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Duurzaamheid: 

van theorie 

naar pral<:tij 1<: 

THEO MEIJER EN 

PETER VAN WIJMEN 

Er is geen sprake van een tegenstelling tussen economie en ecologie. Besluiten 

van economische aard moeten getoetst worden op hun ecologische consequen

ties en omgekeerd besluiten van ecologisch karakter op hun economische con

sequenties. Dit leidt tot een pleidooi voor een kwaliteitseconomie waarin con

sumenten en producenten zich meer gaan rich ten op de kwaliteit van hetgeen 

wordt voortgebracht, dan op de kwantiteit. Toegepast op de pluimveesector 

betekent dit bijvoorbeeld dat legbatterijen ongewenst zijn. Het CDA is aan zijn 

eigen beginselen en programma verplicht om op basis van een wederzijdse 

toetsing tot meer van dergelijke concrete keuzes te komen. 

Het denken over duurzaamheid is binnen het CDA niet nieuw. Het uitvoerige rap

port 'Schepping en rentmeesterschap' uit 1993 vonnt een uitstekende opstap. Ons 

Wetenschappelijk Instituut liet het niet daarbij, getuige het boekdikke zomer

nummer van Christen Democratische Verkenningen onder de titel 'Partners in 

duurzaamheid' in 1997. In dit nummer geven het voormalig lid van onze Tweede 

Kamerfractie Jan ten Hoopen en fractiemedewerker Pieter Tulner een goed in

zicht in de toenmalige stand van het denken binnen onze fractie over het milieu

beleid en 'Paars'. Nu, ruim anderhalf jaar later, kan heel wei opnieuw aandacht 

worden gevraagd voor de vragen random duurzaamheid en de verhouding tussen 

economie en ecologie. Wij pretenderen overigens niet het fractiestandpunt weer 

te geven, maar eerder de sfeer van waaruit deze fundamentele vragen thans wor

den benaderd. 

Op het meer formele vlak werd dezerzijds, bijvoorbeeld in het kader van de be

grotingsbehandeling van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhy

giene (vRoM), gepleit voor de instelling van een Raad voor Duurzame Ontwikke

ling, terwijl ook het zogenaamde Groene Poldermodel vee! aandacht kreeg van 

andere fracties en van minister Prank. Deze onderkende voor dit model drie 

niveaus: 



~r; Het doe! van dit 

artikel is om onze 

visie op de verhou-

ding tussen econo-

mie en ecologie 

nader te bepalen. 

1. Het macro- of rijksniveau: men kan denken aan een 'groene kamer' bij de 

SER; de 'E' zou dan kunnen staan voor economisch en ecologisch! -, een sug

gestie die bijvoorbeeld ook opklonk uit Rabo-kringen, direct rond de inko

mende voorzitter van deze raad, dr. H. Wijffels. 

2. Het mesoniveau, men denkt dan aan een projectgerichte aanpak (tweede 

Maasvlakte, Schiphol) of themagerichte aanpak (luchtvaart, energie). 

3. Het microniveau; men is dan gebiedsgewijs bezig op kleinere vaak gemeen

telij ke of regionale schaal. Er bestaan al talloze voorbeelden van deze vari

ant van het poldermodel, waarbij een aantal betrokken actoren zich geza

menlijk via overleg bezighoudt met bet oplossen van problemen op natuur

en milieugebied. 

AI dergelijke verschijnselen en suggesties zijn, op zijn minst latent, gebaseerd op 

een duurzaamheidsbenadering en/of op een aanpak die milieu en economic op 

een lijn tracht te brengen. De v66ronderstellingen blijven daarbij doorgaans im

pliciet. Zo wordt de term 'duurzaamheid' als passe-partout of containerbegrip ge

bruikt en wordt niet duidelijk of economic en ecologic als een (overbrugbare?) te

genstelling worden gezien, of als een continuum. In hun al genoemde artikel in 

Christen Democratische Verkenningen (nr. 7 / 8, 1997, biz. 444) reppen Ten Hoo

pen en Tulner van de door enige ministers uit Paars I ge"introduceerde term 'eco

nologie', doch met evenveel recht zou van 'ecolonomie' gesproken kunnen wor

den: bet is maar vanuit welk perspectief men de verhouding tussen de beide- eco

nomic en ecologic- bekijkt. Eerst zullen wij ons bezighouden met duurzaamheid 

en duurzame ontwikkeling; vervolgens met economic en milieu (daaronder 

wordt tevens verstaan natuur en landschap) om tenslotte te belanden bij een wat 

concreter voorbeeld, te weten de pluimveehouderij. 

Duurzaamheid 

Het veelvuldig gebruik van de term 'duurzaamheid' staat nog niet garant voor 

een juist begrip ervan. Daarom gaan wij er iets dieper op in zonder daarmee te 

pretenderen hier tot een volledige verklaring te kunnen komen, iets waartoe het 

korte bestek van een artikel als dit zich ook bezwaarlijk leent. 

Uitgangspunt vormt de kern van bet woord: 'duur', een begrip dat te maken 

heeft met tijd en het verloop daarvan. 'Duree', zegt de Franse taal en voor duur

zaam 'longue durcc'. Het achtervoegsel '-zaamheid' staat voor een eigenschap, 

men vergelijke gehoorzaamheid, volgzaamheid, spaarzaamheid. lets is duur

zaam als het de tand des tijd kan weerstaan, als het houdbaar is- het Engelse 

sustainable. Ook kan men denken aan begrippen als gestaag, bestendig, onvergan

kelijk. Zo is bijvoorbeeld energie niet duurzaam als deze wordt opgewekt met 

behulp van fossiele brandstoffen. In dat geval vindt er verbruik van eindige voor-
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dat wil zeggen een 

schaars, een op 
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goed. 

raden en grondstoffen plaats. Men tast de voorraad zelf aan, de stock in plaats 

van de j1ow, om het in economische termen te zeggen. Men teert in op het kapi

taal in plaats van slechts de rente te benutten. Daarom spreken we van verbruik. 

Energie is duurzaam als zij gewonnen wordt uit iets dat blijvend is- de zonne

energie- of voortdurend weerkeert (getijde, waterkracht). Dan is er geen sprake 

van verbruik, maar van gebruik. Een goede huisvader, een eerlijke koopman of 

een rechtvaardige rentmeester zal zorgdragen dat zijn kapitaal intact blijft door 

alleen de renteopbrengst aan te spreken. Oat een dergelijke opvatting van rent

meesterschap ook rechtvaardig is, blijkt uit het feit dat ook toekomstige genera

ties nog over dezelfde mogelijkheden beschikken en nog dezelfde keuzen kun

nen maken als wij, omdat wij niet in enkele decennia of eeuwen gebruiken wat 

in de loop van miljoenen jaren tot stand kwam. Het tijdsaspect van het begrip 

duurzaam komt aldus wel heel pregnant naar voren. 

Nu treft men vaak de woordcombinatie 'duurzame ontwikkeling' aan (sustainable 

development). Bergen deze woorden geen tegenstrijdigheid in zich? Niet, als men 

beseft, dat ontwikkeling niet noodzakelijkerwijs verbruik vergt, doch gepaard 

kan gaan met gebruik. Overschakeling op duurzaam grondstoffenbeheer en dito 

energiegebruik is dringend geboden om de negatieve etfecten van het klimaat 

die van het huidig 'energiegedrag' het gevolg zijn het hoofd te bieden. 

Alternatief voor ontlmppeling 

Economie en milieu: tegenstelling of continuum, dat is de vraag, een vraag die 

een bepaald antwoord heeft gekregen bij de zogenaamde ontkoppeling. Met dat 

begrip wordt de veronderstelling van het huidige beleid aangeduid dat economi

sche 'groei' gepaard kan gaan met verm.indering van milieubelasting. Volgens de 

regering wordt op tal van gebieden dergelijke ontkoppeling bereikt, helaas ech

ter niet in het geval van de co2-uitstoot: naarmate het energieverbruik toe

neemt, stijgt ook de uitstoot van dit broeikasgas nog steeds en dat terwijl ons 

land zich heeft verbonden tot een daling. De gevolgen zijn bekend: broeikasef

fect, opwarming van de aarde, stijging van de zeespiegel. 

De vraag naar de verhouding tussen milieu en economie zou echter misschien 

wei anders beantwoord kunnen worden dan via het ontkoppelingsmechanisme. 

Het milieu zelfkan worden beschouwd als een economisch goed, dat wil zeggen 

een schaars, een op geld waardeerbaar goed. De waarde, in geld uitgedrukt, van 

milieu bestaat in elk geval op zijn minst uit de kosten die nodig zijn om het in 

stand te houden, te herstellen of weer tot stand te brengen, dit al naar gelang 

het nastreven van andere doelen tot aantasting voert. Te denken valt aan grond

gebruik, winning van grondstoffen, productie, transport, consumptie, herge

bruik, afValverwerking, kortom alles dat leidt tot verontreiniging van de 

bodemjwaterjlucht. Zowel het herstel van bestaande negatieve effecten op het 



milieu, als het in de toekomst voorkomen dat ze optreden, kost geld en dat is op 

zijn minst de prijs van het milieu in economische zin. Oat dit als een schaars 

goed tevens een collectief karakter heeft, maakt de noodzaak om er rekening 

mee te houden in het economisch verkeer nog klemmender. Wie het milieu nog 

als 'ongeprijste schaarste' zou willen beschouwen, miskent het collectieve karak

ter van het milieu als economisch goed. Als collectief goed client het milieu voor 

allen gelijkelijk toegankelijk te zijn en duurzaam voorhanden. Wie het ten eigen 

bate bederft, aantast of vernietigt, vergrijpt zich aan een collectief economisch 

goed ten koste van (in beginsel alle) anderen. 

Het is om deze reden, dat milieu als een economisch goed moet worden aange

merkt en dat milieu en economie of ecologie en economie twee zijden van de

zelfde medaille vormen. Vandaar onze opvatting dat besluiten van economische 

aard getoetst nweten worden op hun ecologische consequenties en omgekeerd 

besluiten van ecologisch karakter op hun economische consequenties dienen te 

worden beoordeeld. Wij werken dit enigszins uit in hetgeen nu volgt. 

Ecotoets 

Een dergelijke wederzijdse toetsing kan worden samengevat met de overigens 

niet nieuwe term 'ecotoets'. Ook het verschijnsel zelf is trouwens, zij het in on

volledige vorm, al aan te treffen in ons systeem van besluitvorming, waarbij wij 

met name denken aan de milieu-effectrapportage (MER), zoals die is voorzien in 

de Wet milieubeheer. Wij stellen voor het daarin neergelegde principe verder uit 

te werken in dier voege, dat voorafgaand aan elk besluit dat ruimtebeslag tot ge

volg !weft de economische en de ecologische consequenties naast elkaar worden 

gezet en worden vergeleken. In feite komt het erop neer, dat het besluit wordt 

getoetst op zijn duurzaamheidsaspecten. Het gaat daarbij met name om beslui

ten, gericht op de inrichting van onze schaarse ruimte, hetzij om die te verande

ren voor doeleinden als grondstoffenwinning, wonen, industriele productie, 

dienstverlening, agrarisch gebruik, recreatie, transport, energie; hetzij om die te 

conserveren voor cloeleinden van natuurbehoud en -ontwikkeling, waterbeheer, 

drinkwatervoorziening, extensieve recreatie of bescherming van cultuurhistori

sche of landschapswaarden. De laatste reeks heeft ook economische consequen

ties: men kan de betrokken grand niet meer aanwenden voor (ogenschijnlijk) 

rendabeler bestemmingen, maar het behoucl van de natuur- en milieufuncties 

schept anderzijds een positief vestigingsklimaat. De eerste reeks brengt (soms 

onomkeerbare) nadelen mee voor natuur en milieu. Zijn die nadelen onaan

vaardbaar hoog, (vernietiging van unieke biotopen en habitats, teloorgang van 

'rode lijst-soorten' planten en dieren) clan moet de ingreep achterwege blijven. Is 

zij uit hoofde van een zwaarwegend maatschappelijk belang (veiligheid tegen 

overstromingsgevaar, voorziening in basale menselijke behoeften zoals drinkwa-
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ter) desalniettemin volstrekt onontkoombaar, dan zal de ecotoets in alle gevallen 

uitwijzen hoe er het minste schade wordt toegebracht aan natuur en milieu, bij

voorbeeld door het besluit anders uit te voeren, of bijvoorbeeld uit te stellen in 

afWachting van innovaties. 

Wanneer men de begrippen economie en ecologie gebruikt, zit daar de duur

zaamheicl in opgesloten en wei via de gemeenschappelijke woorclkern 'oikos', het 

Griekse woorcl voor 'huis', door ons verstaan als aarcle en schepping. Door het uit

voeren van een ecotoets legt men verantwoorcling af, politiek gezien en naar de 

samenleving, maar bovenal tegenover de schepping. Er is geen sprake van een 

tegenstelling tussen ecologie en economic, van een ofjot:situatie, maar van 

en-en, van een samengaan en synergie. Een voorbeelcl claarvan is te vinden in de 

(Neclerlanclse) lanclbouw. 

Een concreet voorbeeld 

De exportwaarcle van de Neclerlanclse lanclbouw is in verhoucling buitengewoon 

hoog. Het is zeer de vraag of we die in stand kunnen houclen als we blijven pro

cluceren op volume. Er is sprake van liberalisering van de werelclmarkt; onze 

ruimte is beperkt en worclt in alle geval niet grater; er is allerlei (internationaal, 

Europese) bemoeienis met de procluctiewijzen te verwachten (veiligheiclseisen, 

kwaliteitseisen, clierenwelzijn). Het is de vraag of een lane! als het onze moet blij

ven profiteren van bulkproductie. Moeten we niet veeleer aankoersen op een om

mezwaai naar kwaliteit? De claarop gerichte besluitvorming zou clan plaatsvin

clen op basis van een ecotoets in de brecle zin van het woorcl. 

Wij zouclen ons sectorgewijs meer moeten gaan rich ten op de kwaliteit van het

geen worclt voortgebracht (met alle toegevoegcle waarcle vanclien), clan op de 

kwantiteit. Een en ~meier moet uitclrukkelijk worden bekeken in samenhang met 

de bereiclheicl van de consument om meer te betalen- de onclernemer !weft im

mers recht op een adequaat inkomen. Bij een betere prijsvorming behoeft hij 

mincler te procluceren op volume en kan hij meer inzetten op kwaliteit. 

N6g concreter worclt zoiets, als men het toepast op bijvoorbeeld de pluimveesec

tor. Momenteel cliscussieren we over de grootte van eenlegbatterij, uitgaancle van 

450 cm2 per clier; clat moet clan uit een oogpunt van welzijn worden opgevoercl 

naar 6oo cm 2 ofzelfs 1000 cm 2 . Blijft men praten over en binnen clergelijke fysie

ke grenzen, clan staat men in wezen met de rug naar de samenleving. Een eco

toets wijst immers uit clat legbatterijen ongewenst zijn en clat cleze uit een oog

punt van cluurzaamheicl en clierenwelzijn binnen afzienbare tijcl ( 10-15 jaar?) in 

Europees verbancl verboclen zullenjkunnen worden. Het is clan clus misschien be

ter niet door te gaan met het procluceren van eieren in grate kwantiteiten voor de 

inclustrie en voor de export, maar te gaan procluceren voor de consumptiemarkt 

en de procluctie te richten op een betere kwalitcit op basis van welzijn en clierge-
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zondheid- minder eieren tegen een hogere consumentenprijs. Uitgangspunt 

moet daarbij blijven clat de ondernemer een redelijke beloning moet kunnen ont

vangen. Dit resultaat kan door de sector zelfworclen bereikt zonder allerlei ver

bods- en gebodsbepalingen van overheidswege, met uitzondering echter van een 

punt: de overheicl zal wel moeten aangeven welke milieudoelstellingen- bijvoor

beelcl ten aanzien van ammoniakemissie (in plaats van ammoniakclepositie) be

reikt moeten worden. Verder kan zij hoogstens aankoersen op meer bewustwor

ding en op men tali tei tsverandering binnen de sector zelf. 

Het is kenmerkencl voor de CDA-benadering, dat de sectoren de ruimte krijgen 

om zelf de manier in te vullen waarop zij deze cloelstelling willen bereiken, 

uiteraard binnen de gestelde termijn. Het principe van zelfregulering staat voor

op, dus geen middelvoorwaarden, maar doelvoorwaarden. 

Een koude sanering kan aldus achterwege blijven; de betrokkenen kiezen immers 

zelfvoor duurzaamheid en kwaliteit. De markt is bereid daarvoor te betalen. 

Slotbeschouwing 

Voorbeelden als het voorgaande kunnen worden gegeven voor tal van andere sec

toren. Men kan zich bezig houden met duurzaam bouwen (dit gebeurt al); men 

kan duurzame energieopwekking nastreven (groene stroom); men kan zich rich

ten op de levenscyclus van producten: wat is de energiebehoefte van exploratie 

en winning, van productie en consumptie tot en met de verwerking als afval en 

hoe zit het met de transportschakels tussen aldie fasen. Men kan de mobiliteits

behoefte aanzienlijk beperken door het bevorderen van een kenniseconomie 

maar evengoed via een integrale benadering van wonen en werken. 

Het is ons te doen om een omslag in het denken gebaseerd op duurzaamheid. 

Men kan nagenoeg elke beslissing en elke keuze toetsen aan de vraag: k6st zij 

milieu en natuur of draagt zij bij aan instandhouding van deze voor de mens

(heid) tundamentele waarden? Het CDA is aan zijn eigen beginselen en program

ma verplicht om langs deze weg een blijvend samengaan tussen milieu en eco
nomie tot een centrale cloelstelling te maken en vanuit cleze opvatting tot con

crete keuzes te komen. Oat is wat wij in we zen bedoelen met een 'ecotoets'. 

ledereen zou die vrijwillig moeten aanleggen bij zijn koopgedrag evengoecl als 

bij zijn verplaatsingen of bij cle productie. Duurzaamheid begint bij onszelf. 

Theo A.M. Meijer en mr.dr. Peter van Wijmen zijn lid van de Tweede Kamer voor het cu,1. 
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