
Het Afbraakkabinet 
 
Ooit schreef Pim Fortuyn een boek over `de puinhopen van Paars`. Hij vond dat Paars het 
land slecht had bestuurd en er een ´puinhoop´ van had gemaakt. Wat zal er straks dan 
geschreven worden als het huidige kabinet nog lang blijft zitten? Hebben we het dan over 
“de catastrofe van het kabinet Rutte-Verhagen”? Of zal dit kabinet de boeken ingaan als 
“Het Afbraakkabinet”? Ik claim vooralsnog de laatste term als het erom gaat het zittende 
kabinet achteraf te typeren.  
 
Het is helder, dat welk kabinet er ook gezeten zou hebben, flinke bezuinigingen zouden 
zijn doorgevoerd. Maar het gaat erom op welke terreinen, op welke schaal en in welk 
tempo dit kabinet financieel tekeer gaat. Een aantal kwetsbare belangen wordt 
buitenproportioneel geraakt. Recent in het nieuws waren natuurlijk de bezuinigingen op 
het Openbaar Vervoer en het Passend Onderwijs. Er zijn nog vele andere onderwerpen te 
noemen. Maar ik wil het hier nu hebben over onze natuur en dus onze leefomgeving en de 
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Over goed rentmeesterschap, waarvoor het 
CDA altijd beweert op te komen. Maar de huidige praktijk wijst anders uit. Ik heb het over 
het volgende.  
 
Persoonlijk vind ik een van de ergste zaken die dit kabinet veroorzaakt het niet meer willen 
investeren in de Ecologische Hoofd Structuur, zeg maar de groene verbindingen tussen 
belangrijke natuurgebieden in ons land. Het kabinet wil tweederde van de hiervoor 
beschikbare gelden bezuinigen, over disproportioneel gesproken! 

“De voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op het natuur- en landschapsbeleid zullen 
leiden tot een verdere verslechtering van de natuurkwaliteit en de leefomstandigheden 
voor planten- en diersoorten. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen verplichten 
Nederland om die achteruitgang te stoppen.” Aldus het Planbureau voor de Leefomgeving, 
het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur 
en ruimte. Het Planbureau voor de Leefomgeving valt onder de verantwoordelijkheid van 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van minister Melanie Schultz (VVD) en 
staatssecretaris Joop Atsma (CDA). De bezuinigingsplannen op de Ecologische Hoofd 
Structuur worden echter ingezet en verdedigd  door staatssecretaris Bleker (CDA) van het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, waar Verhagen (CDA) 
minister is. 

Niet zomaar een advies dus aan staatssecretaris Bleker om de vergaande bezuinigingen 
te heroverwegen, omdat de kabinetsplannen desastreus zijn voor natuur en landschap. 
Wat in jaren door verschillende kabinetten is opgebouwd, wordt met een pennenstreek 
naar de prullenbak verwezen. Rentmeesterschap? Neen, afbraak, het CDA onwaardig! 

Het draagvlak voor deze maatregelen ontbreekt volledig, maar het kabinet zal ongetwijfeld 
doorduwen zolang het kan. Brede maatschappelijke organisaties als Natuurmonumenten 
en Vogelbescherming Nederland hebben zelf opgeroepen tot protest. Op de website van 
Natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl/actie) zijn al meer dan 75.000 
handtekeningen opgehaald, en nog niet zolang geleden gingen de medewerkers en 
boswachters letterlijk uit protest uit de kleren!  Vogelbescherming Nederland heeft onlangs 
meer dan 56.000 protestkaarten aangeboden om het kabinet terug te fluiten 
(www.vogelbescherming.nl). Vele provinciebesturen staan inmiddels op de achterste 



benen, omdat eerdere afspraken plotseling door het kabinet niet worden nagekomen. Zelfs 
het lid van het Koninklijk Huis mr. Pieter van Vollenhoven spreekt als voorzitter van het 
Nationaal Groenfonds in dit verband klaarblijkelijk van een onbetrouwbare overheid, zo 
blijkt uit vragen die de SP heeft gesteld, zie: 
www.nieuwsbank.nl/inp/2011/02/16/R328.htm. 

Overigens, natuur en landschap is geen “linkse hobby” zoals Geert Wilders klaarblijkelijk 
alles probeert te benoemen waar hij het niet mee eens is. Zo is de bestuursvoorzitter van 
Natuurmonumenten de heer Cees Veerman, oud-minister namens het CDA van 
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. En de voorzitter van Vogelbescherming 
Nederland? Dat is Atzo Nikolaï, lid van de Tweede Kamer namens de VVD!  
 
Als dit kabinet Rutte-Verhagen niet meer naar de gewone mensen wil luisteren, laat ze 
dan in elk geval hun vertegenwoordigers in belangrijke maatschappelijke organisaties 
serieus nemen. Of kan alleen de Eerste Kamer straks dit kabinet nog terugfluiten? Wat dat 
betreft is 2 maart een belangrijke datum! Iedereen met een “groen hart” moet straks dus 
rood gaan stemmen! Anders kunnen we achteraf echt niet anders concluderen dan dat dit 
kabinet de geschiedenis ingaat als “Het Afbraakkabinet”!   
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