
Duurzaamheid en 

Wereldbeeld 

rob maas

Dit artikel schetst de contouren van de Duurzaamheidsverkenning van het

Milieu en Natuurplanbureau – RIVM die in december aan het kabinet zal wor-

den gepresenteerd. Uitgangspunt van die Duurzaamheidsverkenning is dat er

in de maatschappij verschillende – op zich even consistente en valide – denk-

beelden bestaan over de gewenste kwaliteit van leven, de aard en urgentie van

‘duurzaamheidsproblemen’, de medeverantwoordelijkheid voor de mondiale

problematiek en de rol van ‘de’ overheid.  In de Duurzaamheidsverkenning zijn

de Nederlanders ingedeeld in vier groepen langs de as individualisme-solidari-

teit en de as ‘gerichtheid op de wereld’ (globalisering) versus ‘gerichtheid op de

directe omgeving’ (regionaal perspectief). Voor elk van deze groepen is een con-

sistent wereldbeeld geconstrueerd. Een robuust duurzaamheidsbeleid vraagt

ten minste dat gekeken wordt naar de mogelijke risico’s van beleidsstrategieën

die op deze wereldbeelden gebaseerd zijn. Een duurzame ontwikkelingsstrate-

gie zou in ieder geval aandacht moeten schenken aan technologieontwikkeling,

het afremmen van de mondiale bevolkingsgroei, duurzaam consumeren en

keuzen moeten bevatten tussen beleidsrichtingen die niet tegelijkertijd inpas-

baar zijn. Wat voor maatregelen heeft men achter de hand als blijkt dat duur-

zaam consumeren niet vrijwillig van de grond komt of als technologische inno-

vatie niet voldoet? Welke keuzen worden gemaakt als beleidsplannen niet

tegelijk ruimtelijk inpasbaar blijken? Duidelijk is dat een samenhangende stra-

tegie nodig is als men collectieve zaken als biodiversiteit, klimaat en veiligheid

duurzaam wil beheren. 

‘Duurzaamheid’: niemand is er op tegen, maar iedereen verstaat er wat anders on-

der. Dat is - in het kort - het probleem bij het vormgeven van een duurzaamheids-

beleid. Nu is het gebruik van aanlokkelijke begrippen in het beleid niets nieuws.

Het begrip duurzaamheid vertoont gelijkenis met begrippen als rechtvaardigheid,

welvaart, gezondheid of veiligheid. Ook daarvoor geldt dat iedereen er in algeme-

ne zin voor is, en dat de bepaling van de specifieke richting en concretisering

plaatsvindt via politiek debat en belangenafweging. Duurzame ontwikkeling is

een leeg begrip, dat pas betekenis krijgt wanneer afspraken worden gemaakt over

concrete maatschappelijke vraagstukken. Inmiddels hebben tal van landen, ste-

den en internationale organisaties getracht invulling te geven aan een duurzame

ontwikkelingsstrategie en zijn er meer dan honderd definities beschikbaar, varië-

rend van het in acht nemen van ‘harde’ ecologische grenzen tot duurzame ont-

wikkeling als communicatieproces. In alle gevallen heeft duurzame ontwikkeling
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iets te maken met rekening houden met de gevolgen voor ‘later’ bij besluiten die

‘hier en nu’ worden genomen, met de continuïteit van economische, ecologische

en sociaal-culturele processen en met de spanning tussen collectieve (veelal niet

geprijsde en niet reproduceerbare) middelen en de onbeperkt lijkende individuele

behoeften: het vermijden van een tragedy of the commons.

Er bestaan verschillende zienswijzen op de vraag wie verantwoordelijk is voor

duurzame ontwikkeling. Moeten burgers hun eigen verantwoordelijkheid ne-

men? Leiden beter werkende markten tot meer duurzaamheid? Of heeft de over-

heid een coördinerende taak, en is dat dan vooral de internationale, de nationale

of de lokale overheid? Het antwoord op deze vraag hangt nauw samen met politie-

ke voorkeuren, de inschatting van wat de belangrijkste duurzaamheidsvraagstuk-

ken zijn en uiteindelijk de persoonlijke doelen die men nastreeft. De invulling

van het begrip duurzame ontwikkeling blijkt waardengebonden te zijn.

Collectieve voorzieningen, zoals natuur, klimaat, veiligheid en sociale zekerheid,

kunnen volgens velen niet behouden blijven zonder een actieve overheidsrol. Men

wil zelf doen wat nodig is en meebetalen, maar niet zonder de garantie dat ande-

ren óók meedoen: het sociale dilemma. 75% van de Nederlanders vindt dat de

overheid te weinig doet aan duurzaamheid en vindt het acceptabel dat de over-

heid regelingen treft die voor iedereen gelden. In plaats van vrijwillige gedragsver-

andering uit men de eigen verantwoordelijkheid door een stem uit te brengen op

de politieke partij die naar verwachting het sociale dilemma weet te doorbreken. 

Wat kan de wetenschap bijdragen?

De wetenschap kan vaak niet de gewenste zekerheid bieden over de vraag waar nu

precies de grenzen liggen waarmee met het oog op de continuïteit van economie,

maatschappij of ecologie rekening moet worden gehouden. De bepaling van gren-

zen aan de CO2-uitstoot, de staatsschuld of de immigratie wordt daarmee een po-

litieke keuze. De wetenschap kan een bijdrage leveren aan het debat door stand-

punten te ordenen, zodat het debat helderder wordt voor de deelnemers; door

misverstanden weg te nemen en risico’s van bepaalde benaderingen te identifice-

ren; en door methoden aan te reiken om tegenstellingen te overbruggen. Dat is in

de Duurzaamheidsverkenning van het Milieu- en Natuurplanbureau gedaan.

Uitgangspunt van die Duurzaamheidsverkenning is dat er in de maatschappij ver-

schillende - op zich even consistente en valide - denkbeelden bestaan over de ge-

wenste kwaliteit van leven, de aard en urgentie van ‘duurzaamheidsproblemen’,

de medeverantwoordelijkheid voor de mondiale problematiek en de rol van ‘de’

overheid. Verschillende groepen denken vanuit een verschillend ‘model’ van de-

zelfde werkelijkheid, kijken daarbij naar verschillende feiten en hebben verschil-

lende ideale oplossingen. Een robuust duurzaamheidsbeleid vergt dat gekeken

wordt naar elkaars wereldbeelden en naar de mogelijke risico’s van beleidsstrate-

gieën die daarop gebaseerd zijn. Want wie weet absoluut zeker dat zijn wereld-

beeld juist is?

Een robuust duur-

zaamheidsbeleid
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beleidsstrategieën.

herfst 2004/definitief/4  05-10-2004  12:25  Pagina 136



Verschillende wereldbeelden 

In het kader van het ordenen van standpunten is door MNP en TNS-NIPO een

grootschalige enquête gehouden onder Nederlanders. Het streven naar geluk, ze-

kerheid en vrijheid hebben alle Nederlanders gemeenschappelijk. Toch kunnen

bevolkingsgroepen met duidelijk verschillende waardenoriëntaties worden on-

derscheiden. Sommigen vinden bijvoorbeeld materieel comfort en individueel

presteren belangrijk, anderen (het bijdragen aan) vrede en gelijkheid. Sommigen

zijn daarbij meer gericht op de wereld als geheel, anderen meer op eigen familie

en omgeving. Deze verschillende waardenoriëntaties blijken een rol te spelen bij

het belang dat men hecht aan bepaalde maatschappelijke vraagstukken en de

voorkeur die men uitspreekt over de wijze waarop die vraagstukken moeten wor-

den aangepakt. In de Duurzaamheidsverkenning zijn de Nederlanders ingedeeld in

vier groepen langs de as individualisme-solidariteit en de as ‘gerichtheid op de

wereld’ (globalisering) versus ‘gerichtheid op de directe omgeving’ (regionaal per-

spectief). Voor elk van die groepen is een consistent wereldbeeld geconstrueerd,

dat bestaat uit een dominante waardenoriëntatie, een beeld van de werkelijkheid

(waar kijkt men naar om te bepalen of het goed of slecht gaat; hoe denkt men dat

de wereld werkt; hoe gaat men om met wetenschappelijke onzekerheden over eco-

nomie en ecologie) en een toekomstverwachting (hoop en angst). 

Wereldbeelden

A1: Mondiale vrijhandel 

De combinatie van Globalisering en Individualisme is de wereld

van Fukuyama’s ‘Einde van de Geschiedenis’. In een liberale en op

doelmatigheid gerichte wereld is de economische groei hoog,

evenals het ecologische risico. Vrijhandel leidt tot vermindering

van honger en armoede en tot minder monopolievorming.

Overheidsdiensten worden (efficiënter) via de markt verstrekt.

Bereikbaarheid en innovatief vermogen vormen belangrijke uit-

dagingen. Een kwetsbaar punt van dit wereldbeeld is de verwach-

te technologische vooruitgang. Aangenomen wordt dat er voor

opdoemende problemen tijdig technische oplossingen komen: ‘ze

vinden er wel wat op’. De aanhangers van dit wereldbeeld zijn

sterk gericht op prestatie en op materieel comfort. 

B1: Mondiale solidariteit

De combinatie van Globalisering en Solidariteit geeft de duurza-

me ontwikkeling weer volgens de commissie-Brundtland. De

grenzen aan de mondiale ecologische draagkracht in de vorm van

klimaatverandering, beschikbaarheid van water en verlies aan
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biodiversiteit staan centraal. VN-instituties krijgen meer legitimi-

teit en er komt een wereldwijde, effectieve overheidscoördinatie

tot stand. Arme landen worden actief gesteund, vanuit het inzicht

dat sociale rechtvaardigheid een onmisbaar element is bij het op-

lossen van het conflict tussen economie en ecologie. Dat dit leidt

tot lagere inkomensgroei in het westen is acceptabel. De risico’s

zijn dat de kosten uiteindelijk te hoog worden en dat inefficiënte

bureaucratieën ontstaan, die geen echte keuzen maken, terwijl

die juist in dit wereldbeeld worden verwacht. De aanhangers van

dit wereldbeeld vinden vooral vrede en gelijkheid in de wereld be-

langrijk.

A2: Blokvorming

De combinatie van Individualisme en Regionalisering, leidt tot

Huntington’s  ‘Botsende Beschavingen’. In dit wereldbeeld staat

de mondige burger voorop die weet langs welke wegen hij zijn be-

langen het best kan verdedigen. De trend naar hedonisme en indi-

vidualisme zet door. Er is weinig vertrouwen in de overheid. Aan

mondiale vraagstukken zoals armoede of klimaatverandering

valt niet meer te doen dan voorbereid zijn op de gevolgen. Het

gaat erom de eigen veiligheid goed te bewaken. Er treedt blokvor-

ming op. Doordat ontwikkelingslanden uitgesloten raken, blijven

bevolkingsgroei, honger en milieuvervuiling daar bestaan.

Marginalisering van mensen voedt het fundamentalisme, waar-

door het risico op confrontaties tussen culturele blokken toe-

neemt. Het antwoord hierop is: minder immigranten en (nog)

meer beveiliging. Daardoor zal ons hier niets overkomen. Vrijheid

(gevoegd bij de wens tot belastingverlaging) en veiligheid en leve-

ringszekerheid staan op gespannen voet met elkaar. De aanhan-

gers van dit wereldbeeld zijn sterk gericht op (nationale) veilig-

heid en op orde en gezag.

B2: Zorgzame samenleving 

De combinatie van Solidariteit en Regionalisering wordt weer-

spiegeld in boeken als Schumacher’s ‘Small is Beautiful’.

Gemeenschapszin, onderling vertrouwen, burgerlijke verant-

woordelijkheid én sociaal-culturele diversiteit staan hoog in het

vaandel als antwoord op de gevaren van individualisering en glo-

balisering: ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Immateriële za-

ken als vrije tijd en gemeenschappelijke identiteit zijn in dit we-

reldbeeld belangrijk: geld maakt niet gelukkig. Er is een sterke

oriëntatie op producten uit de eigen omgeving en een groot ver-
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trouwen in lokaal bestuur. Het grote risico is dat een groot deel

van de samenleving de normen en waarden niet onderschrijft

(free riders) en dat geen antwoord wordt gevonden op de macht

van het internationale bedrijfsleven. De aanhangers van dit we-

reldbeeld zijn wars van intellectuele benaderingen en uitingen

van bezit: ‘doe maar gewoon!’

Opvallende punten uit de TNS/NIPO-enquête 

• Ongeacht hun wereldbeeld vinden Nederlanders mondiale mi-

lieuproblemen, zoals het leven in zeeën, rivieren en meren en de

klimaatverandering, belangrijker dan lokale en economische

vraagstukken. Er blijkt een groot verschil te bestaan tussen het

belang dat burgers hechten aan de aanpak van milieuproblemen

en de verwachting van beleidsmakers daarover.

• Iedereen is optimistisch over de oplossing die ‘de technologie’

kan bieden, maar over concrete technologieën, zoals kernenergie

en genetische modificatie, bestaan grote meningsverschillen tus-

sen wereldbeelden. 

• Uit de enquête komt het sociale dilemma naar voren: veel men-

sen zeggen gelijkheid en een schoon milieu belangrijk te vinden,

maar veel minder mensen voegen de daad bij het woord. Men zegt

wel te accepteren dat de overheid voor iedereen geldende maatre-

gelen neemt en houdt daar bij het stemgedrag rekening mee. 75%

van de Nederlanders vindt dat vooral de overheid de taak heeft

een duurzame wereld te realiseren, maar over de precieze rol (re-

gelgever, investeerder, bewaker van de marktprincipes, of overtui-

ger) verschillen de meningen per wereldbeeld. 

• Minder dan 10% van de bevolking is voorstander van mondiale

vrijhandel (A1). Dat zijn vooral VVD-stemmers. Ruim 20% kiest

voor mondiale samenwerking (B1) en 45% geeft de voorkeur aan

een zorgzame samenleving (B2). Daaronder bevinden zich relatief

veel CDA-stemmers. Bij de meeste beleidsmakers wordt de A1-we-

reld onvermijdelijk geacht. Hier lijkt sprake van een ‘prisoner’s 

dilemma’: niemand lijkt bij machte een kennelijk ongewenste

ontwikkeling af te remmen.

Nederland duurzaam? 

Over het algemeen ging het de afgelopen decennia goed op econo-

misch gebied en ook de meeste sociale indicatoren wijzen (al-

thans in het binnenland) in de goede richting. Nederlanders wer-

den rijker, gezonder en hoger opgeleid. Daartegenover staat de

afname van ecologische (collectieve) waarden op alle schaalni-
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veaus: klimaat, biodiversiteit, visvoorraden, landschap en stilte.

Over de ernst daarvan wordt verschillend gedacht. Over het alge-

meen maakt iemand met een A1-wereldbeeld zich drukker over

de concurrentiepositie en de investeringen in het onderwijs, en

staan in het A2-wereldbeeld olieafhankelijkheid, leveringszeker-

heid, immigratie en criminaliteit sterker in de belangstelling.

Sociale problemen worden vooral belangrijk gevonden door men-

sen met een B-oriëntatie (solidariteit): honger, vrede, mensenrech-

ten, cumulatie van macht bij multinationals en oneerlijke han-

delsprijzen. 

De belangrijkste risico’s en eenzijdigheden per wereldbeeld

Een wereldbeeld is geen rooskleurige utopie - in de zin dat alles kan. Niet alles

gaat vanzelf goed. Keuzen zijn nodig en risico’s onvermijdelijk. Door steeds door

de bril van het ene wereldbeeld naar het andere te kijken kunnen de belangrijkste

risico’s van elk wereldbeeld (en de daarop gebaseerd beleidsstrategie) worden geï-

dentificeerd. Dat maakt het mogelijk om beleidsstrategieën robuuster te maken

en verschillen tussen wereldbeelden te overbruggen. Als bijvoorbeeld als nadeel

van een vrijhandelstrategie (A1) wordt onderkend dat boeren in het groene hart

zullen verdwijnen (de productiekosten zijn er namelijk relatief hoog), dan kun-

nen elementen vanuit de regionale beschermingsstrategie (B2) worden gebruikt

om het beleid duurzamer te maken, zoals het betalen van boeren voor prestaties

op het gebied van landschapsbeheer. Wat zijn de belangrijkste risico’s van de ver-

schillende wereldbeelden?

Het A1-beeld van mondiale vrijhandel gaat ervan uit dat vraagstukken zoals kli-

maatverandering en honger worden opgelost door economische groei en innova-

tie, maar zo’n veronderstelling is kwetsbaar. De verwachtingen op het gebied van

kernfusie en waterstof (zonder fossiele oorsprong) zijn bijvoorbeeld buitengewoon

optimistisch. Maar stel dat doorbraken op het gebied van duurzame technologie

er niet komen, omdat aan innovaties onvoldoende richting wordt gegeven, of om-

dat er geen markt voor is? Als de technologie niet kan zorgen voor minder ener-

gie- en materialengebruik bij aanhoudende economische groei kan – zodra de

noodzaak van aanpak van het klimaatvraagstuk onontkoombaar is – alleen nog

maar worden teruggegrepen op dure ‘end of pipe’-technologie, zoals opslag van

CO2 in bodem of diepzee. 

Het A2-beeld van de regionale blokvorming is op een aantal punten kwetsbaar:

door gebrek aan samenwerking zullen technologische vooruitgang en economi-

sche groei - vooral in ontwikkelingslanden - lager uitvallen. Daardoor zal het so-

ciale moderniseringsproces daar trager verlopen en de bevolkingsgroei in de we-

reld hoog blijven. Als ontwikkelde landen daarbij een restrictief immigratie- en
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vrijhandelsbeleid voeren zullen de welvaartsverschillen in de wereld sterker uit-

een gaan lopen, met mogelijk toenemende spanningen. Van een gecoördineerd

milieubeleid zal in zo’n wereld geen sprake zijn. Wie daarvoor het geld heeft, kan

anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. 

In het B2-wereldbeeld van de besloten en zorgzame samenleving ligt de nadruk op

gedragsverandering. Nieuwe technologie levert volgens de aanhangers van dit we-

reldbeeld weer nieuwe problemen op. Als iedereen wat minder vlees eet, is geneti-

sche modificatie niet nodig, lost het mestprobleem zich vanzelf op en is de ecolo-

gische voetafdruk kleiner. Als iedereen een iets lichtere auto koopt en een minder

verre vakantiereis maakt, levert dat al gauw hetzelfde op als een kolencentrale

sluiten, of heel Friesland volzetten met windmolens. Een kwetsbaar punt in de

ogen van aanhangers van andere wereldbeelden vormt het uitgangspunt dat een

appèl op ieders normbesef voldoende is om gedragsverandering te realiseren.

Anderen geloven meer in de wortel of de stok om gedragsverandering te sturen, of

achten het menselijk gedrag te weerbarstig en onvoorspelbaar om te kunnen beïn-

vloeden. 

In het B1-wereldbeeld van de mondiale samenwerking wordt vooral de beschikba-

re ruimte op aarde een knelpunt: er is meer ruimte nodig voor de voedselvoorzie-

ning van de groeiende wereldbevolking, voor extensivering van de landbouwpro-

ductie, voor natuur- en landschapsbehoud en ook vanuit het energiebeleid wordt

een forse claim gelegd op de beschikbare grond voor biomassa, stuwmeren, zon-

necollectoren en windmolens. Dat kan niet allemaal tegelijk, noch in Nederland,

noch elders. Er is een daadkrachtige overheid nodig om democratische keuzen te

maken: kiest men dan liever toch voor intensivering van de landbouwproductie

en accepteert men genetische modificatie? Laat men de ambities op het gebied

van biomassa los? Of kiest men voor maatregelen die het eten van vlees afremmen

en leiden tot een kleinere footprint? 

Naar een duurzaam beleid 

De geschetste wereldbeelden moeten niet te absoluut worden opgevat. Mensen

zijn niet consistent en iemand kan voor verschillende vraagstukken vanuit een

ander wereldbeeld redeneren. Het zijn gestileerde normatieve invalshoeken bij

het kijken naar duurzaamheidsvragen. Het denken vanuit meerdere wereldbeel-

den voorkomt (minder duurzame) partiële oplossingen, helpt bij het identificeren

van (soms verrassende) dwarsverbanden, bijvoorbeeld tussen nationale en interna-

tionale belangen. De confrontatie van pluriforme wereldbeelden vormt het start-

punt voor een creatief proces van het zoeken naar synthesen en nieuwe wegen

voor het beleid. Duurzaamheidsbeleid zou erop gericht moeten zijn om de belan-

gen van toekomstige generaties en van mensen elders in de wereld in de politieke

keuzen van vandaag te betrekken. Daarbij gaat het om meer dan het aanpakken

van maatschappelijke vragen die door een (toevallige) actuele meerderheid be-
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langrijk worden geacht. Noch om beleidslijnen die slechts één kabinetsperiode

meegaan, noch om eenvoudige technische iconen. Dan gaat het om een voortdu-

rend debat over de uiteindelijke doelen die Nederlanders met elkaar nastreven,

om het monitoren van maatschappelijke trends (ook al lijken die soms alleen van

belang voor een minderheid), om toekomstverkenningen die het mogelijk maken

om de gevolgen van ons handelen te beseffen en tijdig te reageren. Kortom, om

een maatschappelijk proces met een actieve en betrokken overheid, dat moet lei-

den tot een uitweg uit het prisoner’s dilemma. Wil de overheid een brug creëren

waar elke burger overheen kan, of wordt het een slap koord waarover alleen de

meest gemotiveerde burger de overkant haalt? 

Wat vergt in ieder geval aandacht?

De Duurzaamheidsverkenning analyseert wat de belangrijke risico’s zijn voor de

continuïteit van economie, samenleving en ecologie, gezien vanuit verschillende

gezichtspunten. Daaruit volgt dat een duurzame ontwikkelingsstrategie in ieder

geval aandacht zou moeten schenken aan technologieontwikkeling, het afrem-

men van de mondiale bevolkingsgroei, duurzaam consumeren en keuzen moet

bevatten tussen beleidsrichtingen die niet tegelijkertijd inpasbaar zijn. Hoe wil de

overheid de technologieontwikkeling in een duurzame richting sturen? Via over-

tuiging? Of door mee te betalen aan onderzoek en ontwikkeling?  Of creëert men

afzetmarkten van nieuwe producten via regelgeving? Hoe denkt men het best te

kunnen bijdragen aan het afremmen van de mondiale bevolkingsgroei? Door ont-

wikkelingshulp? Door  handelsafspraken? En hoe garandeert men dan dat de al-

lerarmsten ervan profiteren? Wat voor maatregelen heeft men achter de hand als

blijkt dat duurzaam consumeren niet vrijwillig van de grond komt? Welke keuzen

worden gemaakt als beleidsplannen niet tegelijk ruimtelijk inpasbaar blijken?

Kiest men voor biodiversiteit, biomassa of biologische landbouw? Of ontsnapt

men uit dit dilemma door te kiezen voor landbouwtechniek of dieetverandering?

Duidelijk is dat een samenhangende strategie nodig is als men collectieve zaken

als biodiversiteit, klimaat en veiligheid duurzaam wil beheren. 

Drs. Rob J. M. Maas, Milieu- en Natuurplanbureau - RIVM
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