
Opgave 4 

Bijten productie en milieu elkaar? 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs bekendgemaakt dat ondanks de 

groei van de productie in Nederland de milieuvervuiling is afgenomen. 

Met bovenstaande inleiding begint een artikel in een krant. Naar aanleiding van dit artikel 

verschijnen er veel ingezonden brieven in de krant. De briefschrijvers zijn in grote lijnen in 

twee kampen te verdelen. Aan de ene kant is er een groep die er van overtuigd is dat de 

productie moet worden verminderd om de milieuvervuiling verder te beperken. Aan de andere 

kant is er een groep die in de constatering van het CBS haar mening ziet bevestigd dat de 

aandacht voor het milieu in Nederland wordt overdreven. 

Stel je de volgende situatie voor:  

Jij besluit ook een brief naar de krant te sturen waarin je duidelijk wilt maken dat beide 

kampen gelijk hebben. Het streven naar vermindering van de productie is volgens jou niet 

realistisch en ondergraaft zelfs op den duur de mogelijkheden om het milieu te ontzien. Aan 

de andere kant wordt door anderen bij het meten van de hoogte van de productie te veel op 

kwantiteit en te weinig op het duurzame karakter van de productie gelet. 

De brief begint als volgt: 

“Geachte redactie, 

In de afgelopen periode zijn er veel ingezonden brieven gepubliceerd over de vraag of 

productie en milieu elkaar wel of niet bijten. Daarover bestaat blijkbaar verschil van mening. 

Ik wil proberen dit verschil te overbruggen. Economische groei zou moeten worden gemeten 

in duurzame productiegroei. De overheid moet maatregelen nemen om duurzame 

productiegroei te stimuleren.” 

6p 10  Schrijf het vervolg van deze brief. 

In deze brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 

a de mogelijkheid die productiegroei biedt om innovatie op milieugebied te realiseren. 

b een beschrijving van een overheidsmaatregel die via het marktmechanisme bijdraagt aan 

duurzame productiegroei. 

Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze een van de onderstaande aspecten aan de orde 

komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 

1 een voorbeeld van een conflict tussen het streven naar duurzame groei van de productie en 

een andere doelstelling van economische politiek; 

2 een oorzaak waardoor productiegroei niet hoeft te leiden tot groei van de welvaart; 

3 het verband tussen de hoogte van het inkomen en de bereidheid van consumenten om via 

het consumptiegedrag duurzame productiegroei te bevorderen. 

Aanwijzingen 

• De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 

• Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 20 woorden is 

toegestaan. 

Eindexamen economie 1-2  havo 2006-II

havovwo.nl

www.havovwo.nl


