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THEMAGrenzen aan de Groei

Ik drijf op mijn surfplank op de golven in Portugal. Op en 

neer, steeds maar weer. Dat deed me denken aan de aandacht 

die er is voor bepaalde onderwerpen in de politiek. Nu is het 

milieu erg hot vanwege de stikstofproblematiek. Afgelopen 

decennia zijn er meer van die pieken geweest, zoals die van 

de zure regen (vorige eeuw), luchtkwaliteit (vooral in steden) 

en aandacht voor (micro)plastics, om er maar een paar te 

noemen. Vaak wordt er dan een plan van aanpak gemaakt en 

ebt de aandacht weer langzaam weg, om in watertermen te 

blijven spreken. Met stikstof is dat ook zo.

Golfbewegingen en periodieke stiltes in de politiek zijn 

begrijpelijk. Politieke partijen kunnen niet jarenlang blijven 

schreeuwen over hetzelfde onderwerp, dan worden ze te 

beperkt in de variatie. Met al oude koeien trek je immers 

geen kiezers. En daar gaat het in de politiek toch om. 

Vandaar de opkomst van de populistische partijen die lekker 

met het burgersentiment meeschreeuwen zonder pragmati-

sche aanpak en langetermijnvisie (ik chargeer even). Maar 

die stilte is niet terecht, want zoals nu ook weer met stikstof 

komt de golf weer over het aanpakdammetje heen en staan 

we weer met natte voeten. 

Wanneer leren politici nu eens dat er grote uitdagingen 

zijn die langdurige aandacht nodig hebben voor het belang 

Golfbewegingen
van het hele land? Milieuverontreiniging leidt tot meer 

ziekten, minder weerbaarheid van de natuur en minder 

goede landbouwgronden. Allemaal aspecten waarvan een 

preventieve aanpak veel minder kost dan curatief dweilen 

met de kraan open. Hetzelfde gaat op voor klimaatpro-

blemen: droogte, watersnood en hitte leiden tot (zoet)water-

tekorten of wateroverschot, ziektes, kromme rails, misoog-

sten, branden en oververhitting. Milieuverontreiniging en 

klimaatproblemen zijn issues die alsmaar weer terug-

komen, als eb en vloed. Na één golfje te hebben verwerkt 

met een aanpak van een symptoom kan je wachten op de 

volgende. Alleen structurele oplossingen kunnen het tij 

keren. 

Daarom wordt het tijd voor echte kabinetsperiode-over-

schrijdende plannen die onze bevolking beschermen tegen 

de effecten van verontreinigingen en overmatig energie-

gebruik. Hiertoe dienen meerjarenplannen gemaakt te 

worden voor aanpak van deze grote issues. Politiek (en 

belangenorganisaties, voor jullie is dit ook belangrijk!), doe 

er wat aan. 

Probeer niet alleen te scoren op de korte termijn, maar ga 

constructief met elkaar in overleg over de lange termijn. 

Dan kan ik me concentreren om op die surfplank te blijven 

staan. Was die vroeger ook al zo klein?


