische, bestuurlijke en sociaal-culturele barrières rond de 
andere beleidssporen (verhogen van de eco-efficiency en beïnvloeden 
van de productmix) zijn divers, complex en omvangrijk en dragen bij tot 
een hardnekkige impasse bij de aanpak van structurele milieuproblemen. 
Deze impasse wordt gekenmerkt door een zekere onwil en onmacht bij alle 
betrokken actoren, maar met name bij de politiek, om in woord èn daad 
hoge prioriteit te geven aan duurzame ontwikkelingsdoelen zoals een vitale 
natuur en een schone en veilige leefomgeving. Keuzen om deze lange-ter-
mijnbelangen veilig te stellen, bijvoorbeeld via een vergaande internalise-
ring van milieukosten, worden vaak uit- of afgesteld. 

• Op vele fronten en diverse niveaus liggen belangrijke barrières die doorbre-
king van deze impasse bemoeilijken. Op mondiaal niveau is er bijvoorbeeld 
een gebrek aan financiële instrumenten en slagvaardige instituties die 
specifiek zijn toegespitst op het veilig stellen van ecologische lange-termijn-
belangen zoals een vitale natuur en een stabiel klimaat. Hervormingen van 
internationale instituties, waarbij meer prioriteit wordt gegeven aan eco-
logische (en sociale) ontwikkelingsdoelen, zijn daarom dringend gewenst. 
Dergelijke hervormingsprocessen verlopen in de regel echter langzaam en 
leveren meestal niet de benodigde doorbraken op. 

• De omvang, complexiteit en risico’s van de structurele milieuproblemen 
vragen om een actieve mobilisering en bundeling van de kracht en crea-
tiviteit van alle betrokken actoren. Er is een groot en langdurig commit-
ment nodig van burgers, ondernemers, wetenschappers, bestuurders en 
politici, zowel in nationaal als in internationaal verband. Uit de globale 
analyse komt naar voren dat het gewenste commitment van de politiek en 
samenleving sterk wordt belemmerd door dominante opvattingen over 
welvaart en vooruitgang en door verkokering van het denken. Als het op 
strategische ontwikkelingskeuzen aankomt, gaat de voorkeur meestal uit 
naar handhaving van de materiële welvaart(sgroei) in het vertrouwen dat 
de technologische vooruitgang snel genoeg gaat om problemen beheers-
baar te houden. De (impliciete) consequenties van dergelijke keuzen voor 
bijvoorbeeld het welzijn of voor de noodzakelijke investeringen in technolo-
gieontwikkeling blijven over het algemeen buiten beschouwing of worden 
slecht doordacht.  
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3.5 Conclusie

De raad heeft in dit hoofdstuk twee typen structurele milieuproblemen onder-
scheiden: 

• nationale congestieproblemen: verzuring en grootschalige luchtverontreini-
ging, vermesting, geluidhinder en externe veiligheidsrisico’s; 

• mondiale milieuproblemen: klimaatverandering en het wereldwijde verlies 
aan biodiversiteit.

Voor de beleidsmatige aanpak van deze structurele milieuproblemen zijn drie 
reële aangrijpingspunten beschikbaar:

1. Vermindering van de milieudruk via effectgericht beleid. 
2. Verhoging van de eco-efficiency via bronbeleid (bijvoorbeeld stimulering 

van schonere voertuigen en vervoerssystemen). 
3. Beïnvloeding van de product- en dienstenmix (bijvoorbeeld via volume-

beleid gericht op terugdringing van de groei van het wegverkeer).

In de globale analyse van de casuïstiek rond het wegverkeer hebben we laten 
zien dat vele technische, fysieke, financieel-economische, sociaal-culturele en 
institutionele systeemkenmerken een duurzame ontwikkeling structureel kun-
nen belemmeren. Het effectgerichte spoor kan bijvoorbeeld hooguit tijdelijk en 
plaatselijk enig soelaas bieden, vanwege de fysieke grenzen aan de mogelijk-
heden tot verplaatsing en saldering van vervuiling. Het brongerichte spoor is 
in principe veelbelovend en kansrijk, maar dan moet er wel voldoende worden 
geïnvesteerd in onderzoek, ontwikkeling en verspreiding van eco-efficiënte tech-
nieken. Beïnvloeding van de product- en dienstenmix wordt sterk belemmerd 
door sociaal-culturele trends en factoren zoals individualisering, emancipatie, 
gewoontegedrag en dominante opvattingen over centrale waarden als vrijheid, 
zelfstandigheid en zelfontplooiing. Deze opvattingen worden vaak gekenmerkt 
door beperkte percepties van problemen en kansen. In discussies over milieu en 
(economische) ontwikkeling worden de maatschappelijke behoeften zelf bijvoor-
beeld zelden ter discussie gesteld. De gelaagdheid en veranderlijkheid van veel 
behoeften blijven hierdoor buiten beschouwing. De maatschappelijke behoefte 
aan bijvoorbeeld automobiliteit wordt in discussies vaak behandeld als een een-
duidig en onveranderlijk gegeven. Dat beperkt het zicht op onderliggende behoef-
ten: de behoefte aan automobiliteit vloeit immers voor een belangrijk deel voort 
uit andere behoeften zoals vrijheid en zelfstandigheid. Dit beperkt tevens het 
zicht op andere en wellicht meer duurzame mogelijkheden om in deze onderlig-
gende behoeften te voorzien. Dit fenomeen belemmert de creativiteit en flexibili-
teit bij het zoeken naar duurzame oplossingen.
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Het aanpakken van de hardnekkige milieuproblemen is dan ook min of meer equi-
valent aan het realiseren van innovaties op een breder maatschappelijk niveau. 

Voordat we in hoofdstuk 5 schetsen hoe de verschillende actoren gestimuleerd 
kunnen worden om aan dit soort veranderingsprocessen te werken, onderzoeken 
we eerst in het volgende hoofdstuk hoe de verschillende actoren zich opstellen in 
deze nieuwe fase van het milieubeleid.
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4 Opstelling van actoren in de 
 nieuwe fase van het milieubeleid

4.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat we in een nieuwe fase van het milieubeleid zit-
ten. De redenen hiervoor zijn verder uitgewerkt in het voorgaande hoofdstuk: de 
hardnekkige milieuproblemen zijn eenvoudigweg niet oplosbaar met de aanpak 
van het klassieke, technocratische milieubeleid zoals dat door de milieuprofes-
sionals wordt vormgegeven. Willen we deze problemen oplossen dan zijn ingrij-
pende veranderingen in de productie- en consumptiepatronen vereist: systeem-
innovaties. Verschillende onderzoekers wijzen erop dat er nieuwe vormen van 
samenwerking en participatieve beleidsontwikkeling nodig zijn om dit verande-
ringsproces te bewerkstelligen. Hierbij is actieve betrokkenheid van onder andere 
de burger essentieel. Ook moeten oude werkwijzen en posities worden losgelaten 
om zo’n gezamenlijk proces enige kans van slagen te geven. In dit hoofdstuk staat 
daarom de opstelling van de verschillende actoren in de ‘milieu-arena’ centraal: 
welke rol spelen ze op dit moment en hoe anticiperen ze op de omslag van ‘top 
down’ naar ‘bottom up’ die in het milieubeleid gemaakt moet worden?

Dit hoofdstuk geeft een schets van de opstelling van de verschillende actoren in 
de milieu-arena. Het pretendeert geenszins een wetenschappelijke studie van de 
verschillende actoren te zijn. We baseren ons hierbij in hoge mate op de inter-
views die ten behoeve van dit advies zijn gehouden. Dit materiaal is aangevuld 
met literatuuronderzoek en enquêtegegevens.

In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens de volgende actoren aan de 
orde: de burger (4.2), de milieubeweging (4.3), het bedrijfsleven (4.4), de politiek 
(4.5), de massamedia (4.6), ambtelijk VROM (4.7), milieuafdelingen bij lagere 
overheden (4.8) en de Europese Unie (4.9). Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een concluderende paragraaf (4.10).

4.2 Burger

We proberen aan de hand van enquêteresultaten een globaal beeld te schetsen 
van hoe Nederlanders in het algemeen denken over milieu. Wat doen zij er aan, 
wat vinden zij van het milieubeleid en in hoeverre zouden zij zelf willen bijdragen 
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aan de oplossing van milieuvraagstukken? We beseffen daarbij dat de waarde van 
enquêteresultaten betrekkelijk is,31 maar bij gebrek aan andere bronnen moeten 
we het hiermee doen.
Uit De sociale staat van Nederland 2005 blijkt dat Nederlanders sinds 1992 steeds 
minder nadruk op milieubeleid leggen als hen wordt gevraagd om in relatieve zin 
aan te geven wat ze in de politiek belangrijk vinden. Milieu blijkt steeds meer con-
currentie te ondervinden van de beleidsdoelen veiligheid, sociale en economische 
zekerheid en vrije meningsuiting. Deze zaken worden op dit moment belangrijker 
gevonden.32 

Toch vinden mensen milieu helemaal niet zo onbelangrijk. Wat in de diverse 
enquêtes opvalt, is dat Nederlanders zich vooral zorgen maken om mondiale 
milieuproblemen. Problemen die dicht bij huis spelen, worden van minder belang 
geacht. Dit bleek uit een enquête die in 2002 in opdracht van de VROM-raad is 
uitgevoerd.33 Dit beeld is recent bevestigd door de enquêtes die ten behoeve van 
het RIVM-rapport Kwaliteit en toekomst: verkenning van duurzaamheid zijn uitge-
voerd. Daarin werden wereldwijde waterkwaliteit, klimaatverandering, aantasting 
van de ozonlaag en ontbossing als belangrijkste duurzaamheidsvraagstukken 
gezien, zelfs belangrijker dan zaken als ‘verbeteren gezondheidszorg’, ‘afnemen 
dreiging van terrorisme’ en ‘meer doen aan criminaliteitsbestrijding’.34 Relatief 
weinig belang wordt gehecht aan lokale problemen zoals geluid en fysieke veilig-
heid. Het ziet ernaar uit dat milieu meer wordt gepercipieerd als een maatschap-
pelijk belang dan als een persoonlijk belang: 53% van de geënquêteerden geeft 

��	 Enquêtes	kennen	hun	beperkingen:	�)	Vragen	worden	met	enige	regelmaat	herhaald	om	ontwikke-

lingen	in	de	publieke	opinie	te	volgen.	De	vragen	staan	vast	en	houden	daardoor	niet	altijd	rekening	

met	de	gewijzigde	context.	Voorbeeld:	Vindt u het bestrijden van milieuverontreiniging belangrijk in de 

politiek? Wat	zegt	het	antwoord	over	het	belang	dat	aan	nieuwere	milieuthema’s,	zoals	verlies	van	bio-

diversiteit,	klimaatverandering	en	externe	veiligheid,	wordt	gehecht?	�)	Opinieonderzoekers	houden	

niet	van	het	geven	van	genuanceerde	keuzeopties,	dan	zouden	de	respondenten	naar	deze	antwoorden	

‘vluchten’.	Omdat	een	genuanceerde	keuzeoptie	niet	worden	geboden	lijken	respondenten,	vaak	ten	

onrechte,	uitgesproken	en	ongenuanceerde	meningen	te	hebben.	�)	De	vragen	die	worden	gesteld	zijn	

veelal	gekeurd	door	de	visies	(frames)	van	vragenstellers.	Respondenten	kunnen	de	vragen	niet	her-

formuleren,	ze	geven	dus	antwoorden	in	het	stramien	van	de	formulering	van	de	opinieonderzoeker.	

�)	Enquêteresultaten	zijn	afhankelijk	van	de	context	waarin	de	vragen	zijn	gesteld.	Dit	maakt	dat	op	

vergelijkbare	vragen	verschillende	antwoorden	kunnen	worden	gegeven.	Deze	context	is	vaak	niet	

bekend	als	individuele	enquêteresultaten	worden	aangehaald.

��	 SCP	(�00�)	De sociale staat van Nederland 2005.	SCP,	Den	Haag,	p.���.

��	 VROM-raad	(�00�)	Milieu en Economie; ontkoppeling door innovatie.	VROM-raad,	Den	Haag.

��	 Nederlanders	vinden	het	belangrijkst,	in	volgorde	van	belang:	‘Dat	de	vervuiling	van	zeeën,	rivieren	

en	meren	op	de	wereld	in	de	toekomst	afneemt.’	‘Dat	de	wereld	in	de	toekomst	geen	last	zal	hebben	

van	het	broeikaseffect.‘	‘Dat	het	gat	in	de	ozonlaag	in	de	toekomst	kleiner	wordt.’	‘Dat	door	minder	

ontbossing	(zeldzame)	planten	en	dieren	op	de	wereld	in	de	toekomst	blijven	voortbestaan’.	
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aan dat ‘milieu en natuur’ van (groot) persoonlijk belang zijn, daarentegen vindt 
78% van hen ‘milieu en natuur’ van (groot) maatschappelijk belang.35 

Nederlanders dragen maar in beperkte mate zelf bij aan een schoon milieu. Ze 
doen soms (42%) tot vaak (48%) moeite om het milieu te beschermen. Het gaat 
dan vaak om eenvoudige maatregelen zoals afvalscheiding en energiebesparing 
die niet te diep ingrijpen in de dagelijkse handelingspatronen.36 Slechts een 
beperkt deel van de bevolking zegt zelf iets aan de belangrijkste maatschappelijke 
vraagstukken te willen of kunnen doen: 70% verwijst naar de overheid als degene 
die actie zou moeten ondernemen. Veel maatschappelijke vraagstukken worden 
gezien als een ‘sociaal dilemma’: de burger ondersteunt dat de overheid gedrags-
regels of heffingen oplegt, maar acht het niet opportuun om vrijwillig het gedrag 
aan te passen, omdat anderen wellicht niet meedoen.37 Individuele burgers zijn 
echter ook nauwelijks bij machte om het systeem van consumptie en productie 
substantieel te beïnvloeden. Daarvoor ontbreekt het de burger aan geëigende 
machtsmiddelen, afgezien van extreme machtsmiddelen zoals boycotacties. 
Martens en Spaargaren stellen dan ook dat de primaire verantwoordelijkheid voor 
systeemveranderingen bij overheden en bedrijven ligt. De burger heeft vaak niet 
eens de keuze uit een groen producten- en dienstenaanbod. Dit geldt zeker voor 
consumptie op het gebied van toerisme, vrije tijd en kleding.38

Een groot deel van de Nederlanders voelt zich redelijk tot goed geïnformeerd over 
het milieu. Men geeft aan vooral behoefte te hebben aan informatie over oplos-
singen en niet zozeer aan meer informatie over de milieuproblemen.39 Het feit dat 
de Nederlanders zich goed geïnformeerd voelen, hoeft trouwens niet te beteke-
nen dat zij dat ook daadwerkelijk zijn. Veel professionals die door de VROM-raad 
zijn geïnterviewd, wijzen juist op het gebrek aan kennis over milieu en over de 
samenhang tussen milieu en economie, gezondheid en ontwikkelingsvraagstuk-
ken zoals de wereldvoedselproblematiek. Deze deskundigen stellen dat dit gebrek 
aan kennis één van de oorzaken is waarom men zich niet al te druk maakt over 
het milieu.
Nederlanders voelen zich meer betrokken bij milieu (60%) dan bij het milieu-
beleid (40%). Milieubeleid wordt als weinig inzichtelijk en abstract ervaren. 

��	 Voorlichtingsraad	(�00�) Belevingsmonitor	voorjaar/zomer 2004.	Voorlichtingsraad,	Den	Haag.

��	 Europese	Commissie	(�00�),	Eurobarometer 2004.

��	 RIVM	(�00�)	Kwaliteit en toekomst – verkenning van duurzaamheid.	RIVM,	Bilthoven,	p.��.

��	 Martens,	S.	en	G.	Spaargaren	(�00�)	‘The	politics	of	sustainable	consumption:	the	case	of	the	

Netherlands’,	in: Sustainability: Science, Practice, & Policy.

�9	 Europese	Commissie	(�00�)	Eurobarometer 2004:	��	%	van	de	ondervraagden	voelt	zich	goed	tot	

redelijk	geïnformeerd.
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Ondervraagden hebben het gevoel dat het beleid over hun hoofden wordt 
gemaakt: men voelt zich niet gehoord. Men heeft niet echt de behoefte om bij 
het milieubeleid betrokken te worden: slechts 7% gaf aan zeker bereid te zijn om 
actief mee te denken en te werken. Daarbij speelt ook dat men het gevoel heeft 
de gevolgen van beslissingen niet te kunnen overzien. Burgers zijn het meest 
gemotiveerd om mee te denken over de inrichting van hun eigen woonomgeving 
(zie bijvoorbeeld kader 4.1) en - in iets minder mate - om deel te nemen aan expe-
rimenten.40

Kader 4.1: Populaire Populieren

Op	�	september	�00�	gaf	de	plaatselijke	groep	in	het	LEADER-gebied*	de	

Meijerij	zijn	fiat	voor	co-financiering	van	het	Populierenproject Het Groene Woud	

van	de	natuurwerkgroep	Liempde.	Het	project	moet	ertoe	bijdragen	dat	de	

populierenteelt	een	drager	blijft	van	het	waardevolle	cultuurlandschap	in	de	

Meierij	dat	van	oudsher	gekenmerkt	wordt	door	‘rijen ondenkbaar ijle populieren 

[die] als hooge pluimen aan den einder staan’.	Dit	landschap	wordt	bedreigd	door-

dat	de	aanplant	van	jonge	populieren	langs	de	kant	van	de	wegen	de	laatste	jaren	

fors	is	afgenomen.	Daarom	willen	de	initiatiefnemers	zich	inzetten	voor	nieuwe	

aanplant	en	goed	onderhoud	van	populieren,	voor	het	opsporen	en	behoud	van	

oude	populierenrassen	en	voor	verbetering	van	de	afzet	van	populierenhout.	

Hiertoe	zal	nauw	worden	samengewerkt	met	stichting	Probos,	gemeenten,	

waterschap,	provincie,	natuurorganisaties	en	boseigenaren.

Naast	de	genoemde	cultuurhistorische	waarde	wordt	bij	de	motivatie	van	het	

project	ook	nadrukkelijk	gewezen	op	de	ecologische	en	economische	waarde	van	

de	populierenteelt	in	de	Meijerij.	Vanwege	hun	snelle	groei	en	grote	eindhoogte	

zijn	populieren	van	belang	voor	de	biodiversiteit	in	het	gebied.	Ze	zorgen	voor	

snelle	en	blijvende	structuurvariatie	in	het	landschap,	hetgeen	bevorderlijk	is	

voor	een	rijke	vogelstand.	Dankzij	de	lichtdoorlatende	kroon	onderscheidt	de	

ondergroei	van	de	populier	zich	vaak	door	een	rijke	vegetatie	met	bijvoorbeeld	

speenkruid	en	bosanemoon.	Vanuit	economische	invalshoek	wordt	het	project	

gemotiveerd	met	verwijzing	naar	het	feit	dat	populierenhout	de	belangrijkste	

grondstof	is	voor	de	Nederlandse	rondhoutverwerkende	industrie.

�0	 Visser,	J.	en	R.	Ross	(�00�)	Burgerforum: Utopie of (verre) werkelijkheid?	onderzoek	uitgevoerd	door	

NIPO,	in	opdracht	van	het	Ministerie	van	VROM.	NIPO,	Amsterdam.	
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*LEADER	is	een	experimenteel	EU-programma	voor	‘bottom	up’	plattelandsont-

wikkeling	op	gebiedsniveau.	Door	co-financiering	van	lokale	en	regionale	initia-

tieven	wordt	getracht	om ‘marginale regio’s mee te trekken in de vaart der volkeren’.

Bron:	Natuur	Werkgroep	Liempde	(�00�),	Populierenproject ‘Het Groene Woud’;	projectvoorstel	in	het	

kader	van	het	LEADER	programma	Nederland,	Liempde.

Milieubeleid maken, wordt vooral gezien als een taak van de overheid.41 54% van 
de ondervraagden acht besluitvorming op EU-niveau het meest effectief als het 
gaat om milieubescherming. 33% acht besluitvorming op nationaal niveau effec-
tief, 16% op regionaal niveau en 14% op lokaal niveau.42

De tevredenheid over het milieubeleid onder Nederlanders is afgenomen in 
de afgelopen periode. Na een geleidelijk groeiende tevredenheid over het 
Nederlandse milieubeleid in het afgelopen decennium is nu sprake van duidelijk 
dalende tevredenheid over het beleid. Deze trend is trouwens breder: het publiek 
oordeelt inmiddels überhaupt negatiever over overheid en beleid. Over een aan-
tal andere beleidsterreinen (bijvoorbeeld werkgelegenheid en sociale zekerheid) 
oordeelt het publiek nog veel negatiever dan over milieubeleid.43 Onduidelijk is 
waarom Nederlanders ontevreden zijn over het (milieu)beleid. Het idee dat de 
overheid de problemen in de samenleving niet aan kan, inefficiënt werkt of ‘er 
een rommeltje van maakt’, heeft aanzienlijk veld gewonnen sinds 2000.44 Uit de 
Eurobarometer 2004 enquête blijken de volgende wensen voor milieubeleid naar 
voren te komen: striktere wet- en regelgeving en zware boetes voor overtreders 
(57%), verhoging van het algemene milieubewustzijn (55%) betere handhaving 
milieuwetgeving (48%), hogere financiële prikkels voor bedrijfsleven en burgers 
(41%) en belastingen voor vervuilers (38%).45 

Hoewel de kritiek op het Nederlandse milieubeleid is toegenomen, zijn de meeste 
Nederlanders positief over de toekomst in eigen land: 52% van de responden-
ten verwachtte in 2004 dat het over 5 jaar beter zou gaan met het milieu in 

��	 Visser,	J.	en	R.	Ross	(�00�)	Burgerforum: Utopie of (verre) werkelijkheid?	onderzoek	uitgevoerd	door	

NIPO,	in	opdracht	van	het	Ministerie	van	VROM.	NIPO,	Amsterdam.

��	 Europese	Commissie	(�00�)	Eurobarometer 2004:	ondervraagden	mochten	maximaal	twee	niveaus	van	

besluitvorming	kiezen.	

��	 SCP	(�00�)	De sociale staat van Nederland 2005.	SCP,	Den	Haag,	p.	���.

��	 Becker,	J.	(�00�)	De steun voor de verzorgingsstaat in de publieke opinie, 1970-2002.	SCP,	Den	Haag,	

	 p.	��.

��	 Europese	Commissie	(�00�)	Eurobarometer 2004:	ondervraagden	mochten	maximaal	drie	soorten	

maatregelen	kiezen.
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Nederland. Daarentegen dacht 33% dat het juist slechter zou gaan. Onduidelijk is 
of de optimisten juist vertrouwen op het nationale beleid of het Europese beleid. 
Ook zijn veel respondenten (62%) van mening dat milieubeleid een drijvende 
kracht kan zijn voor innovatie. 33% van de respondenten denkt daar echter anders 
over en vindt milieubeleid een obstakel voor de economische groei.46

Geconcludeerd kan worden dat de burger de grote mondiale milieuvraagstukken 
waar we voor staan als grote maatschappelijke problemen ziet. Milieu lijkt voor 
Nederlanders steeds meer een maatschappelijk belang in plaats van een persoon-
lijk belang te worden. Nederlanders dragen zelf nauwelijks bij aan een schoon 
milieu; aan de ene kant hebben ze te maken met een sociaal dilemma terwijl ze 
aan de andere kant nauwelijks bij machte zijn om het systeem van productie en 
consumptie te beïnvloeden. Milieubeleid wordt als abstract en weinig inzichtelijk 
ervaren waardoor er in de communicatie een kloof tussen de milieuprofessionals 
en de burger is ontstaan.

4.3 Milieubeweging

Hoewel de milieubeweging lang een groeiende aanhang heeft gekend, bevindt de 
milieubeweging zich toch in een crisis. Ze is weinig succesvol aan de onderhande-
lingstafel gebleken en heeft mede hierdoor de laatste jaren veel minder resultaten 
geboekt. Ook de geïnterviewden zijn zeer kritisch over de milieubeweging. De 
milieubeweging zou zich te veel opstellen als een belangenverdediger in plaats 
van een actieve, constructieve belangenbehartiger.

Hoewel de milieubeweging in het verleden grote successen heeft geboekt, lijkt ze 
moeite te hebben zich aan de gewijzigde context aan te passen. De traditionele 
aanpak die goed heeft gewerkt voor saneringsvraagstukken, blijkt niet te werken 
voor de hardnekkige milieuproblemen waar we nu voor staan. De traditionele 
aanpak kenmerkt zich ruwweg door de volgende stappen: agendering van milieu-
problemen, ontwikkelen van technocratische oplossingen en het verkopen van 
deze oplossingen aan beleidsmakers waarbij op basis van wetenschappelijke 
onderbouwingen druk wordt uitgeoefend door middel van lobbywerk, coalitievor-
ming, beïnvloeden van publieke opinie, et cetera. De milieubeweging is de taal 
van het technocratische milieubeleid gaan spreken en heeft actief en constructief 
meegewerkt aan het vinden van oplossingen. Deze aanpak bleek succesvol voor 
de ‘oude’ milieuproblemen omdat deze vaak als relatief geïsoleerde problemen 

��	 http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_���_en.pdf
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konden worden aangepakt. Voor de hardnekkige milieuproblemen gaat dit niet 
langer op.

Shellenberger en Nordhaus,47 zelf afkomstig uit de milieubeweging, hebben 
het functioneren van de (Amerikaanse) milieubeweging kritisch tegen het licht 
gehouden. In hun artikel maken ze duidelijk dat de Amerikaanse milieubeweging 
heeft gefaald in het klimaatdossier. Naar hun mening heeft dit te maken met het 
feit dat de milieubeweging te veel een ‘one issue’ beweging is geworden die zich 
vooral op het milieubelang richt.48 Naar hun opvatting zou de milieubeweging 
zich meer moeten bezig houden met het ontwikkelen van visies op basis van 
gedeelde waarden. Het gaat daarbij om brede visies, waarvan milieu een onder-
deel is. Om deze visies te ontwikkelen moet veel meer integraal gedacht worden. 
Milieumensen dienen zich daartoe veel meer te verdiepen in andere beleidster-
reinen zoals industriebeleid, financieel beleid, et cetera. Daarnaast zullen ze 
actief op zoek moeten gaan naar coalities. Daarbij zouden ze zich meer moeten 
openstellen voor belangen en wensen (en behoeften) van andere actoren, zoals 
andere maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. In feite houden deze 
twee auteurs een pleidooi voor een milieubeweging die zich meer richt op het 
ontwikkelen en realiseren van een wervende visie op duurzame ontwikkeling. 
Doemverhalen zouden plaats moeten maken voor een inspirerende visie op een 
duurzame ontwikkeling. Pas als zo’n visie er ligt, kan weer worden nagedacht over 
praktische consequenties en - ook technocratische - oplossingen. 

Deze, niet door alle milieu-activisten gedeelde, zelfanalyse sluit aan bij de kritiek 
die veel van de geïnterviewden hebben verwoord. De milieubeweging zou vrij 
conservatief zijn en zich weinig constructief opstellen. Ze zou teveel de nadruk 
leggen op doemverhalen. Aangedragen oplossingen zoals consuminderen spre-
ken de gemiddelde burger niet aan. Verder constateren Van den Donk en anderen 
dat de milieubeweging te kampen heeft met de gevolgen van professionalisering 
en institutionalisering. Hierdoor zijn ze steeds meer verweven met en afhankelijk 
geworden van de overheid. Dit doet afbreuk aan de maatschappelijke steun en 

��	 Shellenberger,	M.	en	T.	Nordhaus	(�00�)	The Death of environmentalism.	http://www.thebreak-

through.org

��	 Veel	problemen	worden	volgens	Shellenberger	en	Nordhaus	te	snel	als	een	milieuprobleem	geïdentifi-

ceerd	(geframed)	wat	ertoe	leidt	dat	de	oplossingen	eerst	en	vooral	in	de	milieu(technologische)	sfeer	

worden	gezocht.	De	problemen	waar	we	nu	voor	staan,	hangen	nauw	samen	met	de	manier	waarop	

we	onze	samenleving	hebben	ingericht	en	zijn	niet	te	reduceren	tot	pure	milieuproblemen,	zonder	

de	werkelijkheid	veel	geweld	aan	te	doen.	Het	anders	of	breder	concipiëren	van	de	problematiek,	ver-

breedt	ook	het	scala	aan	oplossingen.
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legitimiteit van de milieubeweging. Mede als reactie hierop komen nieuwe, meer 
radicale groeperingen en ‘single event’ organisaties op.49

Er zijn echter ook voorbeelden van milieu-organisaties die de noodzakelijke 
omslag proberen te maken: ze hebben hun werkterrein verbreed en sluiten part-
nerschappen met bedrijven. Ze proberen in toenemende mate maatschappelijke 
processen te stimuleren die mede positieve gevolgen hebben voor natuur en 
milieu. Een voorbeeld hiervan is de Stichting Natuur en Milieu (zie kader 4.2).

Kader 4.2: Economy Light

In	het	project	‘Economy	Light’	werkt	de	Stichting	Natuur	en	Milieu	(SNM)	

samen	met	acht	koplopers	uit	het	bedrijfsleven	uit	verschillende	branches	en	

sectoren:	Gasunie,	Unidek,	Intratuin,	De	Hoeve,	Ahrend,	BEL,	Gulpener	en	K�.	

Deze	bedrijven	zijn	geselecteerd	op	hun	ambities	en	prestaties	op	het	gebied	van	

duurzaam	ondernemen.	Het	doel	van	het	project	is	‘bedrijven te stimuleren tot een 

duurzame bedrijfsvoering en productontwikkeling, en tot een efficiënter omgaan met 

energie en materialen’.	De	betrokken	bedrijven	willen	zich	met	milieuprestaties	

positief	onderscheiden	op	de	markt.

SNM	levert	de	methodiek	aan	om	in	verschillende	stappen	tot	een	meer	duur-

zame	onderneming	te	komen.	In	een	samenwerkingsovereenkomst	met	de	

bedrijven	worden	standaard	de	volgende	stappen	vastgelegd:

�.	 Doorlichting	van	de	keten	volgens	de	principes	van	een	‘Life	Cycle	Analysis’.	

Hierbij	worden	de	grootste	problemen	en	kansen	op	milieugebied	in	kaart	

gebracht.	

�.	 Opstellen	van	een	lange-termijnagenda	waarin	de	‘route naar duurzaamheid’	

wordt	vastgelegd.	

�.	 Identificatie	van	een	‘grote sprong voorwaarts’	waar	het	bedrijf	zich	in	eerste	

instantie	op	gaat	richten.

Het	is	de	gezamenlijke	ambitie	van	SNM	en	de	koplopers	om	navolgenswaardige	

voorbeelden	neer	te	zetten	van	milieu-innovaties	die	technisch	en	commercieel	

interessant	zijn.	Uitwisseling	van	kennis,	samenwerking	met	partners	binnen	

en	buiten	de	keten	en	wederzijdse	inspiratie	zijn	daarbij	belangrijke	uitgangs-

punten.	Om	de	koplopers	te	steunen	levert	SNM	niet	alleen	de	methodiek,	maar	

�9	 Donk,	W.B.H.J.	van	de,	B.	Foederer	en	J.M.	Verschuuren	(�00�)	Wat beweegt de milieubeweging?,	KUB,	

Centrum	voor	recht,	Bestuur	en	informatisering,	p.	��.



��

ook	expertise	op	milieugebied	en	een	voor	de	bedrijven	waardevol	netwerk	in	de	

media	en	politiek.	SNM	en	de	bedrijven	willen	ten	slotte	ook	de	overheid	prikke-

len	om	koplopers	op	het	gebied	van	duurzaam	ondernemen	meer	te	belonen.

Bron:	http://www.snm.nl	en	communicatie	met	Hans	Muilerman,	beleidsmedewerker	duurzaam	

ondernemen	bij	SNM.

Het paradoxale is dat hoewel de milieubeweging aan kracht verloor, haar ach-
terban tot voor kort juist groeide.50 De langdurige groei van het aantal leden van 
de milieubeweging kan mogelijk verklaard worden uit de groeiende onvrede over 
het gevoerde milieubeleid (zie paragraaf 4.2). Zo is in de VS het aantal leden van 
milieu-organisaties drastisch gestegen in de afgelopen periode, met name na de 
verkiezing van president Bush in 2000.51 Het ziet ernaar uit dat men de behoefte 
heeft om tegenkrachten tegen het gevoerde milieubeleid te mobiliseren.

Figuur 1: Leden/donateursaantallen van natuur en milieuorganisaties  
(Bron: Landelijk verenigd. SCP 2005)
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Geconcludeerd kan worden dat de milieubeweging zich - net als het milieubeleid - 
op een keerpunt bevindt. Om effectief te kunnen zijn, zal de milieubeweging de 
omslag moeten maken van ‘single-issue’-beweging naar een veel bredere bewe-
ging gericht op een wervende duurzame toekomst. 

�0	 Sinds	de	jaren	tachtig	kennen	natuur-	en	milieu-organisaties	een	gestage	groei	van	hun	ledenaan-

tallen.	Bovendien	geeft	ruim	de	helft	van	de	Nederlanders	aan	de	milieubeweging	te	vertrouwen.	

Daarmee	genieten	ze,	op	de	voet	gevolgd	door	wetenschappers,	verreweg	het	meeste	vertrouwen	van	

de	bevolking.	Eén	op	de	vier	Nederlanders	was	er	in	�00�	zelfs	voor	om	milieu-organisaties	meer	

invloed	te	geven	bij	de	besluitvorming	over	milieubescherming.	In	�00�	was	dat	nog	maar	één	op	de	

tien	Nederlanders.	Bron:Europese	Commissie	(�00�)	Eurobarometer 2004,	p.	��.

��	 Shellenberger,	M.	en	T.	Nordhaus	(�00�)	The Death of environmentalism.	http://www.thebreak-

through.org
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4.4 Bedrijfsleven

Ook het bedrijfsleven zit in een nieuwe ontwikkelingsfase als het gaat om het 
omgaan met complexe milieuvraagstukken. Dit is niet verwonderlijk aangezien 
het milieubeleid zich tot nu toe voornamelijk heeft gericht op productieproces-
sen. Zegveld52 constateert dat er, ondanks het feit dat bedrijven heel verschillend 
met milieu omgaan, toch een bepaalde ontwikkeling in hun milieustrategie waar 
te nemen is. Deze ontwikkeling - die samenvalt met de verschillende generaties 
van het milieubeleid - vat hij in de hierna volgende tabel samen:

Figuur 2: Milieustrategieën van bedrijven als reactie op ontwikkelingen in het 
 milieubeleid
 1e generatie  2e generatie  3e generatie  4e generatie 

 milieubeleid milieubeleid milieubeleid milieubeleid

Houding naar/	 ‘trust	me’	 ‘tell	me’	 ‘show	me’	 ‘involve	me’

van publiek 	 (me	=		 (me	=	publiek)	 (me	=	publiek)	 (me	=	publiek)

	 bedrijfsleven)

Houding 	 defensief	 actief	 transparant	 pro-actief

bedrijven t.a.v. 

milieubeleid

Drijfveren voor 	 wetgeving	 kostenbesparing	 concurrentie	 ‘societal	licence

nemen van 	 voordelen	 	 	 to	operate’	en

milieumaat-    duurzaamheid

regelen

Strategie 	 ‘end-of-pipe’	 procesaanpassing	productbeleid	en	 ‘joint	fact

gericht op 	 maatregelen	 en	preventie	 ketenmanage-	 finding’	en

	 	 	 ment	 visievorming

Betrokken 	 staffunctie	 lijnmanagers	 R&D,	inkoop,		 stakeholders,

partijen	 	 	 marketing	en		 media

	 	 	 verkoop

(Bron:	Zegveld,	W.	(�00�)	Duurzaam	ondernemen:	een	nieuwe	fase	in	het	strategisch	management	van	bedrijven

gezin	vanuit	het	perspectief	van	industriepolitiek	en	innovatiebeleid,	paper	voor	rondetafelgesprek	VROM-raad,	

�	maart	�00�.)

In het vierde ontwikkelingsstadium van de milieustrategie wordt milieu vervangen 
door duurzaamheid: ‘triple P’ (‘people’, ‘planet’ en ‘profit’). Openheid, transpa-

��	 Zegveld,	W.	(�00�)	Duurzaam ondernemen: een nieuwe fase in het strategisch management van bedrij-

ven gezien vanuit het perspectief van industriepolitiek en innovatiebeleid,	paper	voor	rondetafelgesprek	

VROM-raad,	�	maart	�00�.
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rantie en betrokkenheid en het leren in maatschappelijke platforms zijn de nieuwe 
kernwoorden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Winst maken wordt 
waarde creëren op langere termijn in drie dimensies, niet alleen in financieel-eco-
nomische zin, maar ook in ecologische en sociale zin. Voorbeelden van bedrijven 
die voorlopen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn 
Gulpener Bierbrouwerij en Rabobank (zie kaders 4.3 en 4.4).

Kader 4.3: Gulpener – duurzaamheid op regionaal niveau

De	Gulpener	Bierbrouwerij	uit	het	Limburgse	Gulpen	geeft	een	sterk	regionale	

dimensie	aan	zijn	duurzaamheidsambities.	In	het	ambitiestatement	uit	�00�	

verklaart	de	brouwerij	zich	‘verantwoordelijk [te voelen] voor zijn eigen mensen en 

voor de sociale infrastructuur in zijn werkgebied’.	De	medewerkers	willen	‘nu en in 

de toekomst ook verantwoord ondernemen in de zin van het op duurzame wijze produ

ceren van bieren, die gemaakt zijn van grondstoffen uit de regio, die met een zo laag 

mogelijke milieubelasting worden geteeld’.	Het	ambitiestatement	wordt	beschouwd	

als	‘een verbond met de natuur’.	Voor	zijn	klanten	wil	de	Limburgse	bierbrouwer	

‘garant staan voor de lekkerste bieren van topkwaliteit en een maximale bijdrage aan 

de schoonheid en zuiverheid van ons Limburgse land’.	

Sinds	de	ondertekening	van	de	verklaring	door	alle	medewerkers	heeft	Gulpener	

diverse	concrete	stappen	gezet	om	inhoud	te	geven	aan	zijn	duurzaamheids-

ambities,	waaronder:

-	 Realisatie	van	milieuvriendelijke	teelt	van	de	granen	zomergerst,	tarwe,	

rogge	en	spelt,	in	samenwerking	met	de	Limburgse	boerencoöperatie	

Trilligan.

-	 Energiebesparing	en	volledige	overschakeling	op	groene	energie,	mede	

door	plaatsing	van	zonnepanelen	bij	de	brouwerij	en	samenwerking	met	de	

Nutsbedrijven	Maastricht	voor	onder	meer	het	herstel	van	oude	watermo-

lens.

-	 Sponsoring	van	natuur-	en	milieu-organisaties	die	passen	bij	het	ambitie-

statement.

Bron:	http://www.gulpener.nl
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Kader 4.4: Rabobank - de duurzaamste bank van Europa

In	�00�	werd	de	Rabobank	uitgeroepen	tot	de	‘duurzaamste bank van Europa’ 

door	het	in	Zürich	gevestigde,	onafhankelijke	ratingbureau	Sustainable Asset 

Management.	Van	het	Sustainable	Investment	Research	International	(SiRi)	

kreeg	de	Rabobank	in	�00�	de	hoogste	‘Corporate	Sustainability	Score’	(��,9),	

vooral	op	basis	van	de	prestaties	van	de	bank	op	het	gebied	van	milieu,	perso-

neelsbeleid	en	maatschappelijke	betrokkenheid.	Het	SiRi	is	een	onafhankelijk	

onderzoeks-	en	adviesbureau	voor	institutionele	investeerders	en	financiële	

	professionals.

Deze	beoordelingen	geven	aan	dat	de	Rabobank	Groep	serieus	invulling	geeft	

aan	haar	ambitie	om	‘mondiaal te willen excelleren op het gebied van duurzaam 

ondernemen en bankieren, passend bij haar identiteit en maatschappelijke positie’.	

Volgens	de	raad	van	bestuur	is	de	bank,	na	een	periode	van	oriëntatie,	discus-

sie	en	bewustwording,	in	�00�	een	tweede	fase	ingegaan	met	de	beleidsmatige	

integratie	van	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen.	De	bank	wil	zich	de	

komende	jaren	richten	op	de	integratie	van	de	principes	van	maatschappelijk	

verantwoord	ondernemen	(MVO):

-	 In	het	beleid	van	de	groepsonderdelen	(onder	andere	via	toezicht	op	naleving	

en	opschoning	van	MVO-codes	en	stakeholderanalyses	van	MVO-beleid).

-	 In	bestaande	en	nieuwe	producten	en	diensten	(onder	andere	via	integratie	

van	MVO-criteria	in	kredietverlening).

-	 In	de	maatschappelijke	betrokkenheid	van	de	bank	(onder	andere	door	uit-

breiding	van	het	bankieren	in	ontwikkelingslanden).

-	 In	de	eigen	bedrijfsvoering	(onder	andere	door	inkoop	van	duurzame	ener-

gie	en	stimulering	van	duurzaam	(ver)bouwen	van	eigen	kantoren).	

Bron:	Rabobank,	Maatschappelijk Jaarverslag 2004

Sommige bedrijven gaan qua milieu-ambitie erg ver: ze opteren voor een ‘zero 
emissions’ of ‘zero environmental harm’ benadering, waarbij ze streven naar het 
volledig sluiten van stofkringlopen. Een voorbeeld is het Amerikaanse chemiecon-
cern Dow ‘Our ‘Vision of Zero’ translates to zero, zero incidents, injuries, illnesses, 
accidents and zero environmental harm.’53 De nieuwe duurzaamheidsstrategie is 
nog volop in ontwikkeling, de meeste bedrijven zijn zoekende hoe hieraan con-
creet invulling te geven. 

��	 	http://www.dow.com/commitments/stewardship
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Lang niet alle bedrijven hebben de hiervoor geschetste ontwikkeling doorge-
maakt.54 Het zijn vooral de grote bedrijven die op weg zijn naar de vierde fase in 
hun milieustrategie. Daarnaast zijn er nog tal van bedrijven en koepelorganisa-
ties die deze ontwikkeling nog niet hebben doorgemaakt en soms zelfs nog een 
strategie volgen die overeenkomt met een reactie op de eerste generatie milieu-
beleid.55 Dit geldt zowel voor Nederlandse als niet-Nederlandse bedrijven. Wel 
lijkt er een correlatie te zijn tussen de houding van de overheid ten opzichte van 
duurzaamheid en de mate waarin bedrijven die hiermee geconfronteerd worden 
de bovengeschetste ontwikkeling hebben doorlopen.56

Er zijn nogal wat critici van het fenomeen maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Veel ondernemers zouden maatschappelijk ondernemen zien als een 
middel tot continuering van het bedrijf, als iets waar je in de nieuwe maatschap-
pelijke context niet onderuit kunt. De motivatie om aan de slag te gaan met 
maatschappelijk verantwoord ondernemen zou vooral voortkomen uit PR-over-
wegingen en niet zozeer uit een oprechte maatschappelijke betrokkenheid. Hibitt, 
die een promotieonderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van duurzaamheids-
verslagen, is zo’n scepticus: ‘Zo’n duurzaamheidsverslag publiceren zegt impliciet 
dat de belangen van ‘people, planet en profit’ uiteindelijk verzoenbaar zijn. Ik zie 
dat als een ‘social construction’ die mensen sust door ze het zicht op de werkelijkheid 
te onthouden. Ik zou liever zien dat bedrijven helemaal geen CSR’s [VROM-raad: 
Corporate Social Responsibility] opstellen. Dan zijn ze ten minste eerlijk.’57 Ook 
Noreena Hertz is bijvoorbeeld van mening dat het bedrijfsleven primair gericht is 
op winst en dat winstbelangen niet altijd samengaan met andere maatschappe-
lijke belangen. Zij acht het daarom van groot belang om de taken van de overheid 
en het bedrijfsleven duidelijk te scheiden.58 Zoeteman en Harkink geven aan dat 
deze zorgen aandacht verdienen maar dat de huidige vraagstukken om nieuwe 
vormen van samenwerking vragen. Ze doelen daarbij met name op de ‘partner-
ships’ tussen overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, 
zoals die bijvoorbeeld tijdens de top in Johannesburg van de grond zijn gekomen. 

��	 Zie	bijvoorbeeld:	http://www.tilburguniversity.nl/globus/sustainabilityattitude/companies

��	 In	�00�	overtrad	bijvoorbeeld	nog	�0%	van	de	bedrijven	de	Wet	milieugevaarlijke	stoffen.		

Bron:	http://www.vrom.nl

��	 Zie:	Zoeteman,	B.C.J.	en	E.	Harkink	(�00�)	‘Collaboration	of	national	governments	and	global		

corporations	in	environmental	management’,	in:	Handbook on globalization and national 

envirornmental policy.	Edward	Elgar	Publishers,	Cheltenham.

��	 Citaat	uit:	Bakker,	B.	(�00�)	‘Serieus	of	PR-folder?’	In: de Accountant,	mei	�00�,	p.	��-��.

��	 Zie:	Zoeteman,	B.C.J.	en	E.	Harkink	(�00�)	‘Collaboration	of	national	governments	and	global	

corporations	in	environmental	management’,	in:	Handbook on globalization and national 

envirornmental policy.	Edward	Elgar	Publ.,	Cheltenham,	p.	�0�-�0�.



A
dvies voor de Toekom

stagenda M
ilieu

M
ilieu en de kunst van het goede leven

�0

Concluderend kan worden gesteld dat in ieder geval een aantal voorlopers in het 
bedrijfsleven - reagerend op de nieuwe uitdagingen - een nieuwe milieustrategie 
aan het ontwikkelen is. Net als in het milieubeleid zien we vooral een verbreding 
van de focus naar de andere aspecten van duurzaamheid en naar meer interactie 
met betrokken partijen (‘stakeholders’). Net als bij de overheid zien we dat de 
aard van de huidige milieuvraagstukken het oplossend vermogen van individuele 
bedrijven te boven gaat. Dit onderstreept het belang van een brede samenwerking 
met een breed scala van actoren in zowel de probleemverkenningsfase als in de 
oplossingsfase. 

4.5 De politiek

In de jaren zeventig is het milieu hoog op de politieke agenda geplaatst. Ernstige 
en urgente milieuproblemen die voor iedereen zichtbaar waren, gaven daartoe 
aanleiding. Na een korte politieke strijd tussen de milieubeweging en de geves-
tigde politieke partijen ontstond een zekere consensus over de aanpak van milieu-
vraagstukken. De breed gedeelde opvatting was dat milieuproblemen zonder 
grote offers kunnen worden opgelost met behulp van technische ingrepen. Deze 
technocratische benadering, die is versterkt door de Europeanisering van het 
milieubeleid, verhulde in toenemende mate het politieke karakter van het milieu-
beleid. Conflicterende politieke posities op milieugebied waren er nauwelijks.59 Er 
was sprake van een brede gedeelde steun voor milieubeleid bij alle partijen, alleen 
over details in de aanpak was er verschil van mening. Het gevolg van deze trend 
is nu duidelijk merkbaar. Met uitzondering van de groene partijen, onderscheiden 
de meeste partijen zich nauwelijks op het gebied van milieu. Verschillende 
onderzoekers zien hierin een belangrijke verklaring voor de afnemende politieke 
aandacht voor het milieu gedurende de laatste jaren.60 Een andere verklaring is 
gelegen in het lange-termijnkarakter van het milieubeleid, dat zich moeizaam 
verhoudt tot het korte-termijndenken dat in de politiek prevaleert. Aan de ene 
kant hebben we te maken met langdurige trajecten van besluitvorming tot 
implementatie, zeker als het om Europese dossiers gaat, en aan de andere kant 
met ernstige problemen (zoals het klimaatprobleem), die om een consistent 
lange-termijnbeleid vragen. Dit soort lange-termijnzaken krijgen in de politiek 

�9	 Corbey,	D.	(�00�)	‘Milieubeleid	moet	milieupolitiek	worden:	Een	Europese	agenda’,	in:	Socialisme en 

Democratie.	Jrg	�0,	nr	�;	p.	��-�9.

�0	 Martens,	S.	en	G.	Spaargaren	(�00�)	‘The	politics	of	sustainable	consumption:	the	case	of	the	

Netherlands’,	in: Sustainability: Science, Practice, & Policy.
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niet de aandacht die ze verdienen omdat er gewenning optreedt aan de risico’s en 
daarom met het beleid moeilijker valt te scoren.61 

Corbey stelt dat sinds de verkiezingen in mei 2002 de politieke consensus aan het 
afbrokkelen is, ‘niet omdat er meer vraag is naar een strenger milieubeleid, maar 
omdat Nederland nu wel schoon genoeg zou zijn.’ 62 Partijen zoals de LPF en in 
mindere mate de VVD, lijken deze overtuiging te zijn toegedaan. Het milieu wordt 
door een toenemend aantal politici steeds explicieter beschouwd als een belem-
mering voor economische ontwikkeling. In deze context is de minister voor milieu 
afgeschaft en zijn er in het regeerakkoord zeer bescheiden ambities op het gebied 
van milieu geformuleerd. Ook is de internationale oriëntatie op milieugebied 
beperkt. Dit kabinet heeft besloten om zich vooral volgend op te stellen in de 
internationale arena. 

Men zou uit deze ontwikkelingen kunnen afleiden dat de opstelling van de 
Nederlandse regering ten aanzien van het milieu wezenlijk is veranderd sinds het 
aantreden van het eerste kabinet-Balkenende. De VROM-raad denkt dat er wel 
verschillen zijn met voorgaande kabinetten, maar dat de verandering al eerder is 
ingezet. De verschillen lijken groter dan ze zijn, vooral doordat de woordvoerders 
van dit kabinet en de regeringspartijen hun politieke prioriteiten en afwegingen 
explicieter onder woorden brengen. Waar bij vorige kabinetten de woordvoerders 
zich nog in allerlei bochten wrongen om bruggen te slaan tussen milieu en eco-
nomie en om inconsistenties in het beleid te verdoezelen, heeft Staatssecretaris 
Van Geel het beleid van kabinet-Balkenende II getypeerd met de woorden: ‘Milieu: 
nu even niet!’.63

De politiek toont vaak, net als de burger, zijn Januskop. Aan de ene kant pro-
beert de regering minder milieubelastend gedrag te stimuleren met slogans 
als: ‘Die auto kan best een dagje zonder u!’ Aan de andere kant wordt de burger 
aangezet om vooral te consumeren om de economie er weer bovenop te krijgen 
(bijvoorbeeld door het Spaarloon vervroegd vrij te laten vallen) en worden grote 
infrastructuurprojecten met substantiële milieueffecten doorgezet (bijvoorbeeld 
de vijfde baan van Schiphol). Veel politieke bestuurders lijken een smalle wel-

��	 Zie	ook	het	advies	van	de	VROM-raad	en	de	AER	over	de	energietransitie.	Daarin	wordt	gesteld	dat	de	

huidige	politieke	cultuur	niet	erg	geschikt	is	voor	het	besturen	van	complexe	veranderingsprocessen.	

P.	�09-��0.

��	 Corbey,	D.	(�00�)	‘Milieubeleid	moet	milieupolitiek	worden:	Een	Europese	agenda’,	In:	Socialisme en 

Democratie.	Jrg	�0,	nr	�;	p.	��-�9.

��	 Speech	van	staatssecretaris	Van	Geel	tijdens	de	start	van	het	CDA-duurzaamheidsdebat	op	

�	september	�00�	in	Utrecht.
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vaartsdefinitie te hanteren: een gezond en vitaal milieu wordt nauwelijks geacht 
bij te dragen aan de welvaart. De discussie rondom het fijnstofdossier is hierbij 
illustratief: het halen van de normen moet vooral vanwege Brussel en niet zozeer 
om de gezondheidsschade terug te dringen. Er lijkt weinig oog voor de baten van 
een schoon milieu, milieu wordt toch vooral als kostenpost gezien. 

Zoals reeds in paragraaf 4.2 is aangegeven vinden Nederlanders juist milieuvraag-
stukken belangrijke duurzaamheidsvraagstukken.64 Niet gehinderd door inconsi-
stenties in het eigen gedrag ten aanzien van het milieu, is een groot deel van de 
bevolking van mening dat milieu niet ondergeschikt moet worden gemaakt aan 
sociaal en economisch beleid.65 Deze opvatting vindt langzaamaan ook in de poli-
tiek zijn vertaling. Zo hebben CDA-leden in 2003 aangegeven dat duurzame ont-
wikkeling bovenaan de agenda van het CDA moest komen te staan. Daarna is een 
manifest over dit onderwerp opgesteld mede ten behoeve van een discussie in de 
tweede helft van 2005. Onder druk van de CDA-leden bepleit Premier Balkenende 
inmiddels ook een steviger aanpak van milieuverontreiniging en aandacht voor 
duurzaamheid in het Innovatieplatform.

Geconcludeerd kan worden dat milieu de laatste jaren in Den Haag laag op de 
politieke agenda staat. Dit zorgt ervoor dat milieu niet de aandacht krijgt die het 
verdient, gegeven de bijzonder grote problemen waar we voor staan. Als de poli-
tiek geen aandacht voor het milieu heeft, hebben de media dat ook niet want die 
volgen primair de politieke agenda (zie hierna). Dan gaat het ook steeds minder 
bij de burger leven, want die is voor zijn informatievoorziening sterk afhankelijk 
van de media. Het milieu zou gebaat zijn bij een heldere standpuntbepaling door 
de politieke partijen, waarbij politici hun politieke afwegingen en prioriteiten 
inzake milieu en economie, en welvaart en welzijn, expliciet maken.

4.6 Massamedia

De dalende media-aandacht voor milieu lijkt vooral een weerspiegeling van de 
dalende politieke aandacht voor milieu te zijn. Hoewel de rol van de media is 
gegroeid, lijkt er geen sprake te zijn van een ‘mediacratie’66 waarin de media de 
politieke agenda en de publieke opinie bepalen. Uit recente onderzoeken blijkt 

��	 ‘Duurzaamheidsvraagstukken’	wordt	hier	breed	geïnterpreteerd,	dus	inclusief	sociale	en	economische	

vraagstukken.

��	 Europese	Commissie	(�00�),	Eurobarometer 2004.

��	 Men	spreekt	van	‘mediacratie’	als	de	media	zowel	invloed	uitoefenen	op	de	politieke	agenda	als	op	de	

publieke	opinie,	terwijl	de	omgekeerde	invloedsrelaties	zwak	of	afwezig	zijn.
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dat de publieke agenda nog steeds door de politici wordt bepaald en niet door 
de media.67 De richting van publieke opinies en houdingen lijkt evenmin door de 
media te worden bepaald.68 

Maar ook andere factoren lijken bij te dragen aan een verminderde media-aan-
dacht. Ten eerste zijn milieu-onderwerpen erg complex en abstract. Dit houdt in 
dat vaak extra uitleg in het nieuws nodig is. In een omgeving waar verschillende 
nieuwsitems met elkaar concureren, delft het milieu dan vaak het onderspit. Ten 
tweede lijken veel milieu-onderwerpen niet zo goed te passen bij de heersende 
’medialogica’. Deze logica houdt in dat de inhoud steeds meer wordt bepaald 
door de mogelijkheden én begrenzingen van het medium, en dan vooral de 
televisie. Journalisten selecteren op nieuwswaarde. Die nieuwswaarde wordt in 
toenemende mate bepaald door criteria als ‘het persoonlijk conflict’, ‘de wedren 
naar de macht’, verbeeldbaarheid en vermaak van het publiek.69 Een milieu-
onderwerp komt voornamelijk nog in beeld als het op een herkenbare manier 
kan worden ingekaderd waarbij specifieke aspecten worden benadrukt. De meest 
gangbare kaders (‘media frames’) zijn:70 een conflict tussen individuen, groepen 
of instituten; economische gevolgen; verantwoordelijkheid; en ‘human interest’. 
Juist zaken die wat dichter bij huis spelen, passen het beste in dit soort kaders 
(‘frames’). Het ziet ernaar uit dat daarbij met name de conflicten en de economi-
sche gevolgen in beeld komen: de conflicten tussen belangengroepen en de span-
ning tussen milieu en economie. Zaken die pas op lange termijn spelen, zoals het 
klimaatprobleem, krijgen relatief weinig media-aandacht, tenzij er sprake is van 
een specifiek momentum, zoals het inwerkingtreden van het Kyoto-protocol. In 
het algemeen zijn dergelijke problemen echter te abstract en is de nieuwswaarde 
te gering om langdurig de aandacht van de media vast te houden.

De teruglopende media-aandacht voor milieu is zorgelijk omdat televisie en kran-
ten voor de meeste Nederlanders de belangrijkste informatiebronnen zijn over 
milieuonderwerpen. In 2004 was nieuws op TV voor 69% van de Nederlandse 
respondenten de belangrijkste bron voor informatie over het milieu, gevolgd 
door kranten (64%), films en documentaires op TV (40%), publicaties/brochu-
res/informatiemateriaal (26%), tijdschriften (21%), internet (16%), radio (16%), 

��	 Kleinnijenhuis,	J.	(�00�)	‘Het	publiek	volgt	media	die	de	politiek	volgen’,	in:	Medialogica. Over het 

krachtenveld tussen burgers, media en politiek.	RMO,	Sdu,	Den	Haag.

��	 http://www.scp.nl/publicaties/boeken/90���9����/Duurzaam_milieu_vergankelijke_aandacht.pdf

�9	 RMO	(�00�)	Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek.	RMO,	Sdu,	Den	Haag,	

p.	��.

�0	 Vreese,	C.H.	de	(�00�)	Framing Europe: television news and European integration.	Aksant,	Amsterdam,	

p.	��.



A
dvies voor de Toekom

stagenda M
ilieu

M
ilieu en de kunst van het goede leven

�4

persoonlijke contacten en sociale netwerken (13%), boeken (4%) en conferenties, 
beurzen, et cetera (3%).71

Hoewel TV en kranten belangrijk zijn in de informatievoorziening scoren deze 
media matig als het om vertrouwen gaat.72 Als het om milieuvraagstukken 
gaat, genieten milieu-organisaties en wetenschappers verreweg het meeste ver-
trouwen. 

Geconcludeerd kan worden dat de rol van de media in agendasetting en opinie-
vorming niet moet worden overschat. De media-aandacht voor milieu neemt om 
verschillende redenen af: milieu staat lager op de politieke agenda; nieuws over 
milieu is complex en abstract en vereist extra achtergrondinformatie; ontwikke-
lingen op het milieuterrein hebben vaak een lage nieuwswaarde. Gegeven het feit 
dat de media wel een belangrijke rol vervullen in de informatievoorziening zijn 
de afnemende media-aandacht en de focus op zaken die dichter bij huis spelen, 
zorgelijk.

4.7 Ambtelijk VROM

De crisis die zich binnen de milieubeweging afspeelt, is in zekere zin ook te her-
kennen binnen VROM maar ook binnen de departementen die verantwoordelijk 
zijn voor aanpalende terreinen zoals water en natuur. De traditionele, technocra-
tische aanpak waarmee de saneringsopgave te lijf werd gegaan, is niet toereikend 
voor de hardnekkige milieuproblemen. Sinds het NMP4 is VROM op zoek naar 
nieuwe (aanvullende) benaderingswijzen zoals transitiemanagement. Dergelijke 
nieuwe aanpakken vragen om een andere, vooral meer integrale, manier van 
kijken, om een andere manier van communiceren en vooral om een minder risi-
comijdende en meer ondernemende cultuur. Voor een effectieve aanpak van de 
hardnekkige milieuproblemen moet veel intensiever met andere departemen-
ten worden samengewerkt en moet de verkokering verder worden verbroken. 
De VROM-ambtenaar zal meer transdisciplinair moeten werken en zich meer 
moeten richten op de institutionele context waarbinnen milieuproblemen zich 
voordoen. Problematisch is dat deze omslag moet worden uitgevoerd door een 
sterk inkrimpende organisatie, waar weinig nieuwe medewerkers kunnen worden 
aangetrokken. 

��	 Europese	Commissie	(�00�)	Eurobarometer 2004,	p.	��.

��	 Europese	Commissie	(�00�)	Eurobarometer 2004: ��%	van	de	Nederlanders	zegt	de	TV	te	vertrouwen	

en	�0%	de	kranten.
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Het feit dat het traditionele, technocratische milieubeleid ontoereikend is, bete-
kent niet dat het overbodig is geworden. Naast transitiebeleid, dat is gericht op 
het veranderen van onze productie- en consumptiepatronen, blijft het traditionele 
milieubeleid van belang. Maar het zal niet meer hét middel zijn om de maat-
schappelijk gewenste veranderingen te realiseren; technocratisch milieubeleid 
zal veeleer functioneel zijn als één van de ondersteunende middelen. Zie ook het 
advies van de VROM-raad en de Algemene Energieraad over de energietransitie.73

Ook voor problemen waarbij het traditionele milieubeleid in principe wel werkt, 
zien we dat het beleid op onderdelen voor verbetering vatbaar is. Door de geïn-
terviewden is er op gewezen dat het traditionele instrumentarium bot wordt en 
aan vernieuwing toe is. Op lokale schaal is meer flexibiliteit voor het halen van 
de milieudoelen gewenst. Ook is erop gewezen dat op de verkeerde variabelen 
wordt gestuurd. In Nederland wordt vooral gestuurd op eco-efficiency, waarmee 
ook grote successen zijn geboekt, en in veel minder mate op milieukwaliteit. Dit 
is een belangrijke verklaring voor het gegeven dat ontkoppeling - in een land met 
zo’n hoge milieudruk per m2 - zo moeilijk is te realiseren.74 Ook de implementatie 
van Europese richtlijnen leidt regelmatig tot grote problemen. Dit heeft enerzijds 
ermee te maken dat Nederland in het verleden te ambitieuze verplichtingen op 
zich nam. Deze ambities lijken niet altijd te sporen met ambities op andere ter-
reinen. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk aan de hand van het dossier luchtkwaliteit 
dat interfereert met bouwplannen. Anderzijds heeft dit te maken met het feit dat 
men moeite heeft om de bestaande nationale wetgeving overboord te zetten. 
Men probeert dus de nationale wetgeving in eerste instantie een klein beetje - in 
de praktijk veel te weinig - aan te passen.75 Een ander genoemd kritiekpunt is dat 
te weinig zaken worden doorgezet: er wordt met koplopers geëxperimenteerd en 
er wordt gediscussieerd maar er worden te weinig tastbare beleidsconsequenties 
aan verbonden. De gedachte om koplopers te belonen met een meer flexibele 
milieuvergunning en meer ruimte voor zelfregulering is reeds bepleit in een 
VROM-handreiking voor vergunningverleners uit 1995.76 Het wetsvoorstel om 
dit te verankeren in de Wet milieubeheer is echter pas in 2004 ingediend bij de 

��	 VROM-raad	en	AER	(�00�)	Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen.	VROM-raad,	Den	Haag.

��	 Zie	bijvoorbeeld:	Hofkes,	M.W.	en	H.	Verbruggen	(�00�)	‘Milieubeleid	voor	een	mierenhoop’,	in:	ESB 

Dossier: Ontkoppeling van milieu en economie,	�	juni	�00�,	nr.	����,	p.	D�0-D��.

��	 Verschuuren,	J.M.	(�00�)	‘Implementatie	van	milieurichtlijnen:	Nederland	raakt	achterop’,	in:	

Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht.	�00�/��,	p.	���-���.

��	 Ministerie	van	VROM	(�99�) Wegen naar een nieuwe milieuvergunning.	VROM,	Den	Haag.
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Tweede Kamer.77 Men lijkt er moeite mee te hebben om het gat tussen koplopers 
en het peloton daadwerkelijk te dichten. Ten slotte lijkt de communicatie over 
milieubeleid richting burgers problematisch.

Geconcludeerd kan worden dat het ministerie zoekende is naar een nieuwe invul-
ling van het milieubeleid om de hardnekkige milieuproblemen het hoofd te bie-
den. Het beleidsantwoord in de vorm van transitiemanagement overtuigt nog niet 
iedereen, noch binnen noch buiten VROM. Dit soort nieuwe werkwijzen vragen 
ook binnen VROM om een cultuuromslag. Een complicerende factor is dat dit 
soort nieuwe werkwijzen ertoe bijdragen dat de rol voor VROM/DGM minder hel-
der wordt. Dit is nu al te zien bij de operationalisering van transitiebeleid: VROM/
DGM heeft een coördinerende rol terwijl andere departementen cq. directies, 
die dichter tegen de functies (vervoeren, voeden, wonen, et cetera) aanzitten, 
de transities trekken. Dergelijke ontwikkelingen vereisen een heroriëntatie op de 
duale rol van VROM/DGM, enerzijds als verantwoordelijke voor het korte-termijn-
milieubeleid en anderzijds als verantwoordelijke voor het transitiebeleid, dat meer 
gericht is op het duurzaam vervullen van functies op de lange termijn. VROM zal 
nieuwe mechanismen moeten ontwikkelen om beide verantwoordelijkheden met 
elkaar te verbinden.

4.8 Milieuafdelingen bij de lagere overheden 

Op decentraal niveau worstelt men vooral met de uitvoering en handhaving van 
het milieubeleid. Dit hangt samen met een gebrek aan capaciteit en expertise 
van het ambtelijk apparaat. Met name bij gemeenten is het capaciteitstekort de 
laatste jaren opgelopen tot 30-50%.78 Ook ontbreekt vaak de deskundigheid voor 
handhaving van de veelal complexe wet- en regelgeving; slechts een gering per-
centage gemeenten heeft een adequaat niveau van handhaving.79 Maar ook de 
complexiteit, ondoorzichtigheid en interne tegenstrijdigheden in de regelgeving 
zelf zorgen in de praktijk voor problemen. Bij de beleidsontwikkeling is bovendien 
onvoldoende rekening gehouden met de handhaafbaarheid. Zo blijkt het bodem-
beleid niet handhaafbaar waardoor er in de praktijk teveel wordt gedoogd. De 

��	 Kamerstukken	II,	�00�-�00�,	�9	���	(zie	over	de	wens	om	koplopers	anders	te	behandelen	dan	

achterblijvers	met	name	de	MvT,	p.	��	e.v.).	Verdere	literatuursuggestie:	Gestel,	R.A.J.	van	en	J.M.	

Verschuuren	(�000)	‘Duurzaam	ondernemen.	Naar	een	nieuwe	generatie	milieuwetgeving’,	in:	

Nederlands Juristenblad 2000,	p.	�9�9-�9��.

��	 Getallen	eind	�00�,	zie	http://www.ecwm.nl

�9	 VROM-Inspectie	(�00�)	Landelijke Rapportage VROM-brede gemeente onderzoeken 2003-2004.	VROM,	

Den	Haag.
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handhaving van het afvalbeleid wordt bijvoorbeeld bemoeilijkt door onduidelijke 
definities en door slecht gedefinieerde verantwoordelijkheden. Ook wordt er 
geklaagd over onvoldoende samenwerking van bepaalde diensten (bijvoorbeeld in 
het kader van de BRZO80-wetgeving81).

Naast een tekort aan capaciteit heeft de milieuafdeling op lokaal niveau vaak te 
maken met een zwakke positie in het lokale krachtenveld, zeker ten opzichte van 
lokale economische belangen. In dit krachtenveld beroept de lokale milieuafdeling 
zich vooral op wet- en regelgeving waardoor ze zich vooral tot ‘kan-niet-afdeling’ 
heeft ontwikkeld in plaats van tot ‘meedenk-afdeling’. Enkele diensten proberen 
wel de slag naar een ‘meedenk-afdeling’ te maken (zie kader 4.5). Lokaal milieu-
beleid kenmerkt zich verder door een hoge mate van politieke stroperigheid. 
Teveel overheden houden zich met allerlei deelaspecten van een probleem cq. 
project bezig, elk vanuit zijn eigen politieke verantwoordingssysteem.

Kader 4.5: Commitment naar milieu én stadsontwikkeling in Amsterdam

De	Amsterdamse	Dienst	Milieu	en	Bouwtoezicht	boekt	al	jaren	redelijk	veel	suc-

ces	met	een	constructieve	en	pragmatische	houding	tegenover	andere	partijen	

in	de	milieu-arena.	Volgens	directeur	Joke	Goedhart	wil	de	dienst ‘met beide 

benen op de grond voortgang boeken door mee te denken met de stadsontwikkeling’.	

Die	houding	komt	het	sterkst	tot	uitdrukking	op	het	grensvlak	van	milieu	en	

ruimtelijke	ordening.	Goedhart: ‘Milieuregels zijn voor ons geen doel op zich, maar 

een middel om tot een reële afweging van maatschappelijke belangen te komen. 

Als de regels het milieubelang dienen zijn we graag bereid om nog eens uit te leggen 

waarvoor ze ook al weer bedoeld zijn. Maar als de regels hun doel voorbij schieten tre

den we ook vaak op als belangenbehartiger richting het Rijk.’

Zo	heeft	de	dienst	‘veel duw en trekwerk’	verricht	om	een	praktische	oplossing	

te	vinden	voor	de	problemen	waarvoor	Amsterdam	zich	gesteld	zag	na	de	uit-

spraken	van	de	Raad	van	State	over	luchtkwaliteit.	Deze	verbood	bijvoorbeeld	

de	bouw	van	een	tunnel	onder	het	stationseiland	omdat	de	luchtkwaliteit	rond	

de	tunnelmond	niet	aan	de	normen	zou	kunnen	voldoen.	Dit	besluit	leek	een	

streep	door	de	rekening	van	een	bouwplan	dat	goed	is	voor	de	stadsontwikke-

ling	en	dat	de	luchtkwaliteit	voor	blootgestelden	positief	beinvloedt.	‘ We hebben 

het wel weer opgelost maar vraag niet hoeveel bureaucratisch werk dat heeft gekost. 

�0	 	Besluit	Risico	Zware	Ongevallen.

��	 	Bron:	interviews	gehouden	door	VROM-raad.
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Daarom hebben we richting het Rijk gezegd: “Dat kan toch niet de bedoeling zijn; 

kunnen we dat niet anders regelen?’’,

Het	commitment	naar	zowel	het	milieu	als	de	stadsontwikkeling	levert	de	

dienst	naast	de	gebruikelijke	kritiek,	ook	veel	krediet	en	waardering	op.	Bij	

bouwprojecten	in	de	stad	voert	de	dienst	pro-actief	vaak	een	‘quick	scan’	uit.	

Daarbij	worden	kansen	en	knelpunten	geïdentificeerd,	mede	in	relatie	tot	de	

relevante	wet-	en	regelgeving	op	milieugebied.	Goedhart:	‘Met de ‘quick scan’ 

vestigen we de aandacht op het milieubelang en koppelen dat aan een adviesaanbod 

waar de betrokken partijen vrijwillig gebruik van kunnen maken. Met die praktische 

opstelling hebben we een goed imago opgebouwd. We schuiven makkelijk aan achter 

tafels waar belangrijke besluiten worden genomen. En dat stemt ons tevreden, want 

het blijft belangrijk dat milieu van het begin af aan betrokken is.’

Bron:	Joke	Goedhart	(september	�00�),	directeur	Dienst	Milieu	en	Bouwtoezicht.

Concluderend kan worden gesteld dat ook op lokaal niveau een omslag in het 
denken nodig is: milieubeleid moet meer onderdeel worden van integraal duur-
zaamheidsbeleid. Milieu-afdelingen zouden meer in staat moeten zijn cq. worden 
gesteld om constructief en creatief mee te denken bij nieuwe plannen. Daarnaast 
hebben milieuafdelingen te maken met praktische uitvoerings- en handhavings-
problemen, problemen die gewoon aangepakt moeten worden.

4.9 Europese Unie

Het milieubeleid wordt in toenemende mate een Europese zaak. In het huidige 
EG-Verdrag is een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit 
van het milieu en het bereiken van een duurzame ontwikkeling expliciet erkend 
als een van de doelstellingen. Het eerste Europese milieubeleid stamt al uit het 
begin van de jaren zeventig en heeft allerlei fasen doorgemaakt. Momenteel zit-
ten we in de fase waarin de invloed van EU-regelgeving groot is: met uitzondering 
van het onderwerp ‘bodem’, bestaat voor alle onderdelen van het milieubeleid 
EU-regelgeving.82

��	 Er	is	wel	een	eerste	beleidsdocument,	te	weten,	de	Mededeling	van	de	Commissie Naar een thema-

tische strategie inzake bodembescherming,	http://europa.eu.int/eur-lex/nl/com/pdf/�00�/com�00�_

0��9nl0�.pdf



��

Puur redenerend vanuit het milieubelang wordt Brussel door velen als een zegen 
gezien, zeker in een periode waarin de milieu-ambities op nationaal niveau zeer 
bescheiden zijn. Met name drie zaken voeden dit enthousiasme. In de eerste 
plaats zijn dankzij EU-milieuregelgeving de milieu-eisen aan het bedrijfsleven in 
de EU grotendeels geharmoniseerd. Dit heeft gezorgd voor het door het bedrijfs-
leven gewenste ‘level playing field’. In de tweede plaats hebben we te maken 
met harde EU-normen, zoals de richtlijn luchtkwaliteit. Er is niet langer sprake 
van inspanningsverplichtingen maar van resultaatverplichtingen. De Europese 
Commissie ziet toe op de naleving van deze verplichtingen en kan een inbreuk-
procedure starten indien een lidstaat zich niet aan EU-regelgeving houdt. Zo’n 
procedure kan (na vele jaren) uitmonden in de verplichting een dwangsom te 
betalen voor elke dag dat de lidstaat in gebreke blijft. In de derde plaats zorgt 
Europees milieubeleid voor een zekere mate van continuïteit en stabiliteit in het 
beleid. Dit hangt enerzijds samen met de relatieve inertie van de EU en ander-
zijds met de aard van de beleidsmakers: Brussels beleid wordt vooral ontwikkeld 
door nuchtere technocraten en wetenschappers die weinig lobbygevoelig zijn. 
Voor vraagstukken die om lange-termijnbeleid vragen, is een dergelijke stabiliteit 
van belang. 

Het is trouwens de vraag of het EU-milieubeleid even krachtig blijft. Aan de ene 
kant is het denkbaar dat de nieuwe leden een verdere aanscherping van milieu-
ambities tegenhouden; ze hebben immers al veel moeite moeten doen om op 
een lijn te komen met de oudere EU-leden (EU-15). Aan de andere kant zien we 
ook dat de EU sinds het zesde milieuactieprogramma minder snel geneigd is naar 
bindende wetgeving te grijpen. Deze ontwikkelingen en de toenemende roep om 
meer flexibiliteit, differentiatie en keuzevrijheid, geven naar verwachting aanlei-
ding tot een herziening van het huidige EU-milieubeleid. Op het punt van diffe-
rentiatie wordt naar het subsidiariteitsbeginsel verwezen: waarom zou de EU zich 
met lokale milieuproblemen zoals geluid en bodemverontreiniging bezig moeten 
houden? Daar staat tegenover dat een zekere mate van harmonisatie ook gewenst 
is, zowel vanuit het perspectief van bedrijven (‘level playing field’) als vanuit het 
perspectief van de burgers (vergelijkbare minimum milieukwaliteit). Over de 
balans tussen subsidiariteit en harmonisatie is het laatste woord nog niet gezegd. 
De VROM-raad zal zich in een volgend advies over deze kwestie buigen.83 Op het 
punt van keuzevrijheid worden er al stappen gezet. Er is een grotere vrijheid voor 
lidstaten om zelf middelen te kiezen om de gestelde doelen te bereiken. Lidstaten 
krijgen soms zelfs de vrijheid om de exacte inhoud van de doelen te formuleren. 
We zien deze ‘nieuwe aanpak’ terug bij de onderwerpen lucht en water. In zijn 

��	 Advies	over	‘Milieu	in	Europees	verband’,	opgenomen	in	Werkprogramma	VROM-raad	�00�.
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algemeenheid laten richtlijnen lidstaten vrij om middelen te kiezen waarmee de 
doelen kunnen worden gerealiseerd. Daarmee hebben lidstaten dus de ruimte om 
richtlijnen te ‘vertalen’ in hun eigen nationale wetgeving. 

Geconcludeerd kan worden dat de rol van de EU in het milieubeleid fors is toe-
genomen. Vanuit het milieuperspectief heeft dit duidelijk voordelen: de doelstel-
lingen zijn harder en het beleid kent een grote mate van continuïteit. Een grote rol 
voor de EU is ook gunstig omdat de aanpak van de hardnekkige milieuproblemen 
om een grote mate van internationale samenwerking vraagt, zowel binnen als bui-
ten de EU. Maar de toekomstige vormgeving van het EU-milieubeleid is onzeker, 
nu de EU fors is uitgebreid en de roep naar meer flexibiliteit, differentiatie en 
 keuzevrijheid toeneemt.

4.10 Conclusie

Dit hoofdstuk laat zien dat geen enkele partij op dit moment actief het voortouw 
neemt als het om het milieu gaat. Dit staat in schril contrast tot de dreiging van 
grote, mogelijk onomkeerbare maatschappelijke problemen als het klimaatpro-
bleem. Er is sprake van gebrek aan leiderschap bij alle actoren. 

De verschillende actoren lijken op elkaar te wachten. De burger verwacht vooral 
dat de overheid maatregelen neemt, wellicht niet beseffende hoe ingrijpend de 
maatregelen zouden kunnen zijn voor zijn persoonlijke consumptiepatronen. Tot 
nu toe is veel milieuwinst geboekt zonder dat de burger veel heeft moeten inleve-
ren, de economie heeft er niet echt onder geleden, dus waarom zou dat in de toe-
komst anders zijn? Hij/zij verwacht veel van de techniek op dit punt, hij/zij denkt 
ook dat milieu en economie samen kunnen gaan. De burger kan zijn zorg om het 
milieu moeilijk uiten: bij de verkiezingen speelt milieu geen rol en de overheid 
vindt dat de burger zijn zorgen maar meer via de markt - als consument - kenbaar 
moet maken, maar dan raakt de burger in een sociaal dilemma. De burger lijkt de 
problemen ook weer niet zo belangrijk te vinden dat hij/zij de straat op wil gaan, 
dus er rest niet veel meer dan het steunen van milieu-organisaties. Voor de bur-
ger lijkt milieubeleid meer de status van ontwikkelingssamenwerking te krijgen: 
je wordt er zelf maar beperkt door geraakt (tenminste zo ervaart men dat), maar 
men vindt wel dat er wat aan gedaan moet worden.

Het bedrijfsleven heeft behoefte aan continuïteit, zekerheid (heldere kaders) 
en een ‘level playing field’. Aan deze voorwaarden wordt volgens ondernemers 
onvoldoende voldaan (de overheid is onbetrouwbaar), waardoor ze zeer terug-
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houdend zijn met het plegen van grote investeringen die juist noodzakelijk zijn 
om de systeeminnovaties te realiseren.

Voor de nationale politiek is milieu een technocratisch issue, dat bovendien in 
tijden van economische tegenspoed laag op de politieke agenda staat. Verder is 
het aanpakken van grote, mondiale milieuproblemen erg moeilijk voor de poli-
tiek: internationale samenwerking is moeizaam en systeeminnovaties zijn een 
onzekere zaak van lange adem. Daar valt moeilijk mee te scoren. Dit alles wordt 
gereflecteerd in de media, die vooral de Haagse politieke agenda volgen, en dus 
ook weinig aandacht aan het milieu besteden.

De milieubeweging, ambtelijk VROM en in mindere mate de milieuafdelingen bij 
lagere overheden zijn nog zoekende naar hun nieuwe rol die past bij een nieuwe 
fase waarin het milieubeleid zich bevindt. Hiervoor is een cultuuromslag binnen 
al deze organisaties nodig: oude reflexen en werkwijzen moeten worden losge-
laten en er moet met nieuwe - nog niet beproefde werkwijzen - worden geëxpe-
rimenteerd. Tegelijkertijd opereren ze relatief geïsoleerd. Het ontbreekt aan een 
breed maatschappelijk en politiek gedragen gevoel van ‘met zijn allen de schou-
ders eronder’. 

Een van de krachtigere actoren, die het milieu sterk verankert in beleid en samen-
leving, lijkt de EU te zijn. Deze kracht komt onder andere voort uit de dominantie 
van juridische procedures van de EU. Om verschillende redenen is te verwachten 
dat hierin in de toekomst verandering komt als de geschetste ontwikkelingen ook 
op dit niveau hun doorwerking krijgen. 

Kortom, de problemen waar we voor staan zijn groot en bij de aanpak ontbreekt 
een duidelijk leiderschap. De sleutel voor de oplossing lijkt vooral bij de politiek/
overheid te liggen: zowel de burger als het bedrijfsleven wachten op de politiek/
overheid. Het ziet ernaar uit dat het succesvol aanpakken van de milieuproblemen 
om een nieuwe relatie tussen politiek/overheid en burger vraagt. Zo’n nieuwe 
relatie biedt aanknopingspunten voor een revitalisatie van het milieubeleid. In 
het volgende hoofdstuk schetst de raad hoe de relatie tussen politiek/overheid en 
burger anders vorm kan krijgen.
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5 De paradox als oplossing?!

5.1 Inleiding

In de ogen van de raad is het kernprobleem waar het milieubeleid voor staat dat 
noch de burger noch de politiek veel belangstelling heeft voor milieuvraagstukken 
terwijl burgers aangeven het oplossen van milieuproblemen wel degelijk belang-
rijk te vinden (zie paragraaf 4.2). Burgers verwachten dat de politiek de zaken 
oplost. Als de politiek dat naar hun mening onvoldoende doet,84 vinden ze dat 
blijkbaar ook weer niet dermate zorgelijk dat ze actief de druk op de politiek gaan 
opvoeren zodat milieu weer een prominentere plaats op de politieke agenda zou 
kunnen krijgen. Kortom, hoewel mensen het oplossen van milieuproblemen wel 
degelijk belangrijk vinden, lijken ze geen grote urgentie aan de aanpak van deze 
problemen te verbinden waardoor er onvoldoende krachtige ‘push’-factoren zijn 
om hardnekkige of opnieuw ontstane milieuproblemen op te lossen. Dit is extra 
zorgelijk omdat we te maken hebben met een aantal ernstige en mogelijk onom-
keerbare, milieuproblemen waarvoor nog geen afdoende aanpak in zicht is.

In dit hoofdstuk buigt de raad zich over de vraag hoe milieu toch de politieke 
aandacht kan krijgen die het - in de ogen van de burgers en de raad - verdient. 
Daarmee in samenhang is aan de orde hoe het milieubeleid gerevitaliseerd kan 
worden opdat alle partijen gezamenlijk wel in staat worden gesteld om de hard-
nekkige milieuproblemen het hoofd te bieden. Op grond van de voorgaande 
hoofdstukken kan namelijk geconcludeerd worden dat de traditionele benade-
ring waarbij de overheid sterk technocratisch stuurt, waarbij professionals de 
dienst uitmaken en de burger vooral wordt aangesproken in zijn rol als draag-
vlakgenererende burger, niet toereikend is om de hardnekkige problemen aan te 
 pakken. 

Naar de mening van de raad biedt een aantal paradoxen aangrijpingspunten voor 
een meer effectief milieubeleid. In paragraaf 5.2 probeert de raad deze paradoxen 
te duiden. Het daadwerkelijk aangrijpen van deze aangrijpingspunten vraagt om 
een cultuurverandering en om geïnspireerd politiek leiderschap. De raad geeft 
in paragraaf 5.3 aan waarom en hoe de politiek leiding zou moeten nemen om er 
voor te zorgen dat het milieubeleid daadwerkelijk wordt gerevitaliseerd. Hiervoor 

��	 ��%	van	de	respondenten	geeft	het	milieubeleid	in	�00�	een	onvoldoende	(rapportcijfer	�-�),	��%	een	

voldoende	(rapportcijfer	�)	en	��%	een	meer	dan	voldoende	(rapportcijfer	�-�0).	Bron:	SCP	(�00�)	De 

sociale staat van Nederland 2005.	Den	Haag.
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doet de raad een aantal concrete aanbevelingen. Paragraaf 5.4 bevat een kort 
 slotwoord.

5.2 De paradoxen als aangrijpingspunten voor revitalisering 
 van het milieubeleid

De raad ziet twee paradoxen die concrete aangrijpingspunten bieden voor een 
effectiever en vitaler milieubeleid:

Paradox 1: ‘Milieu is uit’ en toch worden er tal van duurzaamheidsinitiatieven 

ontplooid

Hoewel op macroniveau sprake is van weinig belangstelling voor het milieu, zien 
we - zoals ook uit de analyse in het voorgaande hoofdstuk blijkt - op microniveau 
kiemen voor verandering: er wordt geëxperimenteerd, geleerd, ontwikkeld en 
genetwerkt. De burger is betrokken bij beleidsontwikkeling (bijvoorbeeld via 
burgerjury’s) en is ook als consument, werknemer of bewoner betrokken bij tal 
van duurzaamheidsinitiatieven: bij het ontwikkelen en regionaliseren van (duur-
zame) producten, bij het ontwikkelen van regiovisies waarin kwaliteit van de 
woon-werkomgeving centraal staat, bij initiatieven ter verbetering van de leef-
baarheid van de wijk, et cetera. Daarbij staat niet zozeer ‘milieu’ op zich centraal, 
maar is milieu veel meer één van de (vanzelfsprekende) kwaliteitsaspecten die 
in het veranderingsproces worden meegenomen. Enkele milieu-organisaties 
hebben de afgelopen jaren hun werkterrein verbreed en sluiten partnerschap-
pen met bedrijven. Ze ontwikkelen zich van een ‘single issue’ organisatie naar 
een organisatie die maatschappelijke processen stimuleert die mede positieve 
gevolgen hebben voor natuur en milieu. Een deel van het bedrijfsleven omarmt 
het begrip duurzaamheid en heeft duurzaam of maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in zijn missie geïntegreerd. Het gaat hierbij vooral om grote toon-
aangevende multinationals enerzijds, en kleine, meer ideële bedrijven anderzijds. 
Deze bedrijven hebben niet alleen de zorg voor natuur en milieu geïntegreerd 
in hun bedrijfsvoering, maar betrekken uitdrukkelijk ook lokale gemeenschap-
pen (omwonenden) en maatschappelijke organisaties bij de besluitvorming.85 
Ook lagere overheden zetten zich in voor duurzaamheid. Kortom, we hebben te 
maken met de paradoxale situatie dat het ernaar uit ziet dat ‘milieu uit is’ terwijl 
er in de samenleving tal van duurzaamheidsinitiatieven worden ontplooid. Hoe 
dit te verklaren?

��	 Zie:	Ministerie	van	VROM	(�000)	Duurzaam Ondernemen en Regelgeving.	Publicatiereeks	Milieu	&	

Bedrijven	�000/�.
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De raad denkt dat ‘milieu sec’, en nog sterker de technische invulling van het 
milieubeleid, onvoldoende aansluit bij wat mensen beweegt. Dit heeft enerzijds 
te maken met de negatieve associaties met het milieubeleid (abstract, complex, 
technocratisch, milieu als hindermacht, zwalkend milieubeleid, doemscenario’s, 
et cetera) en anderzijds met het feit dat het milieubeleid qua waarden en termino-
logie niet is meegegroeid met de hedendaagse affiniteiten. Mensen hebben meer 
affiniteit met termen die milieu-issues combineren met sociaal-culturele issues 
zoals gezondheid, fysieke veiligheid, natuur, voedselveiligheid, diervriendelijk-
heid, kwaliteit van de leefomgeving, welzijn, et cetera. Veel mensen lijken milieu te 
beschouwen als een vanzelfsprekend onderdeel van het goede leven, zonder ove-
rigens al te veel stil te staan bij de implicaties daarvan, bijvoorbeeld voor het eigen 
gedrag. Mensen hebben meer affiniteit met integrale kwaliteitsbeelden dan met 
milieukwaliteitsbeelden: milieuverbetering is een middel om deze kwaliteitsbeel-
den te realiseren maar niet langer een doel op zich. Dit verklaart ook waarom er 
tal van duurzaamheidsinitiatieven plaatsvinden, deze appelleren namelijk wel aan 
huidige affiniteiten: creëren van een mooie woon-werkomgeving, promoten van 
verantwoord geproduceerde streekproducten (zie kader 5.1), et cetera. 

Kader 5.1: ‘Slow Food’, of hoe het goede leven en aandacht voor het milieu samen 

gaan

De	Slow Food	beweging	is	in	zekere	zin	exemplarisch	voor	de	wijze	waarop	aan-

dacht	voor	het	milieu	onderdeel	is	geworden	van	het	goede	leven.	Het	gaat	hier	

om	een	internationale	beweging,	met	�0.000	leden,	die	het	genot	van	goed	eten	

en	drinken	wil	beschermen	tegen	de	uniformering,	smaakvervlakking	en	glo-

balisering	van	de	eetcultuur.	Slow Food	-	als	tegenhanger	van	Fast Food	-	propa-

geert	juist	diversiteit,	smaakrijkdom	en	regionale	producten.	Via	verschillende	

initiatieven	draagt	de	beweging	bij	aan	de	gastronomische	cultuur,	de	ontwikke-

ling	van	smaak,	het	behoud	van	de	agrarische	biodiversiteit	en	de	bescherming	

van	met	uitsterven	bedreigd	traditioneel	voedsel.	Het	spreekt	daarbij	vanzelf	

dat	de	producten	op	een	duurzame	wijze	zijn	geproduceerd:	genot	en	ecologisch	

bewustzijn	gaan	samen	zonder	‘geitenwollensokkensentiment’.

De	oprichter	van	de	beweging,	de	Italiaan	Carlo	Petrini,	zei	in	NRC-

Handelsblad	het	volgende	over	het	verband	tussen	goed	eten	en	milieu:	‘Het 

bewust genieten van goede eerlijke gerechten kan de redding zijn van de biodiversiteit, 

de duurzame landbouw, de culturele identiteit van de verschillende gebieden, én 

van de lokale economieën. Een gourmand, een lekkerbek, heeft de plicht ook milieu

activist te zijn. Anders is hij kortzichtig bezig en geniet hij van iets dat over een aantal 

jaar door de industrialisering van de landbouw misschien niet meer bestaat. Hij moet 
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zich afvragen hoe de ingrediënten waaruit zijn overheerlijke maal is samengesteld 

tot stand zijn gekomen. Omgekeerd moet een milieuactivist de wetenschap van de 

gastronomie bestuderen. Anders blijft hij een roepende in de woestijn, een vertegen

woordiger van een trieste beweging die zich alleen op negatieve ontwikkelingen richt. 

Genot is heel belangrijk. Door de consument via het genot van de voeding te benade

ren, bereik je veel meer dan met allerlei doemboodschappen over negatieve spiralen.’	

Bronnen:	http://www.slowfood.com;	Bas	Mesters,	Adopteer een boer,	NRC	Handelsblad,	��	augustus	

�00�;	Bas	Mesters, Meer proeven, beter leven,	NRC	Handelsblad,	�0	januari	�00�.

Paradox 2: Mensen vinden milieu belangrijk en toch heeft het oplossen van de 

milieuvraagstukken een lage urgentie

In De sociale staat van Nederland 2005 wordt geconstateerd dat het publiek milieu 
op zichzelf beschouwd helemaal niet zo onbelangrijk vindt, maar als de mensen 
moeten kiezen, geven ze in toenemende mate voorkeur aan andere doeleinden 
zoals veiligheid, sociale en economische zekerheid en vrije meningsuiting.86 Het 
feit dat het milieuprobleem lager op de maatschappelijke agenda staat, betekent 
niet dat mensen het niet meer belangrijk vinden.87 Men zou eerder kunnen stellen 
dat een aantal andere zaken voor de korte termijn nog belangrijker wordt gevon-
den waardoor de relatieve urgentie van de aanpak van het milieuvraagstuk is 
afgenomen. Het belang dat mensen met het oog op de lange termijn aan milieu-
vraagstukken hechten, lijkt in het afgelopen decennium echter nauwelijks kleiner 
te zijn geworden.88 Milieu lijkt last te hebben van het fenomeen dat treffend door 
Henry Kissinger is omschreven als: ‘the urgent drives out the important’ (zie kader 
5.2). Uit tal van enquêtes en uit de hoge ledenaantallen van milieu- en natuur-
organisaties blijkt dat mensen zaken als gezondheid, fysieke veiligheid en natuur 
belangrijk vinden en daarmee ook een gezond en veilig milieu. De politiek moet 
een lagere prioriteit voor milieu op de korte-termijnagenda van burgers dus niet 
automatisch vertalen in een lage prioriteit voor het oplossen van de milieuvraag-
stukken. Gegeven het belang dat mensen direct en indirect (via het belang dat 
wordt gehecht aan gezondheid, fysieke veiligheid en de kwaliteit van de leefom-
geving) aan milieu hechten, kan geconcludeerd worden dat de politiek duidelijk 
gelegitimeerd is om milieuproblemen aan te pakken en dat burgers dit ook daad-
werkelijk verwachten van de politiek. Ze verwachten dat de politiek hun bevrijdt 
uit hun ‘prisoners dilemma’ door een efficiënt en effectief milieubeleid te voeren.

��	 SCP	(�00�)	De sociale staat van Nederland 2005.	SCP,	Den	Haag,	p.	���.

��	 Zie	ook	TNS	NIPO	Consult	(�00�) Wat is het milieu ons waard? In	opdracht	van	het	ministerie	van	

VROM,	TNS	NIPO,	Amsterdam.

��	 Idem.
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Kader 5.2: Milieu: niet urgent, wel belangrijk!

Een	klassiek	concept	uit	het	‘time	management’	is	het	onderscheid	tussen	

belangrijk	en	urgent.	Belangrijke	taken	en	activiteiten	dragen	bij	aan	de	lange-

termijndoelen	van	een	functie.	Urgente	taken	en	activiteiten	dragen	lang	niet	

altijd	bij	aan	de	lange-termijndoelen	van	een	functie,	maar	hebben	per	definitie	

wel	een	dringend	karakter.	Urgenties	worden	altijd	extern	bepaald:	van	buitenaf	

wordt	aangegeven	dat	iets	direct	gebeuren	moet.	Het	dagelijkse	gevecht	in	‘time	

management’	speelt	zich	af	tussen	urgente,	maar	niet-belangrijke	zaken	versus	

belangrijke	maar	niet-urgente	zaken.	Het	doel	van	‘time	management’	is	tijd	en	

ruimte	te	creëren	voor	belangrijke,	maar	niet-urgente	zaken.

Een	soortgelijk	gevecht	speelt	zich	af	in	de	politiek	en	het	ambtelijk	overheids-

apparaat.	Wanneer	ter	illustratie	het	onderscheid	tussen	belangrijk	en	urgent	

wordt	toegepast	op	de	actuele	beleidsagenda	(tweede	helft	�00�)	dan	blijkt	dat	

milieuproblemen	wel	belangrijk	zijn,	maar	niet	urgent.	Als	zodanig	krijgen	ze	

niet	vanzelfsprekend	de	aandacht	die	ze	verdienen.	Voor	een	structurele	aan-

pak	van	milieuproblemen	moet	dus	heel	bewust	tijd	en	(beleids)ruimte	worden	

gecreëerd.

Bron:	Witjas,	R.	(�99�)	De tijd van uw leven; time management,	Thema,	Zaltbommel.

In deze paradoxen zit een aantal belangrijke sleutels voor het revitaliseren van het 
milieubeleid. Ten eerste zou de politiek meer kunnen aansluiten bij en gebruik 
maken van de initiatieven die gaande zijn in de samenleving. Initiatieven op 
microniveau zouden gefaciliteerd en gestimuleerd moeten worden met als doel 
om deze prille tendensen te versterken. Aangezien op macroniveau (nationale en 
internationale schaal) moeizaam voortgang wordt geboekt met het milieubeleid 
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is het zaak om juist de initiatieven op microniveau te koesteren. Van het zichtbaar 
maken en versterken van deze initiatieven kan een belangrijke impuls naar het 
duurzaamheidsbeleid op macroniveau uitgaan. Ten tweede moet het beleid qua 
taal en waarden weer aansluiting zoeken bij wat burgers tegenwoordig beweegt. 
In feite moet de milieu-agenda - of beter: de duurzaamheidsagenda - anders wor-
den gethematiseerd. Daardoor kan milieubeleid/duurzaamheidsbeleid niet alleen 
bij de professionals, maar ook bij de mensen weer echt gaan leven. Ten derde zou 
de politiek leiderschap moeten tonen als het om de aanpak van milieuvraagstuk-
ken gaat. Tal van enquêtes laten zien dat zij daartoe gelegitimeerd is, gegeven het 
belang dat mensen aan een gezond en veilig milieu hechten. Het is aan de poli-
tiek om de zorgen van de burgers ter harte te nemen, dit is ook wat de burgers 
- zij het impliciet - van de politiek verwachten.

Er zijn dus wel degelijk aanknopingspunten om het milieubeleid - maar dan meer 
in de vorm van duurzaam ontwikkelingsbeleid - te revitaliseren: meer aandacht 
voor ‘bottom up’ initiatieven, het opnieuw thematiseren van de milieu-agenda/
duurzaamheidsagenda zodat die beter aansluit bij wat de burger beweegt en het 
tonen van politiek leiderschap als het om de aanpak van milieu- cq. duurzaam-
heidsvraagstukken gaat. Een revitalisering van het milieubeleid langs deze lijnen 
vereist een ambitieuze cultuuromslag waarbij het technocratische karakter van 
het milieubeleid wordt verkleind ten gunste van een meer maatschappelijk karak-
ter. In feite is de vermaatschappelijking van de milieubeleidsagenda aan de orde: 
milieubeleid cq. duurzaamheidsbeleid zou ervoor moeten zorgen dat duurzame 
ontwikkeling midden in de samenleving vorm gaat krijgen, dat maatschappelijke 
partijen zich probleemeigenaar gaan voelen van de milieuproblemen cq. duur-
zaamheidsproblemen, tot actie overgaan en daarvoor ook zoveel mogelijk de 
ruimte krijgen. Het is zaak om in nauwe interactie met burgers een nieuwe duur-
zaamheidsagenda op te stellen, mede op basis van bestaande duurzaamheids-
initiatieven, om vervolgens de krachten te bundelen voor de uitvoering van deze 
agenda. Het opstellen en uitvoeren van zo’n agenda vraagt om een cultuuromslag 
en geïnspireerd politiek leiderschap. 

5.3 Duurzame ontwikkeling vraagt om politiek leiderschap

De raad ziet duidelijk aanknopingspunten voor een revitalisering van het milieu-
beleid cq. duurzaamheidsbeleid. Om deze slag te maken is, zoals hierboven 
gesteld, inspirerend politiek leiderschap een vereiste. Onderstaand schetst de 
raad de elementen die naar zijn mening onderdeel uit zouden moeten maken van 
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een nieuw milieubeleid cq. duurzaamheidsbeleid. Daarbij doet de raad ook een 
aantal concrete aanbevelingen.

Naar een geïnspireerd politiek leiderschap voor het milieubeleid

De politiek moet in feite nog de slag maken die veel burgers al hebben gemaakt: 
een schoon en veilig milieu zien als een vanzelfsprekende basis voor het goede 
leven. De meeste burgers vinden het volkomen vanzelfsprekend dat de gemeen-
telijke reinigingsdienst de stad schoonmaakt, dat afval gescheiden wordt inge-
zameld, dat verontreinigde bodems worden gesaneerd, dat huizen worden 
geïsoleerd en dat energieprestaties van huishoudelijke apparatuur worden aange-
scherpt. Dat er voor het goede samenleven uiteindelijk meer nodig is, doet verder 
niets af aan het feit dat veel milieuwaarden inmiddels zijn geïnternaliseerd. Het 
nieuwe milieubeleid zou daarom niet zo moraliserend moeten zijn als in het ver-
leden maar veel meer inspirerend. Het gaat om een verschuiving van het accent 
van wat mensen voor het milieu kunnen betekenen naar wat het milieu voor men-
sen kan betekenen.89 

Bij het streven naar doorbraken in de ontwikkeling van meer duurzame productie- 
en consumptiepatronen kan de politiek voortbouwen op deze oriëntatie op het 
goede leven. Het gaat daarbij zowel om het genieten van aardse goederen als om 
de ethische kant van het goede leven: naast de zorg voor jezelf, ook de zorg voor 
anderen en voor je omgeving. Hoewel de concrete invulling van het goede leven 
voor iedereen anders is, wordt het volgens de raad gekenmerkt door de volgende 
elementen: vrijheid, autonomie, eigenliefde, verantwoordelijkheid, gemeen-
schapszin en levensvreugde. Daarmee biedt een oriëntatie op het goede leven 
ook aanknopingspunten voor het vervullen van die behoeften die niet op individu-
ele basis te realiseren zijn: een vreedzame samenleving in een schone, veilige en 
aantrekkelijke leefomgeving temidden van een vitale natuur, hier en elders, nu en 
in de toekomst. Juist de wens om in deze behoeften te voorzien, vormt de basis 
voor ‘collectieve zelfdwang’ om bijvoorbeeld een belasting op vliegen te heffen en 
verdergaande wet- en regelgeving in te voeren.
Het maken van zo’n omslag vraagt om een leiderschap dat inspireert tot het 
goede leven en dat tegelijkertijd voor moeilijke beslissingen durft te staan. 
Inspiratie komt voort uit wenkende perspectieven, die mensen verleiden tot het 
gezamenlijk aangaan van een ambitieuze, maar haalbare uitdaging. Bijvoorbeeld: 
het realiseren van de mooiste en schoonste woon-werkomgeving in Nederland, 
in een van de dichtstbevolkte landen ter wereld; of het realiseren van een ‘zero-

�9	 Naar	analogie	van	de	centrale	gedachte	in	de	LNV-beleidsnota	Natuur voor mensen, mensen voor 

natuur.
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emissions’ bedrijfsvoering. Inspiratie en ambitie komen ook voort uit de directe 
betrokkenheid bij innovaties en uit het zoeken naar synergie en win-win oplos-
singen binnen de gestelde grenzen. Bij iedere verwijzing naar wenkende per-
spectieven is het ook zaak om open en eerlijk te zijn over de inspanningen en het 
doorzettingsvermogen die nodig zijn om die perspectieven dichterbij te brengen 
en over de gevolgen van wel en niet-handelen op korte en lange termijn. Er zijn 
immers vaak belanghebbenden die de geschetste vooruitgang (aanvankelijk) 
ervaren als een achteruitgang, hoe groot de collectieve baten ook lijken te zijn. De 
boodschap is telkens: het goede leven komt ons niet aanwaaien, maar het loont 
zeer de moeite om er met zijn allen helemaal voor te gaan. 

Kader 5.3: Voorbeelden van leiderschap bij de aanpak van verkeerscongestie

Op	verschillende	plaatsen	ter	wereld	zijn	er	voorbeelden	van	politiek	leider-

schap	bij	de	aanpak	van	verkeerscongestie.	In	plaatsen	als	Londen,	Athene	en	

Dordrecht	hebben	lokale	en	regionale	bestuurders	de	politieke	moed	gehad	om	

pal	te	gaan	staan	voor	controversiële	maatregelen	als	de	invoering	van	een	tol-

systeem	of	een	systeem	waarbij	auto’s	met	een	kenteken	dat	op	een	oneven	res-

pectievelijk	even	nummer	eindigt,	alleen	op	oneven	respectievelijk	even	dagen	

het	centrum	in	mogen.	Deze	voorbeelden	hebben	twee	belangrijke	overeenkom-

sten:	�)	de	maatregelen	zijn	zonder	uitzondering	doorgevoerd	in	weerwil	van	

groot	maatschappelijk	verzet	en	met	verwijzing	naar	algemene	belangen	zoals	

een	acceptabele	luchtkwaliteit	en	een	goede	verkeerscirculatie;	�)	er	lijkt	na	ver-

loop	van	tijd	een	zekere	acceptatie	en	zelfs	waardering	te	ontstaan	voor	het	con-

troversiële	congestiebeleid,	mede	omdat	het	in	de	praktijk	vaak	redelijk	effectief	

is.	Deze	tendensen	kunnen	worden	geïllustreerd	aan	de	hand	van	de	ervaringen	

met	de	f lexibele	afsluiting	van	de	binnenstad	in	Dordrecht.	Sinds	december	

�00�	wordt	de	Dordtse	binnenstad,	op	werkdagen	en	op	zaterdagen	tussen	��	

en	��	uur,	afgesloten	voor	het	verkeer	met	behulp	van	beweegbare	palen.	Buiten	

deze	tijden	is	de	binnenstad	open	voor	verkeer,	onder	andere	om	de	bevoorra-

ding	van	lokale	ondernemingen	mogelijk	te	maken.	Verbetering	van	de	kwaliteit	

van	het	winkelgebied	en	van	de	leefbaarheid	in	de	binnenstad	waren	voor	het	

gemeentebestuur	vanaf	het	begin	de	belangrijkste	redenen	voor	het	overwegen	

en	doorvoeren	van	deze	maatregelen.	Intensief	overleg	met	diverse	belangen-

groepen	kon	niet	voorkomen	dat,	met	name,	de	lokale	ondernemers	zich	fel	ver-

zetten	tegen	het	‘rampenplan’	van	de	gemeente.	Vooral	in	de	eerste	drie	maan-

den	na	de	invoering	ontstond	er	een	hausse	aan	protestacties.	Het	gemeente-

bestuur	heeft	deze	protesten	serieus	genomen	-	onder	andere	door	de	tijden	voor	

laden	en	lossen	te	verruimen	-	maar	tegelijkertijd	vastgehouden	aan	de	f lexibele	

afsluiting	met	het	oog	op	de	gewenste	kwaliteitsverbetering	van	de	binnenstad.	
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Deze	houding	oogst	naast	kritiek,	langzamerhand	ook	steeds	meer	waarde-

ring,	niet	in	de	laatste	plaats	omdat	de	verkeersdrukte	in	de	binnenstad	sterk	

is	afgenomen.	De	ondernemers	blijven	sceptisch	maar	lijken	het	beleid	toch	

steeds	meer	te	accepteren.	Lokale	horeca-ondernemers	waren	aanvankelijk	fel	

tegen,	maar	zien	nu	toch	ook	voordelen	in	het	beleid.	De	bewoners	van	de	bin-

nenstad	zijn	tot	dusver	over	het	algemeen	redelijk	positief.	De	afsluiting	draagt	

in	hun	beleving	bij	aan	de	leefbaarheid	van	de	binnenstad,	vanwege	de	vermin-

dering	van	de	verkeersoverlast	en	de	verbetering	van	de	lokale	luchtkwaliteit.	

Momenteel	wordt	de	mening	van	ondernemers,	bewoners	en	bezoekers	van	

de	historische	binnenstad	opnieuw	gepeild	in	het	kader	van	een	gemeentelijke	

	evaluatie	van	het	verkeersplan	Binnenstad. 

Bron:	Nynke	Braan	(september	�00�),	projectleider	Evaluatie	Verkeerscirculatieplan	Dordrecht

Het nieuwe milieubeleid vereist ook dat er rekening wordt gehouden met de hui-
dige trends in de samenleving zoals de wens tot meer eigen verantwoordelijkheid, 
zelfbestuur, flexibiliteit, keuzevrijheid, mogelijkheden tot differentiatie en ruimte 
voor pluriformiteit.90 Dit vraagt om andersoortige kaders in het milieubeleid. Ook 
voor dit soort veranderingen is een verlicht leiderschap vereist: een leiderschap 
dat de beperkingen van het eigen sturingsvermogen onderkent.

Naar een nieuwe milieu-agenda 

Het is voor de hier bepleite richting van het beleid zaak om de milieu-agenda 
qua thematiek meer te laten aansluiten bij de hedendaagse agenda van burgers 
en bedrijven. Het gaat daarbij niet om een rechtstreekse vertaling van de huidige 
milieu-issues in termen die burgers en bedrijven aanspreken, maar om een daad-
werkelijk nieuwe en verbrede agenda. Daarbij moet bedacht worden dat de burger 
denkt in termen van behoeften en functies zoals wonen, werken en recreëren en 
niet in milieutermen; hij/zij wil zicht krijgen op de relatie tussen een gezond 
milieu (in brede zin) en de kwaliteit van het eigen leven (zie kader 5.4); hij/zij wil 
ook weten wat de concrete gevolgen van oplossingsrichtingen voor hem/haarzelf 
en anderen zijn; en de burger heeft vooral behoefte aan wenkende perspectieven 
in plaats van problemen. 

90	 Hierbij	moet	opgemerkt	worden	dat	deze	ontwikkelingen	niet voor iedereen	en	niet op alle terreinen	in	

een	behoefte	voorzien.	Zo	zullen	bedrijven	en	gemeenten	eerder	behoefte	hebben	aan	f lexibiliteit	en	

keuzevrijheid	op	het	gebied	van	milieu	dan	individuele	burgers	(zie	de	grote	tijdinvestering	die	met	

het	kiezen	van	zorgverzekeraars,	energieleveranciers,	et	cetera	gepaard	gaat	en	de	desinteresse	voor	de	

levensloopregeling).
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Kader 5.4: De betekenis van een schoon en veilig milieu en een vitale natuur 

voor het goede leven

Een	schoon	en	veilig	milieu	en	een	vitale	natuur	vormen	de	basis	voor	het	goede	

leven	in	een	aantrekkelijke	leefomgeving.	In	algemene	zin	scheppen	milieu	en	

natuur	condities	voor:

-	 Gezondheid:	in	Tsjernobyl,	Bhopal,	Sevezo	en	Enschede	is	velen	duidelijk	

geworden	dat	het	abstracte	milieuthema	‘externe	veiligheid’	een	kwestie	van	

leven	of	dood	kan	zijn.	Langs	de	A9	bij	Badhoevedorp	is	het	gewoon	slechter	

ademhalen	dan	in	de	Pyreneeën.	Kip,	‘het	meest	veelzijdige	stukje	vlees’,	

krijgt	toch	een	naar	bijsmaakje	als	ineens	bekend	wordt	dat	er	afgewerkte	

olie	in	het	kippenvoer	is	aangetroffen.	En	Rijnwater	is	toch	nog	steeds	echt	

wat	anders	dan	rein	water.	Mensen	die	het	‘druk,	druk,	druk’	hebben	kun-

nen	tot	rust	komen	in	de	natuur.	Ziekenhuispatiënten	die	uitzicht	hebben	

op	natuur	in	de	buitenlucht	blijken	sneller	te	herstellen.

-	 Ontplooiing: plaatsen	als	Wassenaar,	Aerdenhout	en	Blaricum	geven	een	

idee	van	het	belang	van	een	groene	leefomgeving	voor	de	economische	

waarde	van	bezittingen.	Veel	autobezitters	denken	graag	met	een	vleugje	

nostalgie	terug	aan	hun	eigen	kindertijd	waarin	ze	zo	heerlijk	vrij	buiten	

konden	spelen.	De	motorische	en	sociale	ontwikkeling	van	kinderen	is	erg	

gebaat	bij	een	ongeordend	trapveldje	om	de	hoek	waar	ze	naar	hartelust	kun-

nen	klimmen,	klauteren	en	ravotten.

-	 Plezier en genieten: geen	whirlpool	of	jacoozi	ter	wereld	kan	het	plezier	

evenaren	van	een	frisse	duik	in	een	helder	meertje	op	een	warme	zomer-

middag	temidden	van	weelderige	natuur.	In	het	Spaanse	Buñol�	vieren	ze	

elk	jaar	het	einde	van	de	oogsttijd	door	elkaar	vrolijk	met	overrijpe	tomaten	

te	bekogelen.	Na	alle	culturele	eenheidsworst	is	het	heerlijk	genieten	van	

de	diverse	smaaksensaties	van	ambachtelijke	streekproducten	zoals	een	

Boeren	Goudse	Oplegkaas,	een	Schellinkhout	Appel	of	een	zwartglanzende	

Oosterscheldekreeft.	Het	is	een	eenvoudig	maar	groot	genoegen	om	met	

familie	en	vrienden	neer	te	strijken	in	het	lommerrijke	park	in	de	stad	voor	

een	uitgebreide	picknick	of	barbecue.

-	 Culturele identiteit en gemeenschapszin: al	sinds	mensenheugenis	ontlenen	

mensen	een	belangrijk	deel	van	hun	identiteit	aan	hun	leefomgeving.	

	 Fransen	identificeren	zich	graag	met	‘la	campagne’,	Britten	met	hun	

parklandschappen	en	Zwitsers	met	de	Alpen.	De	natuur	stimuleert	ook	

gemeenschapszin.	In	Nederland	hebben	we	ons	vaak	verenigd	in	de	strijd	

tegen	het	alom	aanwezige	water.	De	ontginning	van	woestijnachtige	

gronden	is	in	Israël	een	zaak	van	nationale	trots.	Curitiba	profileert	zich	fier	

als	‘Ecologische	Hoofdstad	van	Brazilië’.�
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-	 Inspiratie: natuur	inspireert	mensen	tot	kunst,	cultuur	en	wetenschap.	Op	

��	april	����	gebruikte	Francesco	Petrarca	zijn	aardse	omwegen	naar	de	

top	van	de	Mont	Ventoux	‘om	zijn	bijzondere	hoogte	nader	in	ogenschouw	

te	nemen’	én	om	een	inwendige	tocht	te	ondernemen	‘naar	het	gelukzalige	

leven’.�	Hollandse	landschapsschilders	uit	de	��e	eeuw	genieten	wereldwijde	

faam	vanwege	hun	geïnspireerde	spel	met	licht	en	laaghangende	luchten.	

De	organische	architectuur	met	illustere	pioniers	als	Louis	Sullivan,	Frank	

Lloyd	Wright	en	Antoni	Gaudí	is	ondenkbaar	zonder	de	natuur	als	inspi-

ratiebron.	De	natuurlijke	fotosynthese	inspireert	Leidse	wetenschappers	

momenteel	tot	onderzoek	naar	een	nieuwe	generatie	zonnecellen	op	basis	

van	nanotechnologie.�	

�Zie:	http://	www.lahoya.net/tomatina/histoin.html	

�Zie:	http://www.curitiba-brazil.com	

�Zie:	http://home.versateladsl.be/vt�0����/petrarca_ventoux.htm

�Zie:	http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND��0�0��	

Vanuit een brede agenda, die bijvoorbeeld zaken omvat als leefomgeving, natuur 
en gezondheid, moet worden nagegaan welke eisen deze agenda aan de milieu-
condities stelt. Naast een nationale agenda, zal er ook meer dan tot nu toe, 
behoefte zijn aan lokale of regionale subagenda’s omdat op die niveaus zaken als 
kwaliteit van de leefomgeving vaak invulling krijgen.
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Aanbeveling 1 
Vervang de milieu-agenda door een wervende toekomstagenda gericht 
op duurzame ontwikkeling

In	deze	fase	van	het	milieubeleid,	waar	de	nadruk	steeds	meer	verschuift	

van	‘cleaning	the	past’	naar	‘respecting	the	future’,	zou	VROM,	als	coördine-

rend	ministerie	voor	duurzaamheid,	zich	meer	moeten	gaan	profileren	als	

ministerie	voor	Duurzaamheid	en	minder	als	ministerie	van	Milieu.	Anders	

dan	milieubeleid,	dat	vooral	in	de	randvoorwaardelijke	sfeer	ligt,	geeft	duur-

zaamheidsbeleid	richting	aan	de	ontwikkeling	van	de	samenleving.	Dit	houdt	

ook	in	dat	de	portefeuille	voor	duurzaamheidsbeleid	bij	een	minister	onder-

gebracht	zou	moeten	worden	en	niet	bij	een	staatssecretaris.	Daarbij	is	tevens	

voor	de	minister-president	een	belangrijke	rol	weggelegd.	Zo	zou	de	minister-

president	zich	duidelijker	als	mentor	voor	duurzame	ontwikkelingsvraagstuk-

ken	kunnen	positioneren,	bijvoorbeeld	door	leiding	te	geven	aan	een	onder-

raad	voor	duurzame	ontwikkeling	van	de	ministerraad.	Indien	VROM	zich	op	

deze	wijze	positioneert,	kan	dat	de	communicatie	met	burgers	versterken.

Milieubeleid	blijft	belangrijk	maar	is	meer	een	middel	dan	een	doel.	VROM	

zou	zich	naar	buiten	toe	veel	meer	moeten	profileren	via	de	doelen:	het	‘goede	

leven’	en	de	‘kwaliteit	van	bestaan’.	Deze	doelen	appelleren	aan	de	affiniteiten	

van	mensen.	Deze	omslag	kan	ook	tot	uiting	komen	in	de	beleidsagenda,	die	

kan	worden	verbreed	naar	uiteenlopende	duurzaamheidsthema’s.	Deze	agenda	

kan	meer	aansluiten	bij	de	waarden,	taal	en	behoeften	van	de	burgers	en	zij	

kan	ruimte	geven	aan	een	diversiteit	aan	waarden	en	oplossingsrichtingen.	De	

agenda	moet	inspirerende	en	wervende	doelen	en	toekomstbeelden	bevatten.	

Lokale	initiatieven	en	ervaringen	met	koplopers	zijn	daarbij	een	waardevolle	

inspiratiebron.	VROM	kan	bovendien	putten	uit	ervaringen	met	zijn	stimule-

ringsprogramma’s	‘Burger	en	Milieubeleid’	en	‘Beleid	met	Burgers’.

Bij	die	omslag	hoort	ook	dat	VROM	haar	eigen	organisatie	meer	richt		op	

duurzaamheid.	Daarbij	kan	worden	gedacht	aan	het	faciliteren	en	stimuleren	

van	duurzaamheidsinitiatieven	op	het	terrein	van	bouwen	en	wonen	via	de	

woningcorporaties	en	aan	het	versterken	van	de	milieupijler	in	het	regiobeleid	

en	het	grotestedenbeleid.
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De door de raad voorgestelde omslag naar een beleidsoriëntatie op duurzaam-
heid heeft in potentie vergaande implicaties voor het gehele overheidsbeleid, 
bijvoorbeeld voor de verdeling van departementale taken en het functioneren van 
de planbureaus. De raad overweegt om hierop in een volgend advies nader in te 
gaan.

Meer politieke aandacht voor duurzaamheidsinitiatieven

De politiek zou de uiteenlopende ‘bottom up’ duurzaamheidsinitiatieven moeten 
koesteren, zeker op een moment dat het ‘top down’ milieubeleid aan kracht en 
effectiviteit heeft ingeboet. Deze initiatieven dragen in potentie zowel bij aan eco-
nomische als aan ecologische doelstellingen, ze kunnen belangrijke kiemen zijn 
voor innovatie richting duurzaamheid. Het bestuur mag niet achterover leunen en 
erop vertrouwen dat alles wel loopt, daarvoor zijn de initiatieven nog te kleinscha-
lig, te pril en te kwetsbaar. Kleinschalige ontwikkelingen dienen gefaciliteerd en 
gestimuleerd te worden met als doel deze prille tendensen te versterken. De over-
heid dient hiervoor op drie parallelle sporen in te zetten:

1 Via verdergaande internalisering van de milieukosten (het ‘traditionele’ 
milieubeleid) waardoor innovaties worden bevorderd: een strengere norm 
voor luchtkwaliteit zorgt bijvoorbeeld voor innovaties op het gebied van 
katalysatoren. Daarnaast zijn geloofwaardige kaderstellende lange-termijn-
doelen een belangrijk oriëntatiepunt voor initiatieven.

2 Via het creëren van een gunstig innovatieklimaat in algemene zin. Hierbij 
spelen zaken als het vergroten van toegang tot kennis, netwerken, finan-
ciën, et cetera. Dergelijke factoren faciliteren innovaties. Als publieke mid-
delen worden ingezet voor het bevorderen van innovaties (denk aan ICES-
gelden of subsidies) dan kunnen daar vaker duurzaamheidscriteria aan 
worden gesteld. 

3 Via het stimuleren en versterken van specif ieke initiatieven die met de hier-
boven genoemde stimuleringsmaatregelen onvoldoende van de grond 
komen. Hier gaat het vaak om maatwerk. 

De raad is in twee eerdere adviezen al uitvoerig op de eerste twee sporen inge-
gaan.91 De raad denkt echter dat het derde spoor meer aandacht behoeft. Daarbij 
kan het gaan om het ondersteunen van een breed spectrum aan specifieke 
potentiële innovaties: harde innovaties (technologische vernieuwingen) en zachte 
innovaties (niet-technologische vernieuwingen op het gebied van marketing, orga-
nisatiestructuur, management, instituties, et cetera). Dit soort innovaties wordt 

9�	 VROM-raad	(�00�)	Milieu en economie: ontkoppeling door innovatie.	VROM-raad,	Den	Haag;		

VROM-raad	en	AER	(�00�)	Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen,	VROM-raad,	Den	Haag.	
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gestimuleerd door concrete en gerichte acties zoals actief meedenken, stimuleren 
van uitwisseling van informatie via netwerken, bij elkaar brengen van partijen, 
creëren van (niche)markten (bijvoorbeeld de overheid als ‘launching customer’), 
beschikbaar stellen van kapitaal en menskracht, organiseren van tijdelijke regel-
vrijheid, uitschrijven van prijsvragen voor voorbeeldprojecten die vervolgens 
met rijksmiddelen worden gerealiseerd,92 aanpassen van wet- en regelgeving, et 
cetera. In zijn advies over de energietransitie heeft de raad het belang van gericht, 
consistent en vertrouwenwekkend stimuleringsbeleid onderstreept. De raad 
heeft voorgesteld dat Nederland, op basis van haar comparatieve voordelen, een 
beperkt aantal speerpunten zou moeten kiezen om zo het Nederlandse bedrijfs-
leven de mogelijkheid te bieden om zich een goede positie te verwerven op de 
groeiende wereldmarkt voor efficiëntere en duurzame energieproducten, zoals 
geavanceerde gastechnologie, moderne biomassatoepassingen, ondergrondse 
opslag van CO2 en goedkopere zonnecellen. Hiermee wordt de milieu-agenda aan 
de Lissabon-agenda (versterking kenniseconomie) gekoppeld. 

Hoewel de raad specifiek beleid gericht op het hele traject van onderzoek tot 
marktintroductie voor het bevorderen van dergelijke technologische innovaties 
van onverminderd belang acht, is hij van mening dat er daarnaast meer aandacht 
moet komen voor het stimuleren van kleinschaliger, ‘bottom up’ duurzaamheids-
initiatieven. Dit soort initiatieven richt zich vaak - maar niet altijd - meer op de 
zachte innovaties. In feite gaat het hier om proeftuinen waarin gepoogd wordt 
om duurzame ontwikkeling vanuit de samenleving zelf vorm te geven. Dit soort 
initiatieven kunnen - in al hun pluriformiteit - een belangrijke rol spelen bij de 
zoektocht naar duurzame oplossingen. Juist omdat ze midden in de samenle-
ving worden vormgegeven is de betrokkenheid van burgers in hun diverse rollen 
groot: mensen worden aan het denken gezet, er wordt over gesproken, op kleine 
(lokale) schaal wordt een link tussen mogelijk grote problemen en tastbare oplos-
singen gelegd, zaken worden concreet en tastbaar gemaakt, er worden ervaringen 
opgedaan, er wordt ‘feed back’ gegeven en er worden wellicht suggesties voor 
verbetering aangedragen. Ervaringen die op dit schaalniveau (microniveau) wor-
den opgedaan zouden naar het macroniveau moeten worden vertaald. Zonodig 
moet beleid op macroniveau bijgesteld worden om activiteiten op microniveau 
te bevorderen. Daarbij kan gedacht worden aan het wegnemen van institutionele 
barrières die het werken aan oplossingen voor hardnekkige milieuproblemen in de 
weg staan. Dat kan op allerlei manieren. Het meest vergaand is door in wetgeving 

9�	 Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	een	aanpak	die	in	de	vierde Nota Ruimtelijk Ordening	is	gevolgd	om	

innovatieve	plannen	voor	de	kwaliteitsverbetering	van	de	openbare	ruimte	te	generen:	er	is	een	oproep	

gedaan	voor	het	indienen	van	plannen	waarvan	er	een	aantal	is	geselecteerd	en	met	rijksmiddelen	is	

gerealiseerd.	Dit	heeft	een	grote	impuls	gegeven	aan	het	beleid	voor	de	openbare	ruimte.
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expliciet aansluiting te zoeken bij een maatschappelijk initiatief (bijvoorbeeld het 
voorschrijven van FSC-hout of fiscaal stimuleren van FSC-hout, zie kader 5.5). Op 
z’n minst mag wetgeving dergelijke initiatieven niet frustreren.

Kader 5.5: FSC-hout - voorbeeld van onvoldoende stimulering door de overheid

FSC	staat	voor	Forest	Stewardship	Council	(Raad	voor	Goed	Bosbeheer).	Het	is	

een	wereldwijde,	onafhankelijke	organisatie,	zonder	winstoogmerk.	FSC	werd	

in	�99�	opgericht	door	uiteenlopende	partijen,	als	natuur-	en	milieu-organisa-

ties,	boseigenaren,	mensenrechtenorganisaties,	vertegenwoordigers	van	lokale	

bevolkingsgroepen	en	vooruitstrevende	houthandelaren.

De	overheid	heeft	in	beleid	en	regelgeving	onvoldoende	aansluiting	gezocht	bij	

het	labellen	van	FSC	hout.	Regelgeving	in	Nederland	rond	duurzaam	geprodu-

ceerd	hout	ontbreekt	nog.	Een	al	in	�99�	ingediend	initiatiefwetsvoorstel	heeft	

nooit	op	veel	enthousiasme	van	opeenvolgende	kabinetten	kunnen	rekenen	en	

is,	elf	jaar	na	dato,	nog	altijd	aanhangig	in	het	parlement.	De	in	dit	wetsvoorstel	

voorgestelde	regeling	haakte	aanvankelijk	geheel	aan	bij	het	FSC-keurmerk,	

maar	later	werd	dit	herhaaldelijk	gewijzigd.	Inmiddels	is,	wetsvoorstel	of	niet,	

het	FSC-keurmerk	al	lang	een	goed	werkend	en	algemeen	bekend	en	geaccep-

teerd	keurmerk.

Daarnaast kan ook internationale samenwerking op lokaal niveau, zowel binnen 
als buiten de EU, gestimuleerd worden. Een voorbeeld van zo’n samenwerking 
is ‘The Urban Pilot Programme’ waarbij met EU-middelen verschillende initia-
tieven op stedelijk niveau zijn gehonoreerd.93 Het uitwisselen van ervaringen via 
Europese netwerken speelde hierbij een belangrijke rol.

9�	 Het	programma	had	als	doel	om	nieuwe	manieren	om	het	economische	potentieel	van	steden	te	

vergroten	te	verkennen,	te	illustreren	en	de	geleerde	lessen	op	Europese	schaal	te	delen.	Daarmee	

in	samenhang	zijn	ook	andere	expliciet	stedelijke	problemen	zoals	sociale	uitsluiting,	industrieel	

verval,	milieudegradatie	en	milieuvervuiling	geadresseerd.	Zie	Landry,	C.	(�000)	The Creative City. 

Earthscan	Publications	Ltd,	Londen,	p.	9�-�0�.
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Aanbeveling 2
Stimuleer en versterk ‘bottom up’ duurzaamheidsinitiatieven 

De	vermaatschappelijking	van	de	duurzaamheidsagenda	zou	actief	door	het	

ministerie	van	VROM	ondersteund	moeten	worden.	Concreet	kan	dit	vorm	

krijgen	door	‘bottom	up’	initiatieven	te	faciliteren,	te	stimuleren,	te	versterken	

en,	indien	ze	voldoende	interessant	zijn,	op	te	schalen.	Initiatieven	kunnen	

gestimuleerd	worden	met	generiek	beleid	-	via	het	innovatiebeleid	en	via	het	

‘traditionele’	milieubeleid	(internalisering	van	de	milieukosten)	-	en	met	spe-

cifiek	beleid	dat	vaak	maatwerk	is.	De	raad	denkt	dat	met	name	het	specifieke	

beleidsspoor	meer	aandacht	verdient.	Hoewel	dit	spoor	reeds	aandacht	krijgt	

in	het	kader	van	transitiebeleid,	is	de	raad	van	mening	dat	het	accent	daarbij	

nog	te	vaak	op	het	(technisch)	oplossen	van	specifieke	milieuproblemen	ligt.	

De	raad	zou	graag	zien	dat	er	daarnaast	meer	aandacht	uit	zou	gaan	naar	

brede	duurzaamheidsinitiatieven	die vanuit de samenleving zelf worden geïnitieerd.	

Het	gaat	daarbij	juist	om	initiatieven	die	een	grote	groep	mensen	aanspreken,	

in	tegenstelling	tot	wat	er	nu	bijvoorbeeld	gebeurt	in	het	kader	van	het	transi-

tiebeleid,	dat	in	het	algemeen	nog	ver	van	burgers	afstaat.

De	raad	beveelt	aan	om	een	aparte,	laagdrempelige	organisatie	op	te	richten	

voor	het	ondersteunen	van	duurzaamheidsinitiatieven	die vanuit de samenleving 

zelf worden geïnitieerd.	De	raad	is	voorstander	van	een	aparte	organisatie	met	een	

hoge	mate	van	zelfstandigheid	en	beleidsvrijheid	(vergelijkbaar	met	de	organisa-

torische	opzet	van	het	Innovatienetwerk	Groene	Ruimte)	omdat	het	ondersteu-

nen	van	initiatieven	-	en	het	daarvoor	benodigde	enthousiasme	-	ook	om	een	

soort	pioniersgeest	bij	de	ondersteuners	vraagt.	Naast	het	stimuleren	van	indivi-

duele	initiatieven	zou	de	organisatie	ook	een	belangrijke	taak	moeten	hebben	in	

het	breed	communiceren	rondom	de	initiatieven.	Hiermee	laat	je	ten	eerste	zien	

dat	duurzaamheid	leeft	in	de	maatschappij	(‘Nederland	als	proeftuin	voor	duur-

zaamheid’),	ten	tweede	lok	je	discussies	over	de	initiatieven	zelf	uit	(spreken	ze	

wel/niet	een	grotere	groep	mensen	aan?)	en	ten	derde	kun	je	anderen	inspireren	

(‘best	practices’).	De	activiteiten	van	deze	organisatie	zouden	rondom	een	aantal	

maatschappelijke	functies	geclusterd	kunnen	worden:	duurzaam	recreëren,	

duurzaam	bouwen	en	wonen,	duurzaam	vervoeren,	duurzaam	voeden,	et	cetera.	
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Voordat een dergelijke organisatie wordt opgericht, moet eerst worden bekeken 
hoe deze zich verhoudt tot de bestaande organisaties en wat van eerdere en 
andere initiatieven kan worden geleerd. Zo had het NIDO (Nationaal Initiatief 
Duurzame Ontwikkeling),94 dat inmiddels is beëindigd, zich toegelegd op pro-
gramma’s voor capaciteitsopbouw en kennisontwikkeling om ‘sprongen te rea
liseren in duurzame ontwikkeling’. Hiermee heeft het NIDO een belangrijke rol 
vervuld, maar stond wel ver af van burgers. Dit geldt ook voor Senter/Novem, 
een vooral op techniek gerichte uitvoeringsorganisatie van het overheidsbeleid 
op het gebied van innovatie, milieu, energie en duurzame ontwikkeling. De raad 
staat meer een organisatie als de Om Den Haag (Ontwikkelingsmaatschappij 
Den Haag), maar dan op een bredere doelgroep gericht, voor ogen. Om Den 
Haag is een klein onafhankelijk bureau dat een spil en makelaar is voor duurzaam 
ondernemen in Den Haag. Het koppelt mensen en organisaties met ideeën, 
daadkracht en ervaring en steunt op die manier de uitvoering van voorbeeldpro-
jecten.95 Ook onderstreept dit voorbeeld het belang van regionale netwerken voor 
het stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven. Bij de concrete vormgeving van 
de voorgestelde organisatie moet daarom ook aandacht worden besteed aan het 
organiseren van contactpunten op regionaal niveau waar partnerschappen tussen 
kennisorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappe-
lijke organisaties en andere initiatiefnemers kunnen ontstaan.

De raad zou het toejuichen als ook maatschappelijke organisaties, zoals de 
milieubeweging, de omslag van ‘milieu sec’ naar duurzaamheid in brede zin 
zouden maken. Dat zou betekenen dat zij daarmee ook het stimuleren en actief 
faciliteren van ‘bottom up’ initiatieven op het gebied van duurzaamheid tot hun 
taakopvatting gaan rekenen.

De raad wil benadrukken dat het pleidooi voor meer aandacht voor ‘bottom up’ 
initiatieven niet gezien moet worden als het afschuiven van verantwoordelijk-
heden. De politiek moet uitdrukkelijk haar verantwoordelijkheid nemen als het 
om milieubeleid en beleid gericht op duurzame ontwikkeling gaat. Het werken 
aan dit soort veranderingen vergt een actief overheidsbeleid gericht op de zaken 
die hiervoor al zijn genoemd: verdergaand internaliseren van de milieukosten, 
creëren van een gunstig innovatieklimaat en het stimuleren en verkennen van 

9�	 NIDO	is	eind	�00�	beëindigd.	Inmiddels	heeft	NIDO’s	gedachtegoed	vervolg	gekregen	bij	het	

Competentie	Centrum	Transities	dat	is	ondergebracht	bij	Senter/Novem.

9�	 Ontwikkelingsmaatschappij	Den	Haag	(Om	Den	Haag)	biedt	ondernemers,	overheid	en	maatschap-

pelijke	organisaties	in	de	regio	Haaglanden	een	platform	voor	samenwerking	aan	een	vitale	en	duur-

zame	stad.	Duurzaam	ondernemen	is	daarvan	een	voornaam	aspect.	Zie	http://www.omdenhaag.

nl/index.htm
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specifieke initiatieven. De noodzakelijke structurele veranderingen waarvoor we 
staan, kunnen eenvoudigweg niet door individuele actoren alleen worden gere-
aliseerd. Wel kunnen individuele actoren - met al hun creativiteit en kennis van 
hun eigen fysieke en sociale omgeving - belangrijke bouwstenen ontwikkelen die 
kunnen bijdragen aan deze structurele veranderingen (zie kader 5.6). Dit soort 
initiatieven zijn een belangrijke broedplaats voor zachte innovaties. Daarnaast 
is het meer betrokken raken van de overheid bij duurzaamheidsinitiatieven ook 
een belangrijke manier om voeling te houden met wat mensen bezighoudt, wat 
ze motiveert, hoe zij over de toekomst denken en hoe milieu in dagelijkse zaken 
wordt geïntegreerd. Hiermee kan aan de hand van hele concrete zaken een dia-
loog worden gevoerd over de toekomst van het milieubeleid cq. duurzaamheids-
beleid. Daarmee bieden deze initiatieven ook een belangrijk aanknopingspunt 
voor het opstellen van een nieuwe milieu-agenda cq. duurzaamheidsagenda (zie 
aanbeveling 1).

Kader 5.6: Voorbeelden van initiatieven op het terrein van wegverkeer

COOL-Driving	is	een	programma	voor	automobilisten	die	de	schadelijke	gevol-

gen	van	autorijden	voor	het	klimaat	willen	neutraliseren	door	middel	van	com-

pensatie	van	CO�-uitstoot	via	bosaanplant.	Daarnaast	propageert	COOL-Driving	

een	CO�-besparende	rijstijl	(‘Het	Nieuwe	Rijden’).	COOL-Driving	is	een	initia-

tief	van	Business	for	Climate.	Deze	organisatie	is	opgericht	door	Stichting	Face,	

Triodos	Bank	en	Kegado	B.V.	Ook	participeert	Stichting	Doen	in	Business	for	

Climate.	

Bron:	http://www.cooldriving.nl/index.php?keuze=home

Greenlease	is	een	‘groene’	leasemaatschappij.	Op	drie	manieren	wordt	gepoogd	

om	autorijden	minder	milieubelastend	te	maken:	�)	er	worden	alleen	relatief	

zuinige	voertuigen,	waaronder	hybride	voertuigen,	geleased	(energieklasse	A,	B	

en	C),	�)	de	CO�-uitstoot	wordt	gecompenseerd	en	�)	alle	rijders	van	Greenlease	

krijgen	een	cursus	in	‘Het	Nieuwe	Rijden’.	

Bron:	http://www.greenlease.nl/index�.htm

Atos Origin Nederland	biedt	zijn	werknemers	naar	keuze	een	alternatieve	rege-

ling	voor	de	lease-auto.	Werknemers	die	niet	voor	een	lease-auto	kiezen,	krijgen	

een	vrij	besteedbaar	bedrag	afhankelijk	van	de	salarishoogte.	Daarmee	kunnen	

ze	de	vervoerkosten	betalen.	Ze	kiezen	zelf	hun	vervoersvorm:	openbaar	ver-

voer,	taxiritten,	incidenteel	gebruik	eigen	auto,	een	huurauto	of	een	combinatie	
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hiervan.	Wie	een	goedkope	reisvorm	kiest,	houdt	een	bedrag	over	dat	bruto	

wordt	uitbetaald.

Bron:	http://www.mvonederland.nl/binaries/Over_mvo_Nederland/Maatschappelijk_verslag/mvo_

verslag_�00�.pdf

Smart Move: Mercedes	heeft	met	een	aantal	partners	in	o.a.	Duitsland,	

Oostenrijk,	Zwitserland	en	België	voor	Smart-rijders	een	aantal	mobiliteitsdien-

sten	ontwikkeld:	speciale	�-meter	parkeerplaatsen	op	toplocaties	tegen	gere-

duceerde	tarieven,	kortingen	voor	huurauto’s	en	voor	vervoer	per	autotrein,	et	

cetera.	

Bron:	http://www.smart.com

SWINGH	heeft	als	doel	om	de	verkeersproblematiek	in	de	regio	Groot	

Haaglanden	aan	te	pakken:	een	betere	bereikbaarheid,	minder	files,	minder	

stank,	minder	geluidsoverlast	en	minder	ongelukken,	meer	mogelijkheden	tot	

recreatie	en	meer	economische	groei.	SWINGH	is	een	samenwerkingsverband	

van	publiek	en	private	partijen:	stadsgewest	Haaglanden,	de	provincie	Zuid-

Holland,	Rijkswaterstaat,	tien	gemeenten,	het	bedrijfsleven	en	consumenten-

organisaties.	SWINGH	komt	vooral	daar	in	beeld	waar	een	knelpunt	niet	door	

één	partij	kan	worden	opgelost	en	samenwerking	niet	vanzelf	van	de	grond	

komt.	Waar	bestaande	organisaties	vooral	gericht	zijn	op	‘aanleg’,	is	de	aanpak	

van	SWINGH	meer	gericht	op	het	beïnvloeden	van	de	vraag	van	de	consument.	

Bijvoorbeeld,	waarom	asfalt	aanbieden	als	door	vervoersmanagement	ook	betere	

doorstroming	mogelijk	is?	SWINGH	inventariseert	en	analyseert	samen	met	de	

verschillende	organisaties	de	aanpak	van	de	mobiliteitsproblematiek	en	ontwik-

kelt	voorstellen	voor	oplossingen	zoals	een	betere	afstemming	van	verkeerslich-

ten,	beter	benutten	van	transferia	en	het	geven	van	actuele	reis-	en	verkeerssitu-

atie	voor	consumenten.	

http://swingh.xitix.com	en	http://www.hetkenniscentrum.nl/kcgs/dossiers/Economie/

Bereikbaarheid/stedelijkvervoer/���9_�00�.html,	en	http://movenieuws�.digitaalmagazine.nl/?���

Temo	(Texels	Eigen	Mobiliteits	Onderneming)	is	opgericht	om	het	vervoer	op	

Texel	duurzamer	te	maken.	Concrete	acties	zijn	het	aantrekkelijker	maken	van	

het	gebruik	van	fietsen	op	het	eiland:	zo	wordt	samen	met	fietsenproducenten	

een	innovatieve	fiets	met	hulpmotor	op	basis	van	duurzame	energie	ontwikkeld	

om	zo	gemakkelijker	grote	afstanden	op	Texel	te	fietsen;	er	worden	samen	met	

producenten	fietsenrekken	die	geschikt	zijn	voor	bussen	en	(telecom)taxi’s	ont-

wikkeld	en	er	is	een	proef	gehouden	met	een	Fietswegenwacht	op	Texel.	

Bron:	http://www.duurzaamtexel.nl/vervoer/vervoer_projecten.htm
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Wegnemen van cynisme over het milieubeleid

Het meer ‘traditionele’ milieubeleid, dat voornamelijk gericht is op de internalise-
ring van de milieukosten, zal de kern van het milieubeleid blijven. Milieubeleid zal 
altijd een regulerend karakter hebben, gekenmerkt door bijvoorbeeld verboden, 
normen en eisen, heffingen, emissiehandel of convenanten. Dit is een uitvloeisel 
van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Een verbreding van de milieu-agenda en het 
koppelen van de milieu-agenda met andere agenda’s, zoals bijvoorbeeld de inno-
vatieagenda, doen daar niets aan af.

Het is daarom zaak om de negatieve associaties met het milieubeleid zo veel 
mogelijk weg te nemen. Dit soort associaties wordt bijvoorbeeld gevoed door 
het feit dat milieubeleid als hindermacht wordt ervaren, dat de implementatie 
gepaard gaat met veel bureaucratie, dat de overheid inconsistent is door bijvoor-
beeld subsidies weer in te trekken, dat de overheid haar voorbeeldrol onderschat 
(de Staatssecretaris heeft zijn Toyota Prius weer ingeruild) en dat de regering er 
zelf eigenlijk ook niet voor lijkt te gaan (zie Schiphol of de slachtofferrol die de 
regering speelt als het om het voldoen aan de EU-normen voor fijn stof gaat).96 
Dit soort ontwikkelingen vormt een voedingsbodem voor cynisme bij de burgers. 
Een aantal van deze signalen dat bijdraagt aan een negatief beeld over het milieu-
beleid maar niet inherent aan het milieubeleid zijn, kunnen wel degelijk aange-
pakt worden. Daarbij denkt de raad met name aan de negatieve signalen die de 
regering zelf uitzendt als het over milieubeleid gaat.
De zaken die wel inherent zijn aan milieubeleid kunnen maar gedeeltelijk wor-
den aangepakt. Zo zullen veel vervuilers milieubeleid makkelijk als hindermacht 
afdoen, hoewel de vervuilers wel weten dat het collectieve lange-termijnbelang 
zou moeten prevaleren boven het individuele korte-termijnvoordeel. Wel kan 
onderzocht worden in hoeverre de doelen van het milieubeleid gerealiseerd kun-
nen worden door meer flexibiliteit, differentiatie en keuzevrijheid aan te brengen. 
Ook kan het draagvlak voor milieubeleid groeien als de burger meer betrokken 
raakt bij beleidsontwikkeling en beleidskeuzen op lokaal niveau. Hierdoor zou ook 
het draagvlak voor beleid op andere schaalniveaus kunnen toenemen. Zo denkt 
Dekker97 dat burgers het beste aangesproken kunnen worden op hun inconsisten-
ties via de uitbreiding van vormen van zelfbestuur en medezeggenschap bij col-
lectieve voorzieningen in buurten, zoals scholen en zorginstellingen. ‘Dat zouden 
weer scholen van democratie moeten zijn waar men leert dat men er onderling 

9�	 Nederland	is	in	zekere	zin	de	dupe	van	het	feit	dat	het	dossier	over	luchtkwaliteit	niet	is	gekoppeld	aan	

het	autodossier	waarin	emissie-eisen	aan	voertuigen	worden	gesteld.	Maar	Nederland	had	hier	in	de	

voorbereidingsfase	ook	alerter	op	moeten	zijn.

9�	 Hoogleraar	‘civil	society,	globalisering	en	duurzame	ontwikkeling’	aan	de	Universiteit	van	Tilburg	en	

medewerker	SCP.
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uit moet komen en dat compromissen en een beetje bureaucratie onvermijdelijk 
zijn.’ Je moet naar zijn mening settings creëren om mensen te dwingen belangen 
af te wegen. Daarnaast zou je naar zijn mening deliberatieve vormen van discus-
sie moeten stimuleren. In de praktijk zie je bijvoorbeeld dat focusgroepen vrij 
cynisch starten maar dat dit in de loop van het proces omslaat, mensen worden 
dan ook positiever.98 

De raad denkt dat nieuwe instrumenten zich lenen om op verschillende niveaus 
afwegingen te maken: op wijkniveau, op lokaal niveau en/of op regionaal niveau. 
Denkbaar is dat bepaalde normen, waarvoor geen hard wettelijk Europees kader 
bestaat, (gedeeltelijk) losgelaten worden en lokaal afweegbaar worden. Anders 
dan bij de Interimwet stad-en-milieubenadering zou daarbij ook individuele 
compensatie voor blootstelling aan een lagere milieukwaliteit tot de mogelijkhe-
den behoren. Ook is denkbaar dat er minimumnormen en streefwaarden wor-
den gehanteerd, waarbij afwegingen plaatsvinden in de ruimte tussen de harde 
minimumgrens en de streefwaarde. In hun advies Verantwoorde risico’s, veilige 
ruimte hebben de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad een der-
gelijk voorstel gedaan voor externe-veiligheidsniveaus.99 Dit soort instrumenten 
leent zich minder voor het (inter)nationale niveau. Op deze hogere schaalniveaus 
is de bijdrage van de burger wel opinievormend maar niet besluitvormend. 

9�	 Dekker,	P.	(�00�)	‘Sterke	man	wordt	salonfähig’.	In	de Volkskrant,	Het	Betoog,	��	juni	�00�.

99	 VROM-raad	en	Raad	voor	Verkeer	en	Waterstaat	(�00�)	Verantwoorde risico’s, veilige ruimte.		

VROM-raad,	Den	Haag.
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Aanbeveling 3
Onderzoek de mogelijkheden voor verdere decentralisatie van het 
milieubeleid

Om	de	betrokkenheid	bij	milieubeleid	te	vergroten	en	om	aan	te	sluiten	bij	

maatschappelijke	trends	zoals	de	roep	van	met	name	bedrijven	en	gemeenten	

om	meer	eigen	verantwoordelijkheid,	keuzevrijheid,	f lexibiliteit	en	differenti-

atie	dient	het	maken	van	afwegingen	op	meer	decentraal	niveau	te	worden	

bevorderd.	Daarbij	kan	enerzijds	gedacht	worden	aan	het	lokaal	invullen	van	

harde	normen	met	behulp	van	instrumenten	zoals	saldering	of	lokaal verhan

delbare milieugebruiksruimte.	Anderzijds	kan	gedacht	worden	aan	het	vergroten	

van	de	vrijheid	om	normen	decentraal	vast	te	stellen.	Voorbeelden	van	het	laat-

ste	zijn	de	Interimwet stadenmilieubenadering	en	de	combinatie van minimum

normen en streefwaarden	waarbij	de	ruimte	tussen	deze	waarden	decentraal	

afweegbaar	wordt.	Een	compensatie	aan	mensen	die	aan	vervuiling,	hinder	

of	risico’s	boven	de	streefwaarden	worden	blootgesteld,	behoort	in	dit	verband	

ook	tot	de	mogelijkheden.

De	raad	beveelt	aan	om	een	aantal	mogelijkheden	en	instrumenten	in	de	

praktijk	te	verkennen.	Deze	verkenning	kan	parallel	lopen	met	de	discussie	op	

EU-niveau	waar	ook	de	decentralisatie	van	(delen)	van	het	milieubeleid	aan	de	

orde	is.	In	zo’n	verkenning	zijn	inhoudelijke	en	procedurele	zaken	aan	de	orde.	

Welk	type	milieukwaliteitseisen	leent	zich	voor	een	(gedeeltelijke)	vaststel-

ling	op	decentraal	niveau?	Welke	eisen	stelt	decentralisatie	aan	de	betrokken	

partijen	op	lokaal	niveau?	Leidt	de	vormgeving	van	het	instrumentarium	tot	

een	grotere	betrokkenheid	van	burgers?	Wat	betekent	decentralisatie	voor	de	

administratieve	lasten?	In	hoeverre	wordt	voldaan	aan	het	gelijkheidsbeginsel?	

Experimenteren	met	verschillende	vormen	van	burgerparticipatie	in	het	

afwegingsproces	zou	een	belangrijk	onderdeel	van	deze	verkenning	moeten	

zijn.	Het	gaat	erom	een	concrete	lokale	dialoog	op	gang	te	brengen	over	de	

problematiek	en	de	te	maken	keuzen.	Burgers	dienen	daartoe	goed	zicht	heb-

ben	op	de	(persoonlijke)	gevolgen	van	verschillende	milieunormen.	Dit	stelt	

ook	grote	eisen	aan	het	kennisniveau	van	de	betrokken	burgers	over	de	relatie	

tussen	milieukwaliteit	en	de	milieurisico’s	in	de	persoonlijke	leefomgeving.	

Innovatieve	vormen	van	kennisoverdracht	-	zoals	de	experimentele	website	

rechtomteweten.nl	-	vormen	daarom	een	belangrijk	onderdeel	van	de	experi-

menten	met	burgerparticipatie.	
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Ten slotte is het van belang dat burgers helder zicht krijgen op de 
(beleids)inspanningen en de milieu- en/of duurzaamheidsprestaties op de ver-
schillende niveaus (lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau): hoe goed doen we 
het eigenlijk? Lang had Nederland de reputatie koploper te zijn op milieugebied 
en nu laten kaarten met luchtvervuilingsniveaus zien dat we één van de meest 
vervuilde landen in Europa zijn, terwijl ons uitgavenniveau voor milieu tot één van 
de hoogste behoort. Het is zaak om de oorzaken (‘We zijn nu eenmaal een land 
met een hoge bevolkingsdichtheid en een hoge ruimtelijke activiteitendichtheid.’) 
en gevolgen (‘De milieudruk is hier relatief hoog, waardoor het realiseren van een 
hoge kwaliteit van de leefomgeving om extra (financiële) inspanningen vraagt.’) 
ook helder in de richting van burgers te communiceren. Het gaat hierbij vooral 
om het inzichtelijk maken voor een brede groep (en met name jongeren) van de 
relatie tussen inspanningen van overheden, bedrijven en burgers en de directe 
effecten op de kwaliteit van de leefomgeving nu en in de toekomst. Hiermee 
worden verschillende doelen gediend. Ten eerste wordt op een zakelijke manier 
draagvlak voor het meer ‘traditionele’ milieubeleid gecreëerd. Ten tweede biedt 
het burgers de mogelijkheid om zich op basis van informatie te organiseren 
indien men de milieuprestaties onder de maat vindt. Ten slotte is informatie over 
milieu van belang om ervoor te zorgen dat het milieuvraagstuk - zolang het niet is 
aangepakt - ook in de toekomst belangrijk gevonden wordt.
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Aanbeveling 4
Maak de inspanningen op milieugebied inzichtelijk en breed 
toegankelijk

Qua	inspanningen	doet	Nederland	relatief	veel	aan	milieu.	Dat	is	ook	nodig	

omdat	Nederland,	gegeven	de	omstandigheden,	last	heeft	van	een	hoge	

milieudruk.	De	inspanningen	en	resultaten	zouden	meer	aandacht	moeten	

krijgen	in	de	communicatie	met	burgers	en	met	name	met	jongeren.	Laat	

hen	zien	wat	is	bereikt	(hoeveel	minder	doden	door	een	betere	milieukwa-

liteit,	het	groeiende	aandeel	groene	stroom,	et	cetera);	welke	interessante	

initiatieven	door	bedrijven,	burgers	en	overheden	zijn	ontplooid;	wat	de	rol	

is	geweest	van	inspirerende	individuen;	welke	experimenten	zijn	uitgevoerd;	

welke	leerervaringen	zijn	opgedaan;	dat	het	geld	goed	en	efficiënt	is	besteed;	

en	dat	we	ons	qua	inspanningen	en	resultaten	kunnen	meten	met	anderen.	

Internationale,	maar	ook	regionale	en	lokale	monitoring	en	benchmarking	van	

milieu(beleids)doelen	en	-prestaties	kunnen	deze	communicatie	met	de	burger	

ondersteunen.	Daarbij	is	het	van	belang	om	realistisch	en	openhartig	te	com-

municeren	in	termen	die	de	burger	aanspreken.	Er	moet	niet	alleen	aandacht	

worden	besteed	aan	de	succesverhalen	maar	ook	aan	de	mislukkingen	en	

problemen.	Het	feit	bijvoorbeeld	dat,	van	alle	Europeanen,	Nederlanders	de	

meeste	levensjaren	verliezen	ten	gevolge	van	de	fijnstofproblematiek,	verdient	

alle	aandacht.	‘Naming	and	shaming’	is	soms	een	effectieve	stok	achter	de	

deur.

De	resultaten	van	het	milieubeleid	kunnen	-	voor	zover	ze	dat	nog	niet	zijn	-	

onderdeel	worden	van	de	Milieubalans.	Daarnaast	zou	een	korte	publieksver-

sie	van	de	Milieubalans	en	van	een	bredere	Duurzaamheidsbalans	kunnen	

worden	uitgegeven	waaraan	bijvoorbeeld	op	Duurzame	Dinsdag	publiciteits-

acties	zijn	verbonden.

5.4 Tot slot

Met de hier geschetste richting van het nieuwe milieubeleid, waarbij meer aan-
sluiting wordt gezocht bij de belevingswereld van de burger, kan het isolement 
van het door milieuprofessionals ontwikkelde milieubeleid worden doorbroken. 
Dit vraagt om een cultuuromslag bij alle betrokken partijen. Zo’n omslag is alleen 
te realiseren door een geïnspireerd politiek leiderschap.



��
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Bijlage 1 
Barrières bij aanpak structurele milieuproblemen:
casus wegverkeer

1 Inleiding

Om meer inzicht te krijgen in de belangrijkste barrières bij de aanpak van 
structurele milieuproblemen wordt in deze bijlage een globale analyse 
uitgevoerd van een casus: wegverkeer. Centrale vraag daarbij is: Wat zijn de 
voornaamste belemmeringen bij het streven naar een substantiële vermindering 
van de bijdrage van het wegverkeer aan twee structurele milieuproblemen: 
klimaatverandering en luchtverontreiniging (inclusief verzuring)?

2 Milieuproblematiek wegverkeer

Het wegverkeer in Nederland heeft een substantieel aandeel in de nationale 
bijdrage aan klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging (inclusief 
verzuring). Met een CO2-uitstoot van 35,2 megaton had de sector verkeer en 
vervoer in het jaar 2000 een aandeel van bijna 20% in de nationale CO2-emis-
sie. Deze bijdrage kwam voor circa 90% voor rekening van het wegverkeer.100 
Ook aan luchtverontreiniging en verzuring draagt het wegverkeer fors bij. In de 
totale Nederlandse emissie van luchtverontreinigende en verzurende stoffen in 
2002 had het wegverkeer het grootste aandeel in de emissie van stikstofoxiden 
(circa 65%), vluchtige organische stoffen (circa 41%) en fijn stof (circa 35%).101 
Daarnaast levert het wegverkeer significante bijdragen aan de geluidhinder en het 
verlies aan biodiversiteit102 in Nederland. Omwille van de beknoptheid van deze 
analyse blijven deze laatstgenoemde milieu-effecten van het wegverkeer hier ver-
der buiten beschouwing. 

�00	De	bijdragen	van	de	lucht-	en	zeevaart	zijn	niet	inbegrepen	in	deze	emissiecijfers.	Ministerie	VROM	

(�00�)	Beleidsnota Verkeersemissies.	Den	Haag.

�0�	 De	industrie,	raffinaderijen	en	de	energiesector	hadden	tezamen	het	grootste	aandeel	(ca.	90%)	in	de	

totale	Nederlandse	emissie	van	zwaveldioxide.	De	landbouw	had	in	�00�	het	grootste	aandeel	in	de	

totale	emissie	van	ammoniak	(ca.	90%)	in	Nederland.	ECN/MNP	(�00�)	Referentieramingen energie en 

emissies 2005-2020;	Petten/Amsterdam.

�0�	 Infrastructuur	voor	verkeer	en	vervoer	draagt	bij	aan	de	versnippering	van	leefgebieden	van	dieren	en	

planten,	waardoor	deze	worden	belemmerd	in	hun	bewegingsvrijheid	en	voortplantingsmogelijkhe-

den.	Daarnaast	draagt	het	wegverkeer	bij	aan	de	vervuiling	van	rivieren,	meren	en	zeeën,	waardoor	de	

vitaliteit	van	ecosystemen,	planten	en	dieren	wordt	aangetast.
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De aanpak van de bijdrage van het wegverkeer aan klimaatverandering en 
milieuverontreiniging wordt bemoeilijkt door de verwachte groei van het wegver-
keer. In de Nota Mobiliteit wordt ervan uitgegaan dat het wegverkeer tussen 2000 
en 2020 met ruim 40% zal groeien. Deze groei wordt vooral veroorzaakt door het 
goederenverkeer dat in deze periode naar verwachting met 15 tot 80% toeneemt, 
afhankelijk van het gehanteerde scenario. De verwachte groei van het personen-
verkeer bedraagt ongeveer 20% over deze periode.103

3 Aangrijpingspunten voor beleid

Er kunnen drie reële aangrijpingspunten worden onderscheiden voor de beleids-
matige aanpak van de bijdrage van het wegverkeer aan klimaatverandering, groot-
schalige luchtverontreiniging en verzuring:

1. Vermindering van de milieudruk van het wegverkeer via effectgericht 
beleid. 

2. Verhoging van de eco-efficiency van het wegverkeer via stimulering van 
schonere voertuigen en vervoerssystemen (bronbeleid).

3. Beïnvloeding van de product- en dienstenmix via terugdringing van de 
groei van het wegverkeer.

Aan de hand van deze aangrijpingspunten wordt in de paragrafen 4 t/m 6 beke-
ken wat de voornaamste belemmeringen zijn bij het zoeken naar en het invoeren 
van effectieve oplossingsalternatieven.

4 Vermindering milieudruk wegverkeer via effectgericht beleid

4.1 Opties 
Beleid om de milieu-effecten van het wegverkeer via effectgericht beleid te beper-
ken bestaat voornamelijk uit ruimtelijke spreiding van het wegverkeer. Ruimtelijke 
spreiding betekent meestal scheiding van woningen en wegverkeer.

�0�	 Ministeries	V&W	en	VROM	(�00�)	Nota Mobiliteit,	Den	Haag.
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4.2 Intensief ruimtegebruik belemmert effectgericht beleid
De mogelijkheden voor spreiding van het wegverkeer zijn in Nederland bijzonder 
beperkt. De belangrijkste, structurele belemmeringen hierbij zijn van fysieke aard. 
Ten eerste is de ruimte voor spreiding van activiteiten in Nederland per definitie 
beperkt vanwege het kleine landoppervlak. Ten tweede zijn veel milieuveront-
reinigende stoffen bijzonder mobiel na emissie.104 En ten derde hebben we in 
Nederland te maken met een voortgaande groei van activiteiten, waaronder ver-
keer en woningbouw, in een reeds zeer dicht bebouwde omgeving. Deze fysieke 
beperkingen maken dat ruimtelijke maatregelen structureel weinig zoden aan de 
dijk zullen zetten bij het streven naar een verbeterde luchtkwaliteit, ondanks dat 
ze hierin lokaal en tijdelijk belangrijke verbeteringen kunnen opleveren.

5 Verhoging eco-eff iciency wegverkeer 

Allerlei verbeteringen in de eco-efficiency van het wegverkeer - onder andere de 
driewegkatalysator, energiezuinigere voertuigen en schonere brandstoffen - heb-
ben bijgedragen tot een substantiële reductie van emissies afkomstig van het 
wegverkeer. Dankzij techniekverbeteringen zijn bijvoorbeeld de uitstoot van NOx 
en fijn stof door personenauto’s per afgelegde kilometer in de periode 1980-2000 
afgenomen met respectievelijk 72% en 54%. In vergelijking met 1980 is de zuinig-
heid van nieuwe auto’s van gelijk gewicht in 2004 significant verbeterd.105

Vooral als gevolg van de voortgaande groei van het wegverkeer schieten deze 
verbeteringen tot dusver echter tekort om een absolute ontkoppeling tot stand te 
brengen tussen de mobiliteitsgroei en de daarmee gepaard gaande verkeersemis-
sies. Omdat er nog tal van technische mogelijkheden zijn voor efficiencyverbe-
tering, blijft dit toch een belangrijk spoor om de emissies substantieel terug te 
dringen. 

5.1 Opties
De belangrijkste technische opties voor reductie van de CO2-emissies en/of lucht-
verontreinigende emissies zijn:

• Verhoging van de energie-efficiency van motoren en voertuigen. 
• Toepassing van allerlei filter- en verwijderingstechnieken voor uitlaatgassen. 

�0�	 Met	name	verzurende	stoffen	en	zeer	fijn	stof	kunnen	in	het	milieu	over	grote	afstanden	(�-�00	km)	

worden	getransporteerd.

�0�	 RIVM	(�00�)	Milieubalans 2003.	Kluwer,	Alphen	aan	den	Rijn.
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• Vervanging van fossiele brandstoffen door alternatieve brandstoffen zoals 
biobrandstoffen en waterstof. 

Daarnaast zijn er ook niet-technische opties om de eco-efficiency te verhogen:
• Verbetering van rijgedrag - vrijwillig of geforceerd door snelheidslimieten 

en snelheidsbegrenzers - en onderhoud van voertuigen.
• Verhoging van de gebruikersgraad van voertuigen (carpooling, optimalisa-

tie beladingsgraad en verbeterde routing).
In vergelijking met de technische opties lijken de hiermee te halen winsten echter 
beperkt.

5.2 Onderzoek, ontwikkeling, marktintroductie en diffusie 
 schone technologie te traag
Ondanks de veelbelovende technologische mogelijkheden langs de verschillende 
sporen, wordt er relatief weinig geïnvesteerd in onderzoek, ontwikkeling (R&D), 
marktintroductie en diffusie van eco-efficiënte technologieën.106 Met name inves-
teringen in doorbraaktechnologieën zijn om verschillende redenen onaantrek-
kelijk. Dat is zorgelijk omdat juist daarmee substantiële eco-efficiencywinsten 
geboekt kunnen worden. Ter verklaring van deze trend worden hieronder de vol-
gende vier belemmerende factoren toegelicht:

• korte-termijnoriëntatie van private investeerders;
• verzet gevestigde belangen tegen internalisering milieukosten;
• lacunes in mondiaal bestuur;
• ‘lock-in’ in bestaande vervoerssystemen.

Korte-termijnoriëntatie van private investeerders

Het hele traject van onderzoek tot grootschalige diffusie van nieuwe technolo-
gieën, en dan met name doorbraaktechnologieën, is vrij risicovol. Het is onduide-
lijk of de technologie wel haalbaar is, of die doorbreekt en of de gemaakte kosten 

�0�	Zie	onder	andere:	Dooley,	J.J.,	P.J.	Runci	en	E.E.M.	Luiten	(�99�),	‘Energy R&D in the industrialized 

world: retrenchment and focusing’.	Pacific	Northwest	National	Laboratory,	Universiteit	Utrecht,	

Utrecht;	en	Faber,	A.	en	D.	van	Welie	(�00�), Research & Development voor ecologische transities,	

RMNO,	Den	Haag.	Op	basis	van	een	analyse	van	vier	grote	geïndustrialiseerde	landen	(VS,	Japan,	

Duitsland	en	Nederland)	en	de	EU	concluderen	Dooley	e.a.	bijvoorbeeld	dat	de	investeringen	in	

energiegerelateerde	R&D	in	de	jaren	90	nauwelijks	zijn	gegroeid,	ondanks	de	sterke	groei	van	de	

totale	R&D-uitgaven	in	deze	periode.	Binnen	de	energiegerelateerde	R&D-uitgaven	vertoonden	de	

investeringen	in	‘energie-efficiëntie’	de	grootste	groei	in	de	jaren	90;	investeringen	in	R&D	op	het	

gebied	van	‘hernieuwbare	energie’	stagneerden	in	deze	periode.	Uit	het	bovengenoemde	RMNO-

rapport	wordt	duidelijk	dat	het	aandeel	overheidsbestedingen	aan	milieugerichte	R&D	bijzonder	klein	

is	ten	opzichte	van	de	totale	R&D-investering	van	de	overheid.	In	de	periode	�990-�000	komt	het	

aandeel	milieugerichte	R&D-uitgaven	in	geen	enkel	OESO-land	uit	boven	de	�,�%	van	de	totale	R&D-

uitgaven	van	de	overheid.
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binnen de gangbare limieten überhaupt kunnen worden terugverdiend. Dit maakt 
dat investeerders zeer terughoudend zijn in het doen van investeringen in dit 
soort technologieën. Eventuele onzekerheid over het overheidsbeleid vergroot 
alleen maar de risico’s voor de investeerders. 

Investeringen in schone (doorbraak)technologieën worden in de praktijk afge-
wogen tegen alternatieve investeringsmogelijkheden. Investeerders vergelijken 
de rentabiliteit van een investering, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van een 
energiezuinig automodel, met de rentabiliteit van een veilige belegging, meestal 
in staatsobligaties, met een gegarandeerd rendement. Daarnaast worden inves-
teringen ook beoordeeld op hun terugverdientijd. De bijbehorende financiële 
analyses van investeringen, op basis van een ‘discounted cash-flow’ en/of terug-
verdientijd, leiden tot een bijziende blik van investeerders. In een geliberaliseerde 
marktomgeving met veel en sterke concurrentie gaat de voorkeur al snel uit naar 
investeringen met korte terugverdientijden. En wanneer verwachte inkomsten 
in de toekomst worden gedisconteerd naar vandaag, worden ze steeds minder 
waard naarmate de terugverdientijden langer worden. Deze standaardanalyses 
werken dus per definitie nadelig uit voor investeringen, bijvoorbeeld in onderzoek 
en ontwikkeling van brandstofceltechnologie, waarbij het lang duurt voordat de 
opbrengsten de kosten dekken en inkomsten genereren, als het überhaupt al 
zover komt.107

De structurele korte-termijnoriëntatie van investeerders wordt, vooral sinds de 
jaren tachtig, versterkt onder invloed van de globalisering van de internationale 
financiële markten. De geliberaliseerde en sterk gegroeide financiële markten 
maken het aantrekkelijker om bedrijfswinsten te herinvesteren in financiële activa 
zoals aandelen, opties, obligaties en valuta. Financiële activa kunnen immers 
sneller worden verplaatst of verzilverd en bieden meestal gunstiger perspectieven 
op hoge rendementen op korte termijn dan bijvoorbeeld investeringen in onder-
zoek en ontwikkeling van schone technologie. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat investeringen in financiële activa niet per definitie leiden tot productieve 
investeringen elders in de wereldeconomie.108 Door de dominantie van financiën 
in de geglobaliseerde economie worden bedrijven buiten de financiële sector 

�0�	 Lietaer,	B.	(�00�)	Het geld van de toekomst; een nieuwe visie op welzijn, werk en een humanere wereld.	

Forum,	Amsterdam.

�0�	 Een	belangrijke	verklaring	voor	de	recente	explosieve	groei	van	het	wereldwijde	aanbod	aan	aandelen,	

opties	en	obligaties	en	de	daarbij	achterblijvende	groei	in	productieve	investeringen	is	dan	ook	gele-

gen	in	de	toename	van	consumptieve	kredietverlening	en	niet-productieve	beleggingen	in	bestaande	

activa	zoals	aandelen,	opties,	onroerend	goed,	overnames	en	fusies.	Zie	o.a.:	Greenhill,	R.	(�00�),	

‘Globalization	and	its	consequences’,	in: Real World Economic Outlook.	the legacy of globalization: debt 

and def lation.	New	York,	Jubilee	Research	at	the	New	Economics	Foundation:	Palgrave	MacMillan.



103

geconfronteerd met een verschuiving van ‘geduldige’ naar ‘ongeduldige finan-
ciën’, hetgeen onder meer tot uiting komt in een toenemende nadruk op het cre-
eren van een zo hoog mogelijke aandeelhouderswaarde op een zo kort mogelijke 
termijn.109 Deze tendentie staat op gespannen voet met het belang van lange-ter-
mijninvesteringen in de ontwikkeling van duurzame technologie. 

Verdergaande internalisering van milieukosten stuit op gevestigde belangen

Verdergaande internalisering van de milieukosten kan de ontwikkeling en ver-
spreiding van schone en zuinige technologieën voor het wegverkeer krachtig 
stimuleren. Maar zowel in nationaal als in internationaal verband komt dergelijk 
beleid moeizaam tot stand. De belangrijkste belemmering voor een verdergaande 
internalisering van de milieukosten lijkt gelegen te zijn in de politieke onwil en/of 
onmacht vis-à-vis het maatschappelijk verzet vanuit grote gevestigde belangen.

De gevestigde belangen die zich verzetten variëren, mede afhankelijk van de wijze 
waarop milieukosten worden geïnternaliseerd. Voorstellen om een roetfilter op 
dieselmotoren EU-wijd verplicht te stellen zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld 
gestrand als gevolg van het verzet hiertegen van de grote auto-industrie in met 
name Duitsland en Frankrijk. De weigering van de Verenigde Staten om het 
Kyoto-protocol te ondertekenen had veel te maken met de succesvolle tegenlobby 
van de Amerikaanse olie-industrie, die zich vooral zorgen maakt om het voortbe-
staan van deze industrietak. De auto-industrie is niet primair bezorgd om haar 
voortbestaan maar om eventuele concurrentievervalsing. Vandaar dat ze sterk 
hecht aan een ‘level playing field’. Dit is echter in de praktijk lastig te realiseren, 
vooral vanwege de omvang en diversiteit van het ‘speelveld’, dat door de globali-
sering inmiddels bijna de hele wereld omvat. 

Ook automobilisten verzetten zich vaak tegen (voorstellen voor) verdergaande 
internalisering van de milieukosten. Forse verhogingen van bijvoorbeeld de 
brandstofkosten stuiten op grote weerstand. Dit bleek recentelijk weer uit de 
reacties op de stijgende brandstofprijzen als gevolg van een stijgende olieprijs. 
Belangenorganisaties (ANWB, RAI en Bovag) en politieke partijen (VVD en PvdA) 
pleitten in de zomer van 2005 voor verlaging van de brandstofaccijnzen. Zij wis-
ten zich daarbij gesteund door een grote meerderheid van de automobilisten die 
in een publieksenquête had aangegeven voorstander te zijn van een dergelijke 
prijscompensatie. Dit verzet hangt overigens nauw samen met een groot aantal 

�09	Went,	R.	(�00�)	‘Globalization:	Waiting	-	In	Vain	-	for	the	New	Long	Boom’,	in:	Science & Society,	

vol.	�9,	nr.	�,	Juli	�00�,	Amsterdam.
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sociaal-culturele factoren rond het autogebruik en -bezit in onze welvaartsstaat 
(zie verder paragraaf 6.2 in deze bijlage).

Lacunes in mondiaal bestuur op milieugebied

De politieke onmacht om op mondiale schaal de milieukosten van het wegver-
keer verdergaand te internaliseren en daarmee een ‘level playing field’ te creëren, 
vloeit onder meer voort uit de lacunes in het mondiaal bestuur op milieugebied. 
Op supranationaal en mondiaal niveau is er in de afgelopen decennia vooral wet- 
en regelgeving ontwikkeld om de globalisering van handel, financiën en productie 
mogelijk te maken. Soortgelijke regels, inclusief de bijbehorende sanctiemo-
gelijkheden, om op internationaal niveau ook sociale en ecologische doelen te 
realiseren lijken voorlopig onhaalbaar. Op mondiaal niveau hebben economische 
regels en instituties (onder andere WTO, IMF en Wereldbank) mede hierdoor het 
primaat boven sociale en ecologische regels en instituties (onder andere VN). 
Hierdoor zijn gunstige condities gecreëerd voor een ‘race to the bottom’ waarbij 
individuele landen en bedrijven tegen elkaar concurreren door de regulering op 
sociaal en ecologisch gebied zo beperkt mogelijk te houden.110

‘Lock-in’ in bestaande systemen voor vervoer van goederen en personen

De historisch gegroeide ‘lock-in’ (insluiting) in bestaande vervoerssystemen biedt 
ook een belangrijke verklaring voor de achterblijvende investeringen in onderzoek 
en ontwikkeling van doorbraaktechnologieën. De ontwikkeling van het wegver-
keer op basis van fossiele brandstoffen is namelijk mede mogelijk gemaakt door 
een parallelle ontwikkeling van allerlei technische, infrastructurele en instituti-
onele voorzieningen. Hierbij kan worden gedacht aan voorzieningen uiteenlo-
pend van wegen, parkeerterreinen en veilige brandstoftanks tot benzinestations, 
wegenwacht en regels voor een eerlijke werking van de markten voor bijvoorbeeld 
benzine, diesel en gas. Aldus is langzamerhand een vervoerssysteem ontstaan 
dat grote schaalvoordelen, netwerkeffecten en technologische complementariteit 
biedt aan voertuigen met verbrandingsmotoren die gebruik maken van fossiele 
brandstoffen. 
Deze ‘lock-in’ zet een structurele rem op investeringen in de ontwikkeling en 
introductie van doorbraaktechnologieën zoals de brandstofcel op waterstof. Want 
om dergelijke investeringen succesvol te maken zijn allerlei parallelle investerin-
gen nodig, onder meer in technische voorzieningen en veiligheidsregels voor de 
opslag van waterstof in voertuigen en tankstations. Voor grote investeringen in 

��0	 Halonen,	T.,	B.	W.	Mkapa		e.a.	(�00�)	The World commission on the social dimension of globalization; 	

Went,	R.	(�00�)	‘Globalization:	Waiting	-	In	Vain	-	for	the	New	Long	Boom’,	in: Science & Society,	vol.	

�9,	nr.	�,	Juli	�00�,	Amsterdam.
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R&D zijn investeerders bovendien altijd op zoek naar zo veel mogelijk zekerheid 
inzake de grootschalige toepassing van deze of gene technologie in de nabije 
toekomst. Doorbraken naar duurzame mobiliteitssystemen vergen dus een hoge 
mate van nationale en internationale coördinatie en samenwerking tussen vele 
actoren uit de private en publieke sfeer. En dat is in de Europese en mondiale 
context tot dusver een belangrijke ‘bottleneck’ gebleken.

5.3 Grenzen aan technologische oplossingen
Hoewel het technologische oplossingsspectrum erg breed is, zijn er soms ook 
grenzen aan de technologische oplosbaarheid. Neem het fijnstofprobleem. Met 
filters voor uitlaatgassen en schonere brandstoffen kan weliswaar de brandstof-
gerelateerde bijdrage van het wegverkeer aan het fijnstofprobleem effectief wor-
den aangepakt. Maar deze ingrepen veranderen niets aan de moeilijk te bestrij-
den slijtage-emissies van banden, wegdek en remmen, die een aandeel van circa 
50% hebben in de lokale concentratie fijn stof in de lucht langs wegen. Tegen 
deze achtergrond concludeerde het Milieu- en Natuurplanbureau onlangs dat het 
fijnstofprobleem bij rijkswegen en drukke straten ‘technisch niet oplosbaar’ is met 
een schoon voertuigenpark.111 

���	 MNP-RIVM	(�00�)	Effecten van aanvullende maatregelen op knelpunten voor luchtkwaliteitt.	MNP-RIVM,	

Zeist.
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6 Beïnvloeding productmix via terugdringing groei wegverkeer

6.1 Opties
Terugdringing van (de groei van) het wegverkeer is een derde aangrijpingspunt 
voor beleid dat zich richt op oplossingen van verkeersgerelateerde milieuproble-
men. Concreet gaat het daarbij om zaken als:

• Het verminderen van de vraag naar transport cq. het ontmoedigen van 
transport door bijvoorbeeld regionale stadsplanning, communicatietech-
nologie of prijsprikkels.

• Het veranderen van de vervoerwijzekeuze naar minder vervuilende alterna-
tieven.

6.2 Ruimtelijke, economische, demografische en sociaal-
 culturele belemmeringen
Tussen 1975 en 2000 heeft zich een sterke mobiliteitsgroei voorgedaan die bijna 
geheel voor rekening komt van de auto. Deze groei is mede mogelijk gemaakt 
door ruimtelijke, sociaal-economische en demografische ontwikkelingen, zoals 
de uitbreiding van het wegennet, de groei van de bevolking en van het inkomen 
per hoofd van de bevolking. De uitbreiding van het wegennet in deze periode van 
80.000 naar 115.000 kilometer bemoeilijkt elk beleid dat zich richt op terugdrin-
ging van de groei van het wegverkeer, mede omdat de capaciteit van het wegen-
net efficiënter kan worden benut. Daarnaast hebben zowel de toename van het 
modale inkomen als de bevolkingsgroei en de daling van de kosten van het auto-
bezit en -gebruik de afgelopen decennia aanzienlijk bijgedragen aan de groei van 
de automobiliteit.112

Sociaal-culturele trends werken eveneens een beperking van de groei van het 
wegverkeer tegen. Vooral de individualisering van de samenleving en intensi-
vering van het tijdbestedingspatroon vormen volgens het Sociaal en Cultureel 
Planbureau een belangrijke verklaring voor de groei van de automobiliteit tus-
sen 1975 en 2000. De emancipatie en huishoudensverdunning zijn belangrijke 
uitingen van de individualisering. De vermindering van het aantal individuen 
per huishouden stimuleert de mobiliteit vanwege de toenemende behoefte 
aan externe contacten. Ook de uit de emancipatie voortvloeiende stijging van 
de arbeidsparticipatie door vrouwen is gepaard gegaan met een groei van het 
autobezit en -gebruik. De intensivering van de tijdbesteding komt tot uiting in 
de groeiende behoefte om binnen een beperkt tijdsbudget meerdere activiteiten 

���	 SCP	(�00�)	Mobiel in de tijd; op weg naar een auto-afhankelijke maatschappij, 1975-2000.	SCP,	Den	Haag.
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(onder andere arbeid, huishouden, educatie en recreatie) te combineren. Deze 
behoefte genereert bijna vanzelf ook meer mobiliteit.113

Tezamen met de eerder genoemde ruimtelijke, sociaal-economische en demogra-
fische ontwikkelingen hebben deze sociaal-culturele trends bijgedragen aan het 
ontstaan van een cultuur van auto-afhankelijkheid. Deze cultuur wordt versterkt 
door en bestendigd in de maatschappelijke waardering van de auto. In vergelij-
king met andere vervoersmiddelen wordt de auto nog steeds beschouwd als een 
superieur vervoersmiddel dat naast comfort, gemak en veiligheid ook sociale 
status en vermaak biedt. De auto stelt ons in staat om flexibel deel te nemen aan 
allerlei dagelijkse activiteiten. Bovendien biedt de auto keuzevrijheden bijvoor-
beeld bij de selectie van locaties voor wonen en werken. Aldus is de auto uitge-
groeid tot een symbool van vrijheid, zelfstandigheid en sociale status.114

De hoge maatschappelijke status van de automobiliteit vindt ook zijn weerklank 
in de politiek. De recente roep van diverse politici om verlaging van de brandstof-
accijns in reactie op de hoge brandstofprijzen illustreert dit. Er rust in de politiek 
ook een zeker taboe op beperking van mobiliteitsgroei als beleidsoptie. Letterlijk 
staat in de Nota Mobiliteit hierover: ‘Mobiliteit is niet alleen een drager van de eco
nomische groei, maar ook een maatschappelijke behoefte. Mobiliteit is een verwor
venheid, die mensen de kans biedt zich te ontplooien en te ontspannen. Bestrijden 
van mobiliteit zou dan ook betekenen: bestrijden van maatschappelijke behoeften. 
Daarom kiest het Kabinet ervoor om mobiliteitsgroei in goede banen te leiden.’

Bovengenoemde voorbeelden geven niet alleen een indruk van de hoge maat-
schappelijke status van de auto maar ook van de verkokering in het denken 
over milieu en (economische) ontwikkeling. Deze verkokering vormt vooral een 
belangrijke barrière bij het zoeken naar mogelijkheden om op een meer duur-
zame wijze in maatschappelijke behoeften te voorzien. In het pleidooi voor ver-
laging van de brandstofaccijns werden bijvoorbeeld geen relaties gelegd met de 
milieu-effecten van de voortgaande groei van de automobiliteit. Op soortgelijke 
wijze biedt de verabsolutering van mobiliteitsgroei in de Nota Mobiliteit weinig 
ruimte voor een kritische analyse van de veronderstelde verenigbaarheid van 
deze groei met de voorziening van andere maatschappelijke behoeften, zoals de 
behoefte aan een schone en aantrekkelijke leefomgeving die gevrijwaard is van 
risico’s op klimaatverandering. Bovendien geeft het bovenstaande citaat blijk van 
een verkokerd venster op de wereld dat weinig zicht geeft op bijvoorbeeld de pro-

���	 SCP	(�00�)	Mobiel in de tijd; op weg naar een auto-afhankelijke maatschappij, 1975-2000.	SCP,	Den	Haag.

���	 Idem.
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blemen rond de kenbaarheid en veranderlijkheid van maatschappelijke behoeften. 
Uit het voorafgaande kan bijvoorbeeld worden opgemaakt dat mobiliteitsgroei 
voor een belangrijk deel voortkomt uit cultureel bepaalde behoeften aan vrijheid, 
zelfstandigheid en sociale erkenning. De verabsolutering van mobiliteitsgroei als 
eenduidige ‘maatschappelijke behoefte’ beperkt dus ook het zicht op dergelijke 
onderliggende behoeften, alsmede op de alternatieve en wellicht meer duurzame 
mogelijkheden om in deze onderliggende behoeften te voorzien.

7 Conclusies

Op basis van de analyse van deze casus kunnen nu de voornaamste belemme-
ringen worden geïdentificeerd bij het streven naar een substantiële vermindering 
van de bijdrage van het wegverkeer aan structurele milieuproblemen.

• Effectgericht beleid met name via ruimtelijke spreiding van verkeer en 
bebouwing kan alleen tijdelijk en plaatselijk enig soelaas bieden. Vanwege 
het intensieve ruimtegebruik en de voortgaande groei van bevolking en 
economische activiteiten biedt dit fysieke spoor in Nederland echter geen 
uitzicht op een duurzame oplossing van milieuproblemen die verband 
houden met het wegverkeer.

• De geschetste economische, bestuurlijke en sociaal-culturele barrières 
rond de andere beleidssporen (bronbeleid en beïnvloeden productmix) zijn 
divers, complex en omvangrijk en dragen bij tot een hardnekkige impasse 
bij de aanpak van structurele milieuproblemen. Op vele fronten en diverse 
niveaus liggen belangrijke barrières die doorbreking van deze impasse 
bemoeilijken. Op mondiaal niveau is er bijvoorbeeld een gebrek aan finan-
ciële instrumenten en slagvaardige instituties die specifiek zijn toegespitst 
op het veilig stellen van ecologische lange-termijnbelangen zoals een 
schone lucht en een stabiel klimaat.

• Er is onder burgers, ondernemers, wetenschappers, bestuurders en poli-
tici, zowel in nationaal als in internationaal verband, een zekere onwil en 
onmacht om in woord èn daad een hoge prioriteit te geven aan een kracht-
dadige aanpak van milieuproblemen rond het wegverkeer. We lijken met 
z’n allen nog onvoldoende overtuigd van zowel de wenselijkheid als de 
noodzaak van fundamentele veranderingen in ons mobiliteitspatroon ten 
behoeve van duurzame ontwikkelingsdoelen zoals een schone, veilige en 
aantrekkelijke leefomgeving. Keuzen om deze lange-termijnbelangen veilig 
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te stellen, bijvoorbeeld via een vergaande internalisering van milieukosten 
van het wegverkeer, worden vaak uit- of afgesteld.

• Het gewenste commitment van de politiek en samenleving wordt sterk 
belemmerd door dominante opvattingen over vrijheid, zelfstandigheid en 
sociale status en door verkokering van het denken. Als het op strategische 
ontwikkelingskeuzen aankomt, gaat de voorkeur steevast uit naar hand-
having van de mobiliteit(sgroei) in het vertrouwen dat de technologische 
vooruitgang snel genoeg gaat om problemen beheersbaar te houden. De 
(impliciete) consequenties van dergelijke keuzen voor bijvoorbeeld het 
welzijn of voor de noodzakelijke investeringen in technologieontwikkeling 
blijven over het algemeen buiten beschouwing of worden slecht doordacht. 

• Bij het zoeken naar en beoordelen van oplossingsalternatieven voor milieu-
problemen rond het wegverkeer is er onvoldoende aandacht voor de vraag-
zijde. De (groeiende) mobiliteitsbehoefte wordt door het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat beschouwd als een vaststaand gegeven. Hierdoor 
wordt de mobiliteitsbehoefte te weinig expliciet en integraal afgewogen 
tegen andere behoeften vanuit de vraag: wat willen we nu eigenlijk? Een 
verabsolutering van de mobiliteitsbehoefte gaat voorbij aan de gelaagdheid 
en veranderlijkheid van maatschappelijke behoeften en belemmert daar-
door een open en integrale verkenning en afweging van oplossingsalterna-
tieven voor de verkeersgerelateerde milieuproblematiek.
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Bijlage 2 
Lijst met geraadpleegde personen

Onderstaande personen zijn in enige vorm bij de totstandkoming van dit advies 
betrokken geweest (interviews, deelname rondetafelgesprek of reacties op 
 conceptteksten).

Hans Alders Commissaris van de Koningin van de provincie 
Groningen; voormalig minister van VROM

Chris Backes Hoogleraar Milieurecht UU
Jeroen van den Bergh Hoogleraar Natuur, Water en Ruimte VU
Frank Biermann Instituut voor Milieuvraagstukken, afdelingshoofd 

Milieubeleidsanalyse
Chris Bruijnes Directeur Milieu Centraal
Johan Bouma Emeritus hoogleraar Omgevingswetenschappen, 

Wageningen UR
Alois Clemens Wereld Natuurfonds
Paul Dekker Hoogleraar Civil Society, Globalisering en Duurzame 

Ontwikkeling UvT; medewerker SCP
Chris Dutilh Coördinator Duurzame Ontwikkeling Unilever 

Nederland
Klaas van Egmond Directeur van Milieu- en Natuurplanbureau
Jaap Jelle Feenstra Voorzitter Vereniging van Milieuprofessionals
Pieter Glasbergen Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en 

Innovatie
Joke Goedhart Directeur Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam
Wim Hafkamp Milieu-econoom, decaan van de Faculteit der Sociale 

Wetenschappen EUR
Ralph Hallo Stichting Natuur en Milieu
Hans Hillebrand Manager van het praktijkprogramma van Habiforum, 

tevens werkzaam bij InnovatieNetwerk Groene Ruimte 
en Agrocluster

Izaak van Melle Oud-directeur Van Melle
Annemarie van der Rest Manager Environmental Affairs Shell Nederland
Mirjam de Rijk Directeur Stichting Natuur en Milieu
Sible Schöne Het Klimaatbureau
Jan Paul van Soest Advies voor Duurzaamheid
Sander Tideman Insight Partners
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Jan Willem Velthuijsen PricewaterhouseCoopers
Harmen Verbruggen Milieu-econoom, decaan van de Faculteit der 

Economische Wetenschappen en bedrijfskunde VU
Jos Wassink Wetenschapsjournalist
Pieter Winsemius Lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Aart de Zeeuw Hoogleraar milieu-economie UvT
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Bijlage 3 
Samenstelling VROM-raad

mr. H.M. Meijdam, voorzitter
prof.dr. P.J. Boelhouwer
mevr. drs. C.F. van Dreven
prof.dr. M.A. Hajer
mevr. dr. M.W. Hofkes
prof.dr.ir. J.T. Mommaas
prof.ir. A. Reijndorp
mevr. drs. A. Rijckenberg
mr. H.C.F. Smeets
mevr. M.A.J. van der Tas
ir. S. Thijsen
prof.dr. P.P. Tordoir
mevr. drs. P.J.L. Verbugt
prof.mr. J.M. Verschuuren
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Waarnemers
prof.dr. W. Derksen, namens het Ruimtelijk Planbureau
drs. T.H. van Hoek, namens het Centraal Planbureau
mevr. dr. M.A.J. Kuijpers-Linde, namens het Milieu en Natuur Planbureau
dr. V. Veldheer, namens het Sociaal en Cultureel Planbureau

Algemeen secretaris
drs. A.F. van de Klundert

Bij dit advies betrokken medewerkers van het secretariaat
mevr. ir. T.T. van der Werff (projectleider)
drs. M. Buiter
mevr. A.M.H. Bruines
mevr. E.M. Nooitmeer



Lijst recent verschenen adviezen

047	 oktober	2005	 Voorbij	of	vooruit?	Woningcorporaties	aan	zet
046	 maart	2005	 Oude	bomen?	Oude	bomen	moet	je	niet	verplanten
045	 december	2004	 Energietransitie:	Klimaat	voor	nieuwe	Kansen
044	 november	2004	 Op	eigen	kracht.	Eigenwoningbezit	in	Nederland
043	 oktober	2004	 Nederlandse	steden	in	internationaal	perspectief:	profileren	en	
	 	 verbinden
042	 oktober	2004	 Meerwerk,	Advies	over	de	landbouw	en	het	landelijk	gebied	in	
	 	 ruimtelijk	perspectief
041	 15	juni	2004	 Advies	over	de	Nota	Ruimte
040	 27	mei	2004	 Buiten	Bouwen	
039	 4	april	2004	 Gereedschap	voor	Ruimtelijke	Ontwikkelingspolitiek
038	 september	2003	 Omgaan	met	overmaat.	De	vermogens	van	de	woning-
	 	 corporaties	als	sturingsopgave
037	 juni	2003	 Verantwoorde	risico’s,	veilige	ruimte
036	 december	2002	 Milieu	en	Economie:	ontkoppeling	door	Innovatie
035	 november	2002	 Haasten	en	onthaasten	in	de	stedelijke	herstructurering
	 	 advies	over	de	herstructurering	van	stedelijke	woonmilieus
034	 september	2002	 Minder	blauw	op	straat?
	 	 advies	over	regionaal	waterbeheer	en	ruimtelijke	ordening	
	 	 in	de	21e	eeuw
033	 juni	2002	 Impuls	voor	ruimtelijke	investeringspolitiek
	 	 advies	naar	aanleiding	van	de	(ICES-)	investeringsimpuls	
	 	 2002
032	 maart	2002	 Smaken	verschillen:	multicultureel	bouwen	en	wonen
031	 november	2001	 Plannen	met	visie:	advies	over	het	Voorontwerp	
	 	 Fundamentele	Herziening	Wet	op	de	Ruimtelijke	Ordening
030	 oktober	2001	 Grotestedenbeleid,	voortzetten	en	verbouwen:	
	 	 advies	over	grotestedenbeleid
029	 oktober	2001	 Kwaliteit	in	ontwikkeling:	uitwerking	stedelijke	netwerken,	
	 	 contouren	en	instrumenten
028	 oktober	2001	 Waar	een	wil	is,	is	een	weg:	advies	over	het	NMP4
027	 juli	2001	 Denklijnen	voor	het	Noorden	en	overig	Nederland:
	 	 advies	over	een	snelle	verbinding	tussen	het	Noorden	en	
	 	 de	Randstad
026	 mei	2001	 Kwaliteit	in	ontwikkeling
025	 april	2001	 Verscheidenheid	en	samenhang:	stedelijke	ontwikkeling	als	
	 	 meervoudige	opgave.	‘Visie	op	de	stad	2’
024	 februari	2001	 Ontwerpen	aan	Nederland
	 	 Architectuurbeleid	2001-2004	(in	briefvorm)
023	 september	2000	 Dagindeling	geordend?
022	 september	2000	 Betrokken	burger,	betrokken	overheid
	 	 Reactie	VROM-raad	op	de	ontwerp-Nota	Wonen
021	 mei	2000	 Op	weg	naar	het	NMP4
	 	 Advies	over	de	agenda	van	het	NMP4
020	 maart	2000	 Het	instrument	geslepen
	 	 Voorstellen	voor	een	herziene	WRO	en	voor	een	betere	
	 	 kostenverdeling	bij	grondexploitatie	

De	raad	voor	de	volkshuisvesting,	de	ruimtelijke	ordening	en	het	milieubeheer	(VROM-

raad)	is	ingesteld	bij	Wet	van	10	oktober	1996	(Stb.	551).	De	raad	heeft	tot	taak	de	

regering	en	de	beide	kamers	der	Staten-Generaal	te	adviseren	over	hoofdlijnen	van	het	

beleid	inzake	de	duurzame	kwaliteit	van	de	leefomgeving	en	over	andere	onderdelen	

van	het	rijksbeleid	die	relevant	zijn	voor	de	hoofdlijnen	van	het	beleid	op	het	gebied	van	

volkshuisvesting,	ruimtelijke	ordening	en	milieubeheer.

VROM-raad

Oranjebuitensingel	6

Postbus	30949	–	IPC	105

2500	GX	Den	Haag

T	(070)	339	15	05

F	(070)	339	19	70

E	vromraad@minvrom.nl

I	www.vromraad.nl

Colofon

Milieu	en	de	kunst	van	het	goede	leven
VROM-raad,	Den	Haag,	2005
Overname	van	teksten	is	uitsluitend	toegestaan	onder	bronvermelding.

Foto’s
Hollandse	Hoogte	

Vormgeving en opmaak
Drupsteen	+	Straathof,	Den	Haag

Drukwerk
OBT	bv,	Den	Haag

ISBN	9085130182




