
Duurzame ontwikkeling 

Prof. dr. L.L.G. Soete 

Groei en 
duurzame ontwikkeling 

Alternatieve technologische mogelijkhe
den liggen voor het grijpen. Zij krijgen 
geen kans, omdat positieve impulsen 
zich maar langzaam ontwikkelen. En zij 
worden tegengehouden door het be
staande economisch groeitraject. 

Met de toenemende internationale zorg 
rond milieuverontreiniging en de leef
baarheid van de aarde komt het milieu
debat in Nederland, dat zoals gebruikelijk 
enkele jaren voordien zijn hoogtepunt 
kende, in een nieuw daglicht te staan. 

Eerst en vooral kan niet langer ont
kend worden dat milieu en de problema
tiek van duurzame ontwikkeling in de 
eerste plaats een internationaal probleem 
is. Zoals Frances Cairncross stelt: 'Natu
re is no respecter of national boundaries. 
Across those datted lines on the globe, 
winds blow, rivers flow and migrating 
species walk or fly. The datted lines may 
carve up the earth, but the sea and the 
atmasphere remain open ta all, ta che
rish or ta plunder.' (The Economist, 30 
mei 1992). Milieuverontreiniging kent 
geen grenzen, milieubeleid wel, zoals de 
implementatieproblemen rond het Natio
naal Milieubeleidsplan of de falende 
Nederlandse milieubeleidsinitiatieven in 
Brussel of Rio tot nu toe geïllustreerd 
hebben. 
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Ten tweede wordt ook steeds meer 
duidelijk dat milieu ondanks het feit dat 
de publieke perceptie ervan pas sinds 
enkele jaren de politieke aandacht krijgt, 
sinds lange tijd een probleem vormt, dat 
rechtstreeks het gevolg is van de opeen
stapeling van negatieve 'externe' effecten 
van onze welvaartsstijging over de afge
lopen decennia. Milieubeleid en duurza
me ontwikkeling is dan ook een beleid 
van lange adem dat zowel gericht is op 
het herstellen van fouten uit het verleden 
als nieuwe investeringsinspanningen 
vergt over de tijd en zelfs generaties 
heen. Milieu kent dan ook geen 'tijdgren
zen'. 

Ten derde, en als gevolg van beide 
voorgaande factoren roept duurzame 
ontwikkeling verdelingsvraagstukken op 
van fundamentele aard. Verdelingsvraag
stukken niet enkel binnen een land tus
sen generaties, maar ook en vooral tus
sen bevolkingen in verschillende landen 
die als het ware elk een verschillende 
'ontwikkelingsgeneratie' vertegenwoordi
gen; verdelingsvraagstukken met ande
ren woorden tussen de milieuverontreini
ging van de 'armen' (ontbossing, onge-
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zuiverde rioollozing, industriële afval, 
etc.) en de 'rijken' (C02-uitstoot van au
to's, toenemend energie-gebruik in de 
vrije tijd sfeer, etc.). 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
milieu normen scherp zullen verschillen 
tussen landen en dat de perceptie van 
de milieuproblematiek zelf varieert in 
functie van ontwikkelingsniveau. 1 Deze 
constatering druist in tegen de typische 
visie van een rijk, hoog ontwikkeld land 
zoals Nederland, dat milieu-normen als 
duidelijk objectief en wereldomvattend 
omschreven wil zien, waarbij internatio
nale regelgeving zo dicht mogelijk aan
sluit bij absolute milieunormen. Wanneer 
een arm ontwikkelingsland geconfron
teerd wordt met de keuze te investeren 
in filters in elektriciteitscentrales om 'acid 
rain' tegen te gaan of een ziekenhuis te 
bouwen om de kindersterfte tegen te 
gaan, zal de keuze per definitie op dit 
laatste vallen. Dat deze keuze op lange 
termijn de ontwikkelingsmogelijkheden en 
groei zou beperken weegt niet op tegen 
de korte termijn voordelen armoede en 
kindersterfte tegen te gaan. Om het even 
welk ander keuzevoorstel, vooral als dit 
vanuit een rijk land als Nederland zou 
geopperd worden, zou dit wellicht niet 
anders kunnen omschreven worden dan 
als milieukolonialisme. 2 

Het aanvaarden van verschillen tussen 
landen in het stellen van nationale mi
lieuprioriteiten roept echter grote vragen 
op rond de internationale implicaties van 
nationale prioriteitsstelling. 'Duurzame' 
ontwikkeling zoals hierboven reeds aan
gegeven is geen 'nationaal' te omschrij
ven streefdoel, maar in de eerste plaats 
een wereldconcept, dat slechts haalbaar 
kan zijn mits alle landen er ook in partici
peren en zich niet als' tree riders' opstel
len. De vraag naar de duurzaamheid van 
de huidige ontwikkeling roept bijvoor
beeld en wellicht in de eerste plaats 
vragen op rond de explosieve groei van 
de wereldbevolking en de ermee ge-
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paard gaande milieu- en groeibelasting, 
iets waaraan de rijke landen, nu althans, 
weinig deel hebben. Is het zich mede 
verantwoordelijk voelen en willen aan
pakken van deze problematiek, door 
bijvoorbeeld gerichter hulp te geven een 
uiting van milieukolonialisme of van een 
gerichter internationaal streven naar 
duurzame ontwikkeling op wereldniveau? 

In dit korte artikel wil ik niet verder in
gaan op deze fundamentele internationa
le verdelingsaspecten van de milieupro
blematiek die met de milieuconferentie in 
Rio reeds uitvoerig aan bod zijn geko
men. Ik wil me hier beperken tot de mi
lieuproblemen waaraan het rijke Noorden 
vooral heeft bijgedragen, en meer expli
ciet tot de vraag hoe het concept 'duur
zame ontwikkeling' gekoppeld kan wor
den aan verdere groei 3 De problematiek 
met andere woorden niet zozeer vanuit 
een nationaal perspectief benaderen, 
dan wel vanuit het standpunt van de 
milieuproblemen die gepaard gaan met 
verdere groei en ontwikkeling van een 

1 Zoals de hierboven aangehaalde Frances Calrncross 
het stelt: 'When faced with a cholce between cleaner 
air and less poverty. many poor countries wil I nghtly 
accept more pollution than a rich country world. in 
exchange for more economlc growth ... And It wil! 
make more sense to persuade local industry to dump 
its tOXIC waste wlth reasonable safety than to persua
de it to treat the stuff to Amencan lel/els.' The Econo
mist, 30 mei 1992, 8. 

2 Vanuit deze optiek kan men niet anders dan de posi
tie van Larry Summers. chief economist van de We
reldbank onderschrijven: 'What is the better course 
for rich countries: to put more aside for a postenty 
that wil! be far richer than we are, or to do more to 
help the world's poor now? I. for one, fee I the tug of 
the billion people who subsist on less than $1 a day 
in 1992 more acutely than the tug of future generati
ons.' The Economist, 30 mei 1992. 71. 

3 Ik heb het hier over het concept van economische, 
niet ecologische 'sustainability', waarbii ik mijzelf aan 
de kant van het 'strong sustainability' cnterium 
schaar. Voor meer detail zie Opschoor. J.B. (1991 j, 
'Sustainable Developmen!', paper naar aanleiding 
van de conferentie 'Environment. Growth and Sustai
nability' Erasmus Universiteit, Amsterdam. 13 novem
ber 1991 en Soete, L. en Ziesemer, T. (1991 j. 'Meri
tocracy for Sustainability', commentaar op J.B. Op
schoor's 'Sustamabie Development'. 

281 



Duurzame ontwikkeling 

reeds rijk en ontwikkeld land als Neder
land. 

Ondanks de uitgebreidheid en veelheid 
van onderzoek en interesse rond deze 
vraag, blijft dit debat mijns inziens gedo
mineerd door een vrij eenzijdige, lineaire 
visie van groei en welvaart. De manier 
waarop de toenemende milieuproblemen 
bijvoorbeeld vertaald worden in kosten in 
groei-percentage, waarbij verdere groei 
de middelen zal verschaffen om de toe
nemende milieukosten te betalen, vormt 
een prangende illustratie van dit eenzijdi
ge, lineaire denken: het extrapoleren van 
trends, waarbij de 'achteruitkijkspiegel' 
de enige wetenschappelijk verantwoorde 
uitkijk is op de toekomst. Vanuit deze 
benadering, is milieu dan ook een vrij 
beperkt probleem. De meest negatieve 
schattingen in de Verenigde Staten heb
ben het over een totale 'aanpassings
kost' van amper 0.1 % per jaar van het 
BBP (over de volgende 250 jaar) als 
gevolg van de klimaatsveranderingen 
gekoppeld aan het broeikaseffect; OE
SO-schattingen hebben het over een 
kost van 0,6 % in reëel inkomen in de 
OESO-landen (of 0,4 % in de wereld) 
van het stabiliseren van koolstof-dioxide
emissies in 2000 op het niveau van 
1990. Grotere uitgaven voor milieu heb
ben in deze zienswijze dan ook een 
beperkt rendement, en wegen, zelfs in 
ontwikkelde landen, niet op tegen het 
hogere rendement van bijkomende we
geninfrastructuur, gezondheidszorg, soci
ale voorzieningen, etc. 

De verscherpte milieuproblematiek 
vormt echter een voorbeeld par excellen
ce van een evolutionair, niet-lineair ont
wikkelingsproces. Karakteristiek voor 
zo'n ontwikkelingsproces zijn onder meer 
de grote invloed die kan uitgaan van 
kleine gebeurtenissen, de lange tijdperio
des die kunnen verlopen tussen oorzaak 
en waarneembaar gevolg en het relatief 
'vastzitten' van groei in een ontwikke
lingstraject. Vooral wat dit laatste betreft, 
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zullen 'marginalistische' aanpassingen of 
maatregelen ook slechts van 'marginale' 
betekenis zijn en zeker niet in' staat zijn 
deze soort van padafhankelijke ontwikke
lingstrajecten om te buigen. 

Het type voorbeeld van zo'n milieu-ont
wikkelingsproces is de aantasting van de 
ozonlaag. Een aantal ogenschijnlijk mi
neure 'small events' zoals de invloed van 
CFK-gassen op ozon door chloor
vorming; een lange 'broed' periode tot 
wetenschappelijk onderbouwd en erkend 
wereldprobleem en een aantastingstra
ject waarop geen van de huidige margi
nale maatregelen enig effect blijkt te 
hebben. Het broeikaseffect kan een zelf
de typevoorbeeld vormen. Het wachten 
op wetenschappelijke en statistische 
onderbouwing van de precieze milieu
impact zou weleens zo lang op zich 
kunnen laten wachten dat effectvolle 
maatregelen niet langer genomen kun
nen worden. Wat echter in deze situatie 
van grote onzekerheid wél duidelijk is, is 
dat de waarschijnlijkheid dat de eenvou
dige lineaire economische modellen een 
weerspiegeling zouden geven van wat de 
globale economische impact van het 
broeikaseffect zal zijn vrij gering is. 

'Duurzame ontwikkeling' is vanuit deze 
optiek in Opschoor's woorden dan ook 
een toepassing van het 'precautianary 
principle' dat overheden in situaties van 
, irreversible changes and/ar extensians 
af the state af the biasphere inta da
mains beyand past experience' zouden 
moeten hanteren: een zekerheidsgaran
tie op de toekomst, waarbij men mag 
hopen dat de wereld er inderdaad uit zal 
zien zoals de boven geciteerde, eenvou
dige economische modellen voorspellen, 
maar waarbij men liever het zekere voor 
het onzekere neemt en verdere groei en 
ontwikkeling onderwerpt aan criteria van 
lange termijn duurzaamheid 4 

4 Zie onder meer Opschoor (1992). 
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Technologie en duurzame ontwikke
ling 
In dit tweede deel wil ik dan ook dieper 
ingaan op de milieuproblematiek vanuit 
een bredere economische en technologi
sche visie, gebaseerd op een evolutio
nair, niet lineair denken, waarbij de toe
komst het resultaat is van een relatief 
onvoorspelbaar complex interactie-pro
ces maar waarbij 'wij' - als individuele 
economische agenten - endogeen zijn 
ten opzichte van dit proces, met andere 
woorden erdoor beïnvloed worden, maar 
het ook beïnvloeden en er zelf richting 
aan geven. Geconfronteerd met het 
toenemend aantal milieu-aantastings
'trajecten' komt er het in deze visie op 
aan maatregelen te nemen tot het om
buigen van het bestaande groeitraject, 
met andere woorden: het tot stand bren
gen van groei-bifurcaties in een minder 
milieubelastende richting, eerder dan het 
berekenen van de nodige financiële mid
delen om de milieuproblemen de baas te 
kunnen op basis van het huidige groeit
raject. 

Het wachten op 
onderbouwing van de 
precieze milieu-impact 
zou weleens zo lang op 
zich kunnen laten 
wachten dat effectvolle 
maatregelen niet langer 
genomen kunnen worden 

Het economische systeem in navolging 
van het technologische wordt in deze 
visie dan ook gekenmerkt door een evo
lutionaire ontwikkeling, eerder dan door 
lineaire evenwichtsgroei. Groeitrajecten 
komen tot stand gebaseerd op clusters 
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van technologische ontwikkeling en ge
ven het systeem een soms dramatische 
groei-impuls. Over het precieze belang 
van deze technologische ontwikkelingen 
kan hier niet verder uitgeweid worden.5 

Belangrijk is echter wel te wijzen op het 
feit dat juist zoals in het geval van milieu, 
het zich 'succesvol' verspreiden van 
dominante technologische ontwikkelingen 
dikwijls het gevolg is van kleine, histori
sche toevalligheden zoals bijvoorbeeld in 
het geval van de huidige dominante 
benzinemotoren in auto's. Dergelijke 
groeitrajecten worden echter in typisch 
evolutionaire traditie gekenmerkt door 
belangrijke' lock-in' effecten: het systeem 
zit vrij snel vast in een technologisch en 
economisch groeitraject. De dynamische 
schaal- en leereffecten gekoppeld aan dit 
traject, beperken in hoge mate de ont
wikkeling van alternatieve technologische 
en economische groeitrajecten, zelfs als 
deze zoals in het technologisch geval ex 
ante als efficiënter aangeduid kunnen 
worden. 

In de naoorlogse periode werden de 
meeste Westerse landen gekenmerkt 
door een groeitraject van automobiel
transport, geschraagd op continue tech
nologische leer- en schaaleffecten in de 
auto zelf, de benzinemotor, vele automo
bielonderdelen, en het brede gamma van 
infrastructurele voorzieningen van pomp
stations, 'auto'snelwegen, de ontwikke
ling van faciliteiten voor woon-werkver
keer, en alle andere hiermee verband 
houdende 'netwerk'infrastructuur. 

Zoals bij elk 'netwerk'infrastructuursys
teem doen zich bij verdere groei en ont
wikkeling ook meer en meer negatieve 
'externalities' voor. Congesties, hinder 
van alle soort, etc. nemen geleidelijk aan 
toe. Uiteindelijk bereikt het groeitraject 
zijn 'netwerk' limieten. Dit was het geval 

5 Zie onder meer Dosi et al.. (1988), Technical Change 
and Economie Theory, London/New Vork, Pinter 
Publishers. 

283 



Duurzame ontwikkeling 

met kanalen in de vorige eeuw, het is 
ook duidelijk het geval met de automo
bielinfrastructuur vandaag. 

Milieu vervult in deze evolutionaire 
visie de rol van alarmbel. Een alarmbel 
die tot op zeker niveau de limieten van 
het bestaande groeitraject aangeeft on
der meer in het relatief 'plots' naar voren 
brengen van de sinds jaren opgestapelde 
negatieve effecten op onder andere 'vrije' 
lucht, bodem en water. Een historische 
parenthesis is hier bijzonder leerzaam: 
op het eind van vorige eeuw kende een 
stad als London een enorme congestie 
en milieuprobleem omwille van het ge
bruik van paarden als transportmiddel. 
Paarden, zo wordt geschat, 'produceren' 
per dag niet minder dan 15 kilogram 
mest. In London stonden aan de meeste 
hoeken van de straten zogenaamde 
, crossing sweepers' die niet als taak 
hadden de wegen schoon te houden, 
maar voor voetgangers een weg te ba
nen om de straat 'mestveilig' over te 
steken. Op het einde van vorige eeuw 
telde men in London alleen al zo'n 6000 
crossing sweepers. Het alternatieve 
transportmiddel was sinds jaren voor 
handen, maar beknot in haar gebruik 
door regelgeving (het zogenaamde 'red 
flag amendmenf beperkte de snelheid 
van stoommachines tot 8 miles per uur). 
De kleine produktieschaal beperkte de 
realisatie van dynamische leer- en 
schaaleffecten en het ontbreken van 
infrastructurele voorzieningen belette 

voorts het tot stand komen van netwerk 
externaliteiten. In verhouding tot het 
paard, was de automobiel echter onge
veer 500 maal milieuvriendelijker. Of het 
dit laatste was dat uiteindelijk de teloor
gang van het paard en de snelle ontwik
keling en verspreiding van de automobiel 
tot stand zou brengen in de twintigste 
eeuw, is een discussie voor geschied
kundigen. Zeker is echter wel dat de 
groeibifurcatie die plaats vond, in milieu
termen haalbaar of vanuit het toenmalige 
ontwikkelingsperspectief 'duurzaam' 
werd. 

De parallel met onze huidige milieu
transportproblemen is opvallend. Het 
alternatieve technologische ontwikke
lingstraject is mijns inziens gekend en 
bestaat reeds vrij lang. Ik heb het onder 
meer over de vervanging van woon
werkverkeer door volledige interactieve 
telecommunicatiesystemen, die ontwikke
lingen als home-work, te/e-shopping, 
home-banking, etc. mogelijk maken. Als 
dikwijls lokale technologische experimen
ten bestaan deze alternatieven in de 
meeste Westerse landen sinds een aan
tal jaren echter zonder enig noemens
waardig succes. De redenen kunnen zo 
terug gegrepen worden uit het vorige 
voorbeeld: onvoorziene en ongeschikte 
regelgeving: de omvang van de noodza
kelijke infrastructurele voorzieningen; het 
brede gamma van institutionele en infra
structurele aanpassingen en voorzienin
gen. Alternatieve technologische 'net-

'Het CDA kiest voor duurzame economische groei; voor een ecologisch 
verantwoorde markteconomie. Dat houdt een afwijzing in van het model 
van de krimp-economie voor zover deze de stijging van arbeidsprodukti
viteit en welvaart als zodanig verwerpt. Dat model houdt te weinig 
rekening met het draagvlak dat nodig is voor milieubeleid zelf, maar ook 
voor sociaal beleid en voor de overige kerntaken van de overheid. Het 
CDA wijst ook een economisch groeimodel af voor zover dat ten koste 
van het milieu de bereikte welvaart en wijze van produktie wil handha
ven.' 
(uit: Ontwerp-Program van Uitgangspunten, pagina 56) 
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werk' mogelijkheden bestaan met andere 
woorden en liggen voor het grijpen. Zij 
hebben op dit ogenblik echter geen kans 
omdat de positieve externaliteiten die 
ermee gepaard gaan zich slechts over 
de tijd kunnen ontwikkelen en worden 
tegengehouden door het bestaande 
dominante technologische groeitraject. 

Om een bifurcatie in de richting van 
een ander, milieuvriendelijker groeitraject 
te brengen, zijn daarom niet zozeer grote 
sommen geld voor milieuvriendelijke 
investeringen of technologieën nodig. 
Wel het in kosten brengen van alle nega
tieve externaliteiten van het huidige 
groeitraject, en het bereid zijn het crea
tieve structurele aanpassingsproces dat 
als een gevolg in werking zou gesteld 
worden te steunen en mede te sturen. 
Dit betekent vooral geen 'marginalisti
sche' reeks maatregelen, maar een 
reeks relatief radicale maatregelen, die 
echter niets méér inhouden dan het 
principe 'de vervuiler betaalt' door te 
trekken tot elke 
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vervuiling en elke vervuiler of hij nu con
sument of producent is. Wat de resulte
rende structurele aanpassingen betreft, is 
het milieuprobleem echter niet te onder
schatten, en historisch 'unprecedented. 

Dat dit nieuwe groeitraject ons niet 
meer welvaart en persoonlijke vrijheid 
zou kunnen bieden dan het huidige 
groeitraject is zelfs geen relevante vraag
stelling meer. Onze huidige welvaart 
vermindert immers met de dag, naarmate 
we ons meer en meer bewust worden 
van de milieuproblemen waarmee we in 
toenemende mate geconfronteerd wor
den. 
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