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Is duurzame ontwikkeling 
onze gemeenschappelijke 
toekomst? 
L. RONDE* 
Duurzame ontwikkeling. Je kunt geen 
milleutijdschrift meer openslaan of je komt het 
tegen. Ministers gebruiken het te pas en te onpas. 
Het lijkt een toverwoord, maar kan het werken? 
En zo ja, hoe? Natuurlijk is iedereen voor een 
ontwikkeling die duurzaam is, maar wat bedoelen 
we als we dat zeggen? Wat hebben we ervoor 
over? Tot nu toe is de discussie over duurzame 
ontwikkeling enigszins buiten D66 om gegaan. 
Misschien omdat we er inderdaad allemaal zo voor 
zijn dat we in discussie geen brood zagen, maar nu 
iedereen gaat nadenken over 
verkiezingsprogramma's voor Tweede Kamer en 
gemeenteraden wordt het hoog tijd voor een 
nadere invulling van dit begrip. Daartoe deze 
aanzet, maar eerst een korte historie. 

Our common future 

Als essentie van duurzame ontwikkeling is het stre
ven naar een evenwichtssituatie te zien: evenwicht 
tussen produktie en consumptie van voedsel, energie 
en materialen. Oude culturen kenden dit evenwicht. De 
culturele verscheidenheid in de wereld van een paar 
honderd jaar geleden was sterk bepaald door de 
biologische diversiteit. Verschillende volkeren hadden 
verschillende manieren gevonden om met hun omge
ving om te gaan. Natuurlijk ging het ook vroeger af en 
toe mis, door veelal dezelfde oorzaken als nu, maar 
nooit eerder was de mensheid door aantal en door 
technisch vermogen in staat de gehele aarde blijvend te 
veranderen . 

De drie essentiële evenwichten zijn verstoord . We 
produceren voedsel op de verkeerde plaatsen en op 
een wijze die alleen is vol te houden met steeds grotere 
hoeveelheden kunstmest en bestrijdingsmiddelen en 
ten koste van een steeds kleiner arsenaal werkelijk 

In april 1987 verscheen het rapport 'Our common Duurzaam 
future', geschreven door een VN-commissie onder 
leiding van de premier van Noorwegen, mevr. 
Brundtland. De commissie bestond uit politici en weten
schappers uit zowel de westelijke, de oostelijke als de 
zuidelijke landen. 

Na onder andere het Club van Rome-rapport 'Gren
zen aan degroei' laat Ourcommon futureopnieuwzien 
dat de mensheid bezig is in snel tempo de basis van het 
leven te ondermijnen en zelfs te vernietigen, maar 
anders dan de Club van Rome eertijds, heeft de com
missie-Brundtland geprobeerd een uitweg te schetsen. 
Our common future eindigt met een roep om actie om 
de uitweg die de commissie ziet en die zij omschrijft als 
'sustainable development' (duurzame ontwikkeling), 
in realiteit om te zetten . De min of meer officiële 
definitie van duurzame ontwikkeling is: een ontwikke
ling die voorziet in de behoeften van de huidige genera
ties zonderde mogelijkheden van toekomstige genera
ties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te 
brengen. 

De bal ligt nu dus bij ons, als (potentiële) beleidsma- · 
kers op plaatselijk, nationaal of internationaal niveau, 
maar ook als consument of (werknemer van) produ
cent. 

Our common future geeft een a na Iyse van de proble
matiek op een aantal gebieden en benadrukt vooral de 
samenhang tussen de grote internationale milieu
problematiek en de armoede in vele landen. De analy
seszijn vrij uitvoerig en diepgaand, maar niet helemaal 
onomstreden. In het vervolg komen wij hier nog op 
terug. 

* De,auteur is lid van de Werkgroep Milieu van D66. 



goede grond. We verbruiken grote hoeveelheden 
energie-bronnen, die in het verleden op natuurlijke 
wijze zijn opgebouwd, ten koste van onvoorspelbare 
klimatologische risico's. We maken en verbruiken 
steeds meer produkten, zonder ons te realiseren wat 
het produktieproces en het verbruikte produkt aan 
afval opleveren en hoe we dit moeten verwerken. 

Voedsel 

De wereld produceert per persoon meer voedsel dan 
ooittevoren. Desondanks iservoor3/4 miljard mensen 
niet voldoende. Vooral in Afrika is de situatie rampza
lig. AI sinds 1970 produceert dit continent minder dan 
het consumeert en nog steeds groeit de bevolking in de 
meeste Sahel-landen sneller dan de voedselproduktie. 
De 8rundtland-commissie identificeert vier kernpro
blemen: 
1. De subsidies aan de landbouwsector in de Verenig
de Staten en de Europese Gemeenschap, samen goed 
voor bijna 50 miljard dollar. Deze subsidies leiden tot 
een overproduktie, overexploitatie van land en over
matig gebruik van bestrijdingsmidç1elen. De prijzen 
van voedselprodukten op de wereldmarkt worden zo 
kunstmatig verlaagd, waardoor de boeren in arme 
landen niet kunnen concurreren. 
2. In veel ontwikkelingslanden (voormalige koloniën) 
zijn de belangen van de kleine boer verwaarloosd en is 
prioriteit gegeven aan de grootschalige produktie, die 
veelal is gericht op de export. Hierdoor zijn de boeren, 
die voedsel voor de eigen streek verbouwen, verdron
gen naar de minder vruchtbare gebieden. 
3. Als gevolg van erosie verdwijnen voedingsstoffen 
en kan de bodem minder water vasthouden. Hierdoor 
nemen droogte en overstromingen in omvang en fre
quentie toe. Zonder maatregelen zal op korte termijn 
meer dan de helft van de landbouwgrond in Azië, 
Afrika en Zuid-Amerika door erosie verloren gaan. 
Oorzaken zijn onder meer slecht geplande irrigatie, 
waardoor de bodem te zout wordt voor landbouw
doeleinden en overmatige exploitatie van marginale 
gronden door van vruchtbaarder gebieden verdron
gen boeren. 
4. Het groeiende gebruik van kunstmest en bestrij
dingsmiddelen is de oorzaak van steeds meer proble
men. De door overmatig kunstmest-gebruik veroor
zaakte uitspoeling van stikstof en fosfaat vervuilt in 
toenemende mate het grond- en oppervlaktewater. 
Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft plaat
selijk tot de vervuiling van water en bodem geleid. 
Daarnaast sterven er in ontwikkelingslanden jaarlijks 
zo'n tienduizend mensen aan vergiftiging door bestrij
dingsmiddelen. 

De voedselproblematiek neemt in omvang toe door 
de steeds aanhoudende bevolkingsgroei. In veel lan
den is de armoede de belangrijkste oorzaak van deze 
groei. Een succesvolle bevolkingspolitiek moet - vol
gens de commissie-Brundtland - dan ook beginnen bij 
het aanpakken van die armoede. 

Energie 

Een citaat uit Our common future: 
Willen de ontwikkelingslanden in het iaar 2025 even- . 
veel energie kunnen gebruiken als de geïndustriali
seerde landen, dan zal dit betekenen dat het huidige 
mondiale energieverbruik wordt verviifvoudigd. Het 
ecosysteem van onze planeet zal hierniettegen bestand 
ziin, vooral niet als de toename gebaseerd zal ziin op de 
niet onuitputteliike fossiele brandstoffen. Met het oog 
op hetgevaardatde temperatuur op de gehele planeet 
zal stiigen - het broeikas-effect- en dat het milieu zal 
verzuren, kan zelfs een verdubbeling van het energie
verbruik op basis van de huidige combinatie van pri
maire energiebronnen niet worden overwogen. 

Het rapport benadrukt het belang van energiebe
sparing. Daarnaast is een versnelde introduktie van 
alternatieveenergiebronnen noodzakelijk: geen duur
zame ontwikkeling zonderduurzame energie. Overde 
vraag of kernenergie een van die duurzame energie
bronnen kan zijn, kon de Brundtland-commissie niettot 
een eenduidig oordeel komen. 

In de ontwikkelingslanden is het tekort aan brand
hout het grote energieprobleem. Hout wordt daar in 
grotere hoeveelheden verbruikt dan het kan groeien. 
Bij gebrek aan hout gaan plattelandbewoners koeie
mest en oogstafval als brandstof gebruiken. Dit heeft 
tot gevolg dat er te weinig organisch materiaal op het 
land terugkomt en de bodem verarmt. Een illustratief 
voorbeeld van de samenhang tussen het energiepro
bleem, het voedselprobleem en de armoede. 

Materialen 

De Brundtland-commissie acht een vergaande econo
mische groei en daarmee ook een groei in de indus
triële produktie noodzakelijk. Een citaat: 
Als de industriële ontwikkeling op de lange termiin 
duurzaam moet worden, zal deze radicaal moeten 
veranderen in haar kwaliteit, vooral in de geïndustriali
seerde wereld. Datwil niet zeggen datde industrialisa
tie haartop heeftbereikt. Zelfs metde huidige bevolking 
moet, volgens de Verenigde Naties, de mondiale pro
duktie met een factor 2,6 groeien om de consumptie in 
de derde wereldlanden op het niveau van de geïndus
trialiseerde wereld te kriigen. 
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Wil deze groei effect hebben op de ongelijke wel
vaartsverdeling, dan zal zij voornamelijk in de ontwik
kelingslanden moeten plaatsvinden. Het probleem is 
dat de economische mogelijkheden en de kennis in die 
landen ontoereikend zijn om de optredende en te 
verwachten milieu-effecten van een snelle industriali
satie op te vangen. De luchtvervuiling in veel steden in 
de derde wereld is nu al erger dan ooit in de industrie
landen is waargenomen . Volgens de Wereldgezond
heidsorganisatie leven bijna een miljard mensen in 
gebieden waar zwaveldioxide een probleem voor de 
gezondheid vormt. Verder is het een kwestie van tijd 
voordat de arme landen worden geconfronteerd met 
eenzelfde bodemsaneringsproblematiek als waar wij 
zelf mee kampen. Maarhet probleem speeltnietalleen 
daar; in het noorden van Tsjecho-Slowakije is de 
gemiddelde levensduurdoordegigantische milieuver
ontreiniging 10 jaar korter dan in de rest van het land. 
De Brundtland-commissie verwacht veel van milieu
effectrapportage om bedreigende activiteiten te signa
leren en te voorkomen. 

Andere problemen 

Naast de hiervoor beschreven basisproblemen 
schenkt Our common future nog aandacht aan een 
aantal andere problemen, zoals de verstedelijking in 
(vooral) de ontwikkelingslanden, het verdwijnen van 
grote aantallen soorten planten en dieren en een ver
mindering van de diversiteit aan ecosystemen, het 
beheer van gemeenschappelijke gebieden als de oce
aan, Antarctica en de ruimte en de relatie tussen de 
vrede- en veiligheidsproblematiek en de milieu- en 
ontwikkelingsproblemen. 

De reacties op het rapport 

De reacties op het Brundtland-rapport zijn over het 
algemeen zeer positief. AI bevat de analyse voor 
diegenen die zich al wat langer met de (internationale) 
milieuproblematiek bezighouden weinig nieuws, toch 
is zij door haar uitvoerigheid en diepgaandheid en 
door haar cijfermatige onderbouwing van groot be
lang. 

Zoals wellicht was te verwachten, bestaat er enig 
meningsverschil over de juistheid van de door de 
commissie-Brundtland als verantwoordelijk voor de 
geschetste problematiek aangewezen oorzaken, met 
name voor de problematiek zoals die speelt in de 
ontwikkelingslanden. In haar voorlopige standpunt 
over Our common future stelt de regering, dat het 
rapport teveel de nadruk legt op uit de internationale 
economische verhoudingen voortkomende externe 

factoren: 'De rol van het eigen (= door de ontwikke
lingslanden zelf gevoerde), veelal niet adequate 
ontwikkelingsbeleid, dat mede heeft geleid tot de ern
stige economische, financiële en milieuproblemen in 
veel ontwikkelingslanden, wordtten onrechte onderbe
licht'. Hierbij loopt de regering echter wel erg gemak
kelijk over het feit heen, dat veel ontwikkelingslanden 
ten gevolge van de schuldencrisis slechts een geringe 
financiële armslag hebben. Het Brundtland-rapport 
stelt dat in de landen van Latijns Amerika 35% van de 
deviezen, die via de export binnenkomen, weer moet 
worden uitgegeven ten behoeve van de aflossing van 
schulden. Een aantal niet-gouvernementele organisa
ties (NOG's) pleit er dan ook voor, dat de Nederlandse 
overheid meewerkt aan het oplossen van de schulden
problematiek. Naar hun mening zouden de schulden 
van de landen ten zuiden van de Sahara dienen te 
worden kwijt gescholden. Daarnaast zou zij zich in 
moetenspannenvoordetotstandkomin~van milieube
heersprojecten in ruil voor een gedeeltelijke schuldvrij
stelling (de zogenaamde debt-for-nature-swaps). Met 
name de situatie in Latijns-Amerika leent zich voordeze 
laatste mogelijkheid. 

Een ander punt van kritiek van een aantal derde 
wereld-organisaties,zowel hieralsterplekke, isdatde 
commissie de oorzaak van de milieu-problematiek 
teveel z.oekt bij de armen en de armoede in de ontwik
kelingslanden. Volgens hen zijn de armoede en de 
milieu-crisis nu juist het gevolg van door het westen 
gestuurde economische ingrepen, zoals het instellen 
van belastingen, het stimuleren van export en het ver
groten van het non-food agrarisch areaal. Met name 
het feit dat de in het Brundtland-rapport gepredikte 
duurzame ontwikkeling een ontwikkeling in westerse 
zin is, waarbij wederom de economische groei centraal 
staat, valt bij hen niet in goede aarde. 

Voor de realisering van duurzame ontwikkeling op 
internationale schaal legt de Brundtland-commissie 
een centrale rol bij de milieu-organisatie van de Ver
enigde Naties, het UNEP. Daarnaast zullen organisa
ties als het IMF en de Wereldbank in de projecten die zij 
financieren of in de eisen die zij voor leningen stellen, 
veel meer rekening met het milieu moeten houden en uit 
moeten gaan van een beleid gericht op duurzame 
ontwikkeling. De CRMH constateert een discrepantie 
tussen de in het rapport voorgestelde strategieën, die 
een zekere revolutionaire gezindheid veronderstellen 
en een gedrevenheid uitstralen, en het vertrouwen dat 
de commissie heeft in de mogelijkheden om de crisis via 
de bestaande instellingen op te lossen. Hoe dan ook, 
waarschijnlijk bestaat er op dit moment geen alterna
tief. De genoemde instellingen zijn te invloedrijk om 
buiten hen om oplossingen te kunnen forceren. Mis-



Zuinigheid geboden 

schien mogen we echter hoop putten uit het proces, dat 
zich momenteel in de Sovjet-Unie afspeelt, waar het 
ook lukt om veranderingen te real iseren, juist door 
gebruik te maken van bestaande structuren. 

Een ander belangrijk punt van kritiek op het 
Brundtland-rapport, dat ondermeer door de CRMH 
wordt verwoord, is dat het rapport weliswaar een 
goede analyse van de mondiale prqblematiek geeft, 
maar dat het wat betreft het oplossings-gericht denken 
blijft steken in strategieën op wereldschaal. De CRMH 
is van mening datditvoor regio's en individuele landen 
bij de uitwerking niet voldoende houvast biedt. Hier
voor had het rapport volgens haar globale aanwij
zingen moeten geven. 

Hetdirecte gevolg van het mondiale karakter van de 
gegeven analyse en het ontbreken van richtlijnen voor 
de implementatie op nationaal niveau is, dat het kabi
net in het Voorlopig Regeringsstandpunt over het 
Brundtland-ra pport voo ra I i ngaat op de i nternationa Ie 
problematiek en zich nauwelijks bezighoudt met het 
nationale beleid in engere zin . Dit grotendeels ontbre
ken van een vertaling naar het nationale (milieu-)be
leid, moet worden gezien als een belangrijke omissie, 
die hopelijk in de binnenkort te verschijnen Natuur- en 
MilieubeleidSplannen zal worden goedgemaakt. 

De Nederlandse regering zal naar onze mening een 
katalyserende rol moeten gaan spelen bij de uitwer
ki,ng van duurzame ontwikkeling in alle sectoren van 
het nationaal beleid . Immers, hoe wil de regering 
komen tot een verinnerlijking van het milieubesef in het 
bedrijfsleven, wanneer zij niet eerst de hand in eigen 
boezem steekt? Alle departementen zullen dan ook hun 
voor het milieu relevante wetgeving, beleidsvoorne
mens en maatregelen moeten toetsen aan de eisen van 
duurzame ontwikkeling. Een aantal NGO's en de Na
tuurbeschermingsraad pleiten in dit kader voor het op 
korte termijn oprichten van een 'Raad voor de Duurza
me Ontwikkeling', die de hiervoor noodzakelijke inte-

gratie en afstemming van het regeringsbeleid zou 
moeten bewaken . 

De Tweede Kamer heeft inmiddels in een ka
merbrede motie, de motie Boers-Wijnberg c.s., de 
regering verzocht de aanbevelingen van het 
Brundtland-rapport ten behoeve van het nationale 
beleid nader te concretiseren en daartoe uiterlijk in het 
najaar van 1989 in een definitief regeringsstandpunt 
aan te geven hoe per ministerie en per beleidsterrein 
aan deze aanbevelingen inhoud zal worden gegeven. 
De regering stelt echter nu reeds, dat ze in de aanbeve
lingen van het Brundtland-rapportgeen aanleiding ziet 
de positie van de ministervan VROM te versterken. Dat 
hoeft natuurlijk ook niet: wanneer milieu - zoals de 
commissie-Brundtland voorstaat - als facet in alle 
beleidssectoren wordt meegenomen, zou de milieu
minister zelfs geheel overbodig kunnen worden. 

Op dit moment zijn we echter nog ver van deze 
ideaal-situatie verwijderd. De Natuurbescher
mingsraad constateert dat in de praktijk - getuige 
rapporten als de Vierde nota ruimtelijke ordening, de 
Nota Rijsnelheden en de overheidsreactie op de WRR
studie 'Bouwstenen voor een geïntegreerde landbouw 
- de ecologische argumenten nog een zeer onderge
schikte rol spelen. 

Duurzame ontwikkeling is dus geen specifiek mi
lieudoel; Our common fufure benadrukt juist sterk de 
samenhang met het economische beleid. Een in de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aan
genomen resolutie benadrukt nogmaals de rol van het 
economisch beleid bij het stimuleren van duurzame 
ontwikkeling. Ook hier ziet de regering geen reden tot 
beleidswijziging, omdat volgens haar het Nederlands 
economisch beleid al rekening houdt met randvoor
waarden, die vanuit andere beleidsinvalshoeken -
waaronder het milieubeleid - worden gesteld. Dat 
deze conclusie nietdoor iedereen gedeeld wordt moge 
duidelijk zijn . 

Welke rol kan D66 spelen? 

Zoals uit hetvoorgaande mag blijken heeft hetverschij
nen van Our common fufure nog niet geleid tot een 
duidelijk breekpunt in de algemene lijn van het re
geringsbeleid. Misschien dat de klare taal van de 
RIVM-publicatie Zorgen voor morgen er mede zorg 
voor draagt, dat de voor 14 maart aangekondigde 
presentatie van het Nationaal MilieubeleidSplan het 
startpunt is van een op duurzaamheid gebaseerd re
geringsbeleid. 

Onafhankelijk van hetfeitofduurzame ontwikkeling 
nu wel of niet expliciet als grondslag voor hette voeren 
kabinetsbeleid wordt aanvaard, zullen wij het over-
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heidsoptreden vanaf dit moment aan een duurzaam
heidscriterium dienen te toetsen . Hiertoe is het van 
belang dataan ditcriterium een verdere invulling wordt 
gegeven. Hierbij zouden de volgende uitgangspuntën 
van duurzame ontwikkeling kunnen worden gehan
teerd: 

sluiting van stoffen-kringlopen. 
- energie-extensivering. 
- kwaliteit boven kwantiteit. 
Hierbij dienen de belangen van de ontwikkelingslan
den - wanneer opportuun - steeds terdege te worden 
meegewogen. 

Aangezien duurzame ontwikkeling een filosofie is, 
die uitstekend past bij het gedachtengoed van D66, 
moeten we hierbij het voortouw nemen. We zullen dan 
ook onze oude rol van ideeënpartij weer op moeten 
pakken, wat betekent dat we niet primair moeten 
proberen onze energie te steken in het formuleren en 
uitwerken van een allesomvattend beleid, maardatwe 
zullen moeten proberen om op allerlei beleidsterreinen 
en zowel landelijk als in de provincies en in de gemeen
ten, te komen met voorstellen, plannen en initiatieven, 
die een duurzame ontwikkeling naderbij kunnen bren
gen . Veel kleine voorstellen leiden tot een blijvende 
aandacht voor duurzame ontwikkeling in de pers en 
daarmee tot een groeiend begrip in de samenleving. 
Pas wanneer de westerse burger van de noodzaak tot 
duurzame ontwikkeling doordrongen is en er aak naar 
gaat leven, kunnen we van onze mede-aardbewoners 
hetzelfde vragen. Pas dan bereiken we het ideaal dat in 
Our cam man future wordt uitgedragen, namelijk dat 
dieene aarde ook één wereld zal zijn! 
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Boeken 

Vragen naar aanleding van een bijna vergeten land 

Maakt onbekend 
onbemind? 

Bij wijze van rechtvaardi
ging van het door hem 
gepleegde verraad van 
München in 1938 zou 
Chamberlain hebben ge
zegd: 
'Tsjechoslowakije is een 
ver land, waarvan wij 
weinig weten'. Daarmee 
sloeg de toenmalige Britse 
premier de spijker op de 
kop. Wie wist dat Tsje
choslowakije in het inter
bellum de enige goed 
functionerende parlemen
taire democratie in 
midden- en oost-Europa 
was? Het enige land in de 
regio met een diepgewor
telde humanistisch
democratische en burger
lijke traditie? Een land ook 
met een grotere en beter 
gespreide welvaart dan de 
meeste west-Europese 
landen, waaronder Ne
derland? Bijna niemand 
besefte dat in 1938. Deze 
onkunde vormt wellicht de 
verklaring voor het onbe
grijpelijke wat er een jaar 
later gebeurde. Voor de 
westelijke geallieerden 
was het behoud van hun 
bondgenoot Tsjechoslo
wakije geen oorlog 
waard. Dat laatste was wel 
het geval met de aanval 
van Duitsland op Polen, 
een land dat - afgezien 
van zijn westelijke buur
staat- als de meest reacti
onaire en anti-semitische 
dictatuur van Europa kon 
worden beschouwd. 

Sinds 1938 is er op het 
gebied van de kennis van 
Tsjechoslowakije maar 
weinig verbeterd. Voor de 
meeste mensen is dat land 
een van de vele oostblok
landen. Wie weet er het 
fijne van de achtergrond 

van de communistische 
staatsgreep van 1948, de 
Praagse lente twee decen
nia later en de daarop 
volgende 'normalisatie'? 

Lezing van de dissertatie 
van Hans Renner over de 
naoorlogse geschiedenis 
van Tsjechoslowakije kan 
heel wat gaten in de be
perkte kennis over dit 
onderwerp opvullen. Ren
ner, zelf een in 1968 
gevluchte Tsjech en van
daag de dag werkzaam 
aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen, geeft niet 
alleen een degelijke en 
duidelijke beschrijving en 
analyse van de vele diep
tepunten en de schaarse 
hoogtepunten in de eigen
tijdse historie van zijn ge
boorteland, hij confron
teert de lezer ook - zij het 
impliciet- met een aantal 
vragen van meer algeme
ne strekking. 

De deugdzaamheid van 
hervormingsgezinde 
apparatsjiks 
Renner schildert ons een 
portret van Dubeek dat 
niet overeenstemt met het 
wijdverbreide imago van 
deze tragische politicus 
van symbool van de 
Praagse lente, van 'het 
socialisme met een mense
lijk gezicht'. Om te begin
nen was er de verkiezing 
van Dubeek. Toen de posi
tie van de neo-stalinist 
Novotny onhoudbaar was 
geworden, moest er een 
nieuwe partijleider wor
den gekozen. Als typische 
compromisfiguur rolde de 
onbekende, wat kleurloze 
apparatsjik Alexander 
Dubeek uit de bus. Omdat 
Dubeek - apparatsjik als 
hij was-zich altijd volle
dig aan het heersende 
regime had geconfor-


