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Ou u rzaamheid 
behoeft dwars 
denken 
Het begrip 'duurzaamheid' is een sleutelwoord geworden van de moderne interna
tionale politiek. Duurzaamheid is wat mij betreft de poging om milieubeleid en 
sociaal-economische ontwikkeling in te bedden in de menselijke natuur. Die uitda
ging van de duurzaamheidsgedachte is kort .samen te vatten met het bekende zin
netJe uit de Driestuiversopera van Brecht: "eerst het vreten, dan de ·moraal." Want 
iedereen zal zeggen dat ze voor een mooi milieu zijn, voor sociale ontwikkeling 
van de Derde Wereld, tegen de zeespiegelstijging, en voor het beschermen van 
regenwouden en zeldzame dieren, maar er moeten 's avonds wél aardappels op 
tafel. Of rijst, of maïs, of welk eten dan ook, als er al etén is. Kortom: hoe combi
neren we de zorg voor de toekomstige generaties met de primaire belangen van 
de generatie van vandaag die ook moet leven? Dat is de vraag. 

DOOR BORIS VAN DER HAM 

Het interessante is dat we op die vraag, die wereldomvattend is, ook nog best het antwoord 
weten. Neem nu de energievoorziening. We weten allemaal al jaren dat we van de oliegeba
seerde economie af moeten en op duurzame bronnen moeten overgaan. Wat zijn daar de pro
blemen dan bij? Onlangs heeft een deskundige mij op de achterkant van een bierviltje uitgere
kend dat er slechts een paar honderd vierkante kilometer aan zonnepanelen nodig zijn om in 
de huidige energiebehoefte van de aarde te voldoen. Een kind zal zich afvragen: waarom 

Waar blijft 8alkenende? 

beginnen we er NU niet groot
schalig mee? Een terechte vraag, 
lijkt me. 
De doelen zijn ons dus wel 
bekend. Maar de weg ernaartoe 
is het onderwerp van discussie. 
Het woord 'transitie' is daar.om 
verheven tot de kern van duur-

zame ontwikkeling. Welke stappen moet je zetten om tot de ideale situatie te komen, hoe 
maak je vernieuwing mogelijk, ·hoe betaal je het en wie gaan nieuwe dingen uitvinden? 

Kan Nederland, als klein landje, een rol spelen in de enorme opgave van duurzame ontwikke
ling? Als het gaat om de echt grote problemen van onze ~ijd -armoede, energie, biodiversiteit 
en water- kunnen we die immers alleen· maar in internationaal verband aanpakken. Mijns 
inziens' is de rol van kleine landen als Nederland onontbeerlijk. Internationale podia hebben 
immers vrije spelers nodig, aanjagers, golfopwekkers. In dat licht is het rapport 'Omgaan met 
kennis in transities' van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu en Natuuronderzoek interessant. Het 
rapport stelt "dat vernieuwing. niet kan zonder nieuw, dwars denken". Innovatie is altijd een 
kracht van Nederland geweest, maar waar wil Nederland de komende decennia constructief 
dwars liggen, en met wie gaan we die nieuwe dingen doen? 

Witte biotéchnologie 
Technologische vernieuwing is een voorwaarde bij transitie. Europa blijft daarbij achterlig

gen. Ondanks de Lissabon-doelstellingen worden er in Europa en daarin Nederland niet echt 
grote stappen gemaakt. Zeker als je het vergelijkt met landen als Japan, ook China en 
AmeriJ<a. George Bush staat niet bekend als een groot milieu denker. Maar hij heeft in een 
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mum van tijd, toen hij overtuigd was van de 
toekomst van de waterstofeconomie, 1,2 
miljard dollar ter beschikking gesteld voor 
onderzoek. Het effect van zo'n gebaar en 
zo'n enorme berg geld is dat the best and 
t~e brightest zich als bijen in Amerika 
samendrommen om het Hogere Honing van 
de waterstofeconomie te onderzoeken. Mooi 
dwars gedacht van Bush. Dit soort leider
schap ,zie ik helaas niet terug bij de 
Europese Commissie, waar er ongetwijfeld
nog menig vergadering aan zal worden 
besteed. Naast broodrlOdige kennis over 
nieuwe milieutechniek, missen we daardoor 
ook de economische voordelen van het ont
wikkelen ervan. Ook op het gebied van de 
zogeriaamde witte biotechnologie loopt 
Amerika voorop. Deze witte biotechnologie 
is dé oploSSing bij de productie van chemi
caliën en kan nu al energiebesparingen ople
veren van 40% en is uitermate geschikt om te 
voldoen aan de ]ohannes
burg-doelstelling dat in 
2020 het gebruik van che-
micaliën sterk moet zijn 

richtlijnen uitgedaan over dammen en eco
systemen waar sindsdien redelijk aan is vol
daan. Dat de kopgroep gedachte ook in 
internationaal opzicht kan werken hebben 
we gezien tijdens de top in ]ohannesburg. 
Daar heeft de EU met de aanstaande toetre
ders samen met Canada, Brazilië, 
Noorwegen, IJsland en Nieuw Zeelandaange
geven hardere doelstellingen na te streven 
voor duurzame energie dan wat mondiaal 
nodig was. Wat D66 betreft zou Nederland 
ook een kopgroep moeten vormen met ande
re Europese landen op het gebied van bij
voorbeeld dierenwelzijn. Als een aantal lan
den, in een groep, bewijzen dat hoge 
ambities wel degelijk kans van slagen heb
ben, zijn slomere regeringen sneller geneigd 
hen in de ambitie te volgen. Dit vereist dus 
meer leiderschap van onder meer dit kabi
net; het wijzen naar Europa en naar het level 
playing field om vooral dingen niét te hoe-

ven doen is een slechte 
reflex van de minister van 
Landbouw en de staatsse
cretaris van Milieu. 

teruggebracht. Een land als 
Nederland, waar een zeer 
sterke chemische industrie 
nestelt, moet deze innova
ties omarmen en uitbou
wen. Waar blijft Balken
ende dus met de 
speerpunten van het inno
vatieplatform? 

D~urzame politici Duurzame politici houden 
niet van blindemannetje 
spelen en wachten niet tot 
de ánder het eerst met zijn 
ogen knippert. Die zijn 
dwars en doen het zélf. 

houden niet van 

blindemannetje 

spelen Landbouwhervormingen 
noodzakelijk 

Kopgroepen en netwer
ken 

"Er zijn zo'n twintig 
grote mondiale problemen die we in onge
veer twintig jaar 
moeten oplossen, of er tenminste een start · 
mee hebben gemaakt. Hl:lidige instituties . 
voldoen niet aan de benodigde flexibiliteit." 
De Fransman Rischard heeft als onderdirec
teur van de Europese afdeling van de 
Wereldbank een boek geschreven met deze 
stelling. Hij pleit voor netwerkafspraken tus
sen landen, bijvoorbeeld voor visserij, of 
een andere invulling van de G7 of de G20. 
Hij bepleit kopgroepen van landen en regio's 
om sneller tot resultaten te komen en 
onwrikbaar geachte standpunten tóch los te 

. wrikken. 
Er zijn goede voorbeelden van kopgroepen. 
Zo zijn de cfk's in betrekkelijke korte tijd uit 
de spuitbussen verdwenen, via afspraken 
met de meest betrokken landen. · Ook de 
Global Dams Commission heeft een aantal 

.. 

Een paar maanden gele
den waren in Kopenhagen 
tien van 's werelds topeco
nomen, allen 

Nobelprijswinnaars, bij elkaar om te praten 
over de manier waarop de grootste mondiale 
problemen kunnen worden aangepakt. In 
hun zogenaamde Copenhagen Consensus 
stond het afschaffen van landbouwsubsidies 
hoog op het prioriteitenlijstje. Terecht, want 
nog steeds wordt alleen al in Europa-bijna 
de helft van de totale EU begroting uitgege
ven aan landbouwsubsidies voor gewassen 
als suiker, maïs, graan en aardappelen. De 
productie subsidies gaan hand in hand met 
exportsubsidies voor Európese overschotten: 
Brussel geeft alleen al aan suiker jaarlijks 
1,3 miljard euro uit. Zo kan er kunstmatig 
geconcurreerd worden met de veel goedko
per geproduceerde suiker uit de Derde 
Wereld. Het is een understatement 
dat · dit niet goed is voor de duurzame ·eco
nomische ontwikkeling van die landen. Er 
wordt letterlijk honger geleden door het 
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bestaan van onze subsidies. De economische 
faculteit van de Universiteit van Adelaide 
heeft becijferd dat als alle landbouwsubsi
dies in de wereld' met de helft zouden wor
den teruggedrongen, dit tussen de 200 en 
1000 miljard dollar per jaar zou opleveren 
aan efficiencywinst. Dat is een astronomisch 
bedrag van tussen de 30 en 150 dollar per 
wereldburger. 
In 2001 zijn de landen die deelnemen aan 
de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Doha 
gesprekken begonnen om een einde te 
maken aan deze handelsbarrières. De partij
en zitten elkaar nu al 3 jaar aan te kijken in 
de noop dat de ander de eerste stap durft te 
doen. Gelukkig heeft de Europese 
Commissie een paar maanden geleden 
getracht om uit deze impasse te komen door 
te verklaren bereid te zijn om de exportsub
sidies af te schaffen, mits ook Noord
Amerika en Australië meedoen. Een prima 
actie, het werd hoog tijd. Vanzelfsprekend 
heeft deze 'dwarse' actie van de Commissie 
meteen een stortvloed van kritiek ontvangen 

van Europese landbouworganisaties. CDA
kamerleden sloten zich bij die kritiek aan. 
Gelukkig keek de Commissie voor één keer 
wél naar het mondiale belang. 

Onontbeerlijk . 
"Lets stop ta/king, lets go wa/king," zei 

premier Balkenende op de duurzaam
heidstop in Johannesburg in 2002 . Een 
beetje steènkolen Engels , dat wel -en steen
kolenengels is .niet echt gepast op zo'n 
duurzaamheidstop zou je zeggen- maar het 
wasgoed bedoeld. Hij citeerde tijdens die 
top ook Mahatma Gandhi : "You must be the 
change you wish to see in the wor/d." "Een 
inspirerende uitspraak: je moet zelf de ver
andering zijn die je V00r de wereld wilt. Als 
Nederland en Europa die uitspraak goed op 
zich laten inwerken, dan zullen ze beseffen 
dat enige dwarsheid onontbeerlijk is om te 
komen tot een duurzame wereld. 

Boris van der Ham is Tweede Kamerlid voor 
D66 

DE ZWAKKE SCHAKELS TUSSEN KENNIS & ECONOMIE 

Maandag 25 oktober organiseert D66 in het Auditorium van de Technische Universiteit 
Eindhoven de nationale kenniseconomie conferentie "De zwakke schakels tussen kennis & eco
nomie': . Geïnteresseerden uit overheid, politiek, kennisinstellingen, onderwijs & wetenschap en 
bedrijfsleven kunnen met elkaar en vele interessante sprekers (o.a. minister Laurens Jan 
Brinkhorst, Roei Pieper, Bari!! Dittrich en voorzitter van de raad van bestuur van TU Eindhoven 
A. Lundqvist) in discussie van over dit thema. 

Voor meer informatie over het programma of om u op te geven voor de conferentie kunt u con
tact opnemen met jan Willem .Dijk via jan. willem.dijk@dconsu/t,n/, of kijk op www.d66kenniseco
nomie.n/ 


