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Achter de vraag Is duurzaamheid meetbaar? ligt de vraag naar de verhouding
tussen wetenschap en democratie in het duurzaamheidsdebat. Uitgaande van
de eenvoudige tweedeling dat wetenschap feiten kan vaststellen maar geen
waardeoordelen, terwijl democratie daarentegen juist de taak en bevoegdheid
heeft om normatieve kwesties to beoordelen maar voor feitelijke informatie
van wetenschap afhankelijk is, moeten we dus uitzoeken wat wiens taak en
bevoegdheid is. Dit is geen academische kwestie, maar een zeer actuele en
praktisch-politieke controverse, die is uitgelokt door de nota Duurzame Risico's
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) van juni
1994.1

Tot deze nota verscheen, bestond over de uitgangspunten van het Neder-
landse duurzaamheidsbeleid een tamelijk brede consensus, waarin ook ik
mij goeddeels kon vinden. De WRR-nota, met de Wageningse hoogleraren
Rabbinge en Schoonenboom als hoofdauteurs, bracht daarin verandering. Zij
karakteriseerden deze consensus als technocratisch. Deze kritiek - die zich
toespitste op het door Opschoor geintroduceerde begrip milieugebruiksruimte2
- beschouw ik als grotendeels ongefundeerd en schadelijk voor de duurzaam-
heidsdiscussie. Door een preciezere invulling to geven aan de begrippen
duurzaamheid en milieugebruiksruimte zal ik hieronder pogen deze kritiek to
weerleggen.

Brede consensus

In het National Milieubeleidsplan (NMP) van 19893 en zijn successieve aan-
vullingen (NMP±, NMP2) werden tamelijk drastische reducties (met 70 - 90%)
van allerlei vormen van milieubelastingvoorgesteld, to bereiken in de periode
tot 2010. Deze nota's waren onderbouwd met uitvoerige, vooral natuurweten-
schappelijke, ,milieukundige en ecologische analyses, onder meer in het rap-
port Zorgen voor Morgen4 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
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Milieuhygiene (RIVM,1989) dat brede maatschappelijke steun genoot.

Een structurele bijdrage aan liet duurzaamheidsdenken was in de vooraf-
gaande jaren geleverd in de advisering door de Sociaal-Economische Raad
(SER). Bij de opkomst van het milieuprobleem, eind jaren '60, had de SER aan
haar vijf doelstellingen van economisch beleid - groei, werkgelegenheid,
betalingsbalans, stabiele munt, redelijke inkomensverdeling - een zesde
doelstelling toegevoegd: een leefbare natuurlijke omgeving. Later echter, in de
jaren '80, stelde zij vast dat 'handhaving van ecologisch evenwicht' een
doelstelling van hoger orde is, die een voorwaarde vormt voor welke econo-
mische bedrijvigheid dan ook. Zulk een, ('kaderstellende') voorwaarde kan niet
tegen economische ('taakstellende') doelstellingen worden afgewogen, doch
ligt op een hoger niveau, aldus de SER.5

Dit correspondeert met het beeld van een milieugebruiksruimte die' grenzen
stelt aan de mogelijkheden tot economische en andere activiteiten. Het begrip
milieugebruiksruimte (MGR) werd geintroduceerd door Opschoor, in zijn
oratie van 1988. Onder zijn voorzitterschap is dit begrip de laatste jaren vooral
door de Raad voor het Natuur- en Milieuonderzoek (RMNO) uitgewerkt.6 De
milieugebruiksruimte omschrijft de maximale milieubelasting die een eco-
systeem kan verdragen (op grond van zijn veerkracht en buffers) zonder in
kwaliteit achteruit to gaan. Zulk een belasting kan tot in het oneindige worden
voortgezet. ' De milieugebruiksruimte belichaamt derhalve de. verzameling
grenzen die een samenleving moet respecteren, wil zij let predikaat 'duur-
zaam' verdienen; hij wordt ook wel aangeduid als de draagkracht van het eco-
systeem.

Opschoor pleegt dit. begrip toe to lichten aan de hand,', van het voorbeeld
'haringen'. Van de driedimensionale haring-gebruiksruimte wordt de eerste
dimensie gevormd door het aantal aanwezige haringen, de populatiegrootte
die kan varieren tussen de ondergrens 'levensvatbare populatie' en de boven-
grens 'maximale populatie' - de draagkracht van het ecosysteem voor harin-
gen. De tweede dimensie wordt gevormd door de jaarlijkse toename van de
populatie, volgens een logistieke of S-curve, beginnend bij nul als de populatie,
klein is, vervolgens stijgend als de populatie stijgt en tenslotte afvlakkend
naarmate de populatie de draagkrachtgrens nadert. Deze toename, die jaarlijks
geoogst (gevangen) kan worden zonder de populatie to bedreigen, bereikt
ergens in het midden een maximum: de maximum sustainable yield (MSY). Er is
echter nog een derde dimensie: grootte en'groei zijn beide afhankelijk van de
kwaliteit van het achterliggend regeneratiesysteem - haringen eten immers
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geen haringen maar zijn afhankelijk van voedsel uit hun omgeving. Naarmate
dit regeneratiesysteem (door andere milieubelasting) wordt aangetast, dalen
de maximaal draagbare populatie en de jaarlijkse toename van haringen.
Figuur 1 is het resultaat: een gewelfd plafond aan de duurzame haringvangst
dat lager wordt naarmate het regeneratiesysteem versukkelt of wanneer men
meer dan wel minder (!) dan de maximum sustainable yield oogst.

aanwas

populatie

MILIEUGEBRUIKSRUIMTE

Figuur 1

Milieudefensie gebruikte het idee milieugebruiksruimte in haar Actieplan
Nederland Duurzaam (1992).7 Voor enkele elementaire hulpbronnen berekende
ze de mondiale milieugebruiksruimte en deelde die vervolgens door de to
verwachten 10 miljard wereldburgers om vast to stellen dat per Nederlander
of wereldburger jaarlijks 1,7 ton C02 mag worden uitgestoten, dagelijks 80
liter water beschikbaar is, benevens 0,31 hectare grasland en 0,4 kubieke meter
hout of papier. Vervolgens ging zij na welke ingrepen in onze productiestruk-
tuur en levenswijze dat vergt.
Het onderzoekprogramma Duurzame Technologische Ontwikkeling van het mi-
nisterie van VROM, geleid door de Delftse hoogleraren Jansen en Vergragt,
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ging eveneens op basis van een geschatte milieugebruiksruimte na welke
technische ontwikkeling in het jaar 2040 geboekt zou moeten zijn.8 Ze gebruikt
die prognose vervolgens our terug to rekenen ('back-casting') welke initiatieven
daartoe than moeten worden ontplooid en om in de tussenliggende jaren vast
to stellen of wij 'op schema liggen',

Tot zover de praktijk van de milieugebruiksruimte. De vraag die ons van-
avond nog ampel zal bezig houden is natuurlijk: hoe feitelijk of hard is die
ruimte? Op het eerste gezicht lijkt de milieugebruiksruimte niet zo hard als
echte ruimte. De milieugebruiksruimte kan immers worden overschreden - er
kin meer geoogst worden dan de jaarlijkse aanwas - alleen heeft dat wel
en teruglopende (tendentieel verdwijnende) populatie tot gevolg. De milieu-
gebruiksruimte kan dus slinken en ook weer groeien maar is wel op ieder
moment een gegeven. Zij is dus niet zo hard als een kubieke meter water: je
hoeft niet to verbieden daaruit meer dan 1000 liter to tappen want dat zit er
eenvoudig niet in. Maar is zij dan net zo zacht als conventies zoals de maxi-
mumsnelheid van 80 kilometer of 50 mijl per uur? Bestaat de milieugebruiks-
ruimte uit een verzameling objectieve, meetbare grenzen? Zijn alle milieu- en
duurzaamheidsnormen van deze aard? Als dat niet zo is, zou het inderdaad
technocratisch zijn om - zoals NMP en RNM - de indruk to wekken dat
wetenschappers de grenzen kunnen bepalen en dat milieu- en duurzaam-
heidsbeleid bestaat uit het handhaven van door wetenschap vastgestelde nor-
men.

De kritiek van de WRR

Centraal punt in de kritiek van de WRR op deze heersende opvattirig is dat wij
over onvoldoende wetenschappelijke kennis beschikken om de grenzen van de
milieugebruiksruimte to bepalen. Niet -alleen heeft wetenschappelijke kennis
principieel een feilbaar karakter, wat blijkt uit het feit dat hij sours aan
drastische revisies onderhevig is, veel kennis over dosis-effectrelaties is boven-
dien slechts van statistische aard, en er zijn grote onzekerheden omdat we in
de praktijk to doen hebben met unieke; onherhaalbare systemen waarmee geen
experimenten kunnen worden gedaan. Onze kennis is in zulke gevallen slechts
toetsbaar aan modellen die - zoals bekend -- de werkelijkheid slechts
gedeeltelijk representeren. Daarbij is de kennis van beschikbare hoeveelheden
grondstoffen ontoereikend om regels voor duurzaam gebruik to formuleren.
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Met betrekking tot biodiversiteit is een volledige, niet-selectieve bescherming
van alle soorten uitgesloten, zodat er gekozen zal moeten worden; een keuze
die onvermijdelijk subjectief of cultureel bepaald zal zijn.

Volgens de WRR bestaat er dus geen eindige en.wetenschappelijk kenbare
milieugebruiksruimte en berust dit gangbare 'koek-model' - de milieu-
gebruiksruimte als een grote, to verdelen koek - dan ook op technocratisch
misbruik van wetenschappelijk gezag, ter maskering van subjectieve keuzen.
In plaats van op een meetbaar geachte draagkracht van ecosystemen dient
milieubeleid dus gebaseerd to worden op expliciete risicoschattingen die be-
rusten op een politieke afweging van alle relevante belangen. De nota Duur-
zame Risico's beschouwt de heersende - ten onrechte op het gezag van weten-
schap steunende - traditie van het Nederlandse milieubeleid als de belang-
rijkste oorzaak voor het wegzakken van het milieu uit de publieke opinie en de
politieke actualiteit, en verantwoordelijk voor het feit dat milieubeleidsdoel-
stellingen keer op keer niet gehaald worden. Immers, milieubeleid dat een-
zijdig door milieuministers en deskundigen als dictaat wordt opgelegd aan
ministeries en maatschappelijke sectoren - economie, transport, landbouw, et
cetera - die dat beleid vervolgens moeten waarmaken, ontbeert de nood-
zakelijke brede legitimiteit. Zo'n sector zal zich nooit echt inzetten voor de
realisering van doeleinden, zolang zij zelf niet bij de vaststelling ervan is be-
trokken. Het milieubelang mag dus geen voorrang hebben op andere belan-
gen, maar moet - on maatschappelijk draagvlak to hebben - berusten op
een open afweging tussen milieu- en andere sectorale belangen. Daarmee keert
de WRR zich tegen de eerder genoemde SER-gedachte van kaderstellende
randvoorwaarden.
Ondanks haar prijzenswaardige intentie om 'duurzaamheid' weer hoog op de
politieke agenda to krijgen en ondanks sommige tamelijk krachtige concrete
aanbevelingen. - die door de WRR zelf als subjectief worden gepresenteerd en
niet uit haar redenering voortvloeien - beschouw ik deze WRR-nota als een
ernstige terugval in het debat over duurzaaniheid, die ten onrechte een gunstig
onthaal heeft gevonden. Zelfs Opschoor kreeg, bij zijn vertrek als RMNO-
voorzitter van de achterblijvenden, een bundel uitgereikt onder de titel De
Milieugebruiksruimte voorbij? De cOntroverse tussen RMNO en WRR kan mijns
inziens creatief worden opgelost met een scherper duurzaamheidsbegrip en
een preciezere omschrijving van het karakter van de milieugebruiksruimte.
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Duurzaamheid

De kritiek van de WRR kan goeddeels gepareerd worden door een adequate
definitie van het begrip 'duurzaamheid' consistent uit to werken en vervolgens
na to gaan'hoe daarin empirische en normatieveaspecten zijn verstrengeld.
Een geschikt uitgangspunt voor de ontwikkeling van het duurzaamheids-
begrip is nog altijd de formulering van de Commissie Brundtland waarmee de
United Nations Conference on Environment and Development (UNCED,1987)
werd'besloten: Duurzame Ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige
generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar to
brengen ook in hun behoeften to voorzien.9 Een veel geciteerde maar weinig be-
grepen formulering. Het begrip 'Duurzame Ontwikkeling' was ontegen-
zeggelijk een compromisformule: de groeibehoeften van de Derde Wereld
werden erkend met het begrip ontwikkeling, terwijl de milieuzorgen van de
rijke.noordelijke en westerse landen recht werd gedaan met het criterium
duurzaamheid.
Pas bij close-reading geeft deze formule een fundamenteel inzicht prijs: welke
rol speelt hierin immers het milieu? Het word milieu komt niet voor terwijl
iedereen de indruk heeft, dat het er wel over gaat. Mijns inziens staat bier:
1. iedere generatie voorziet in haar eigen behoeften: haar ontwikkeling;
2. elke generatie doet daarbij een beroep op mogelijkheden: het milieu;
3. men kan die mogelijkheden voor toekomstige generaties schaden, zodat

de ontwikkeling pas duurzaam is. als zij de natuurlijke njbgelijkheden in
stand houdt. II

I
51

Figuur 2 illustreert- dit. Langs de horizontale tijdas doen aclifereenvolgende
generaties ten behoeve van hun cultureel verankerde ontwikkeling een beroep
op natuurlijke hulpbronnen. Zolang deze onvermijdelijke interventies in de
natuur effecten hebben die zich kunnen herstellen (rever'sibel zijn) is er nets
aari de hand; pas irreversibele effecten verminderen de kansen'voor toekom-
stige generaties. De kromme lijn geeft een optimistische indicatie van ons feite-
lijk natuurgebruik: een - naar wij hopen tijdelijke - excursie in de onduur-
zaamheid.
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DUURZAAMHEID VOOR GENERATES

NATUUR .

CULTUUR-

generaties

Figuur 2

Duurzaamheid is dus een kwestie van rechtvaardigheid tussen generaties, van
eerlijkheid en gelijke kansen op het gebruik van milieu ten behoeve van de
eigen productie. Daarmee wordt duurzaamheid een soort sociale kwestie:
iets wat mensen (generaties) elkaar aandoen, via het milieu. Met als pijnlijke
bijzonderheid dat de potentieel getroffenen nog niet bestaan en dus geen
sociale strijd kunnen ontketenen tegen het privilege van de eerdere gene-
raties die - in de tijd gezien - stroomopwaarts leven.
Duurzaamheid als rechtvaardigheid tussen generaties is daarmee een
antropocentrisch gezichtspunt, dat echter naar mijn indruk in zijn concreet-
politieke uitwerking tot minstens zoveel milieubescherming leidt als allerlei
ecocentrische en intrinsieke-waarde beschouwingen die qua filosofisch
ethische rechtvaardiging veel dubieuzer zijn.lo
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- De Brundtland-definitie gebiedt ons de mogelijkheden van toekomstige gene-
raties to ontzien en zegt dus expliciet niet dat wij met hun behoeften rekening
moeten houden. Dat veronderstelt de WRR bijvoorbeeld, om vervolgens to
argumenteren: aangezien we de behoeften van toekomstige generaties niet
kunnen kennen - ze zouden wel eens heel anders kunnen zijn dan de onze
- kunnen we er ook geen rekening mee houden. We kunnen hoogstens
nagaan welke behoefte wij hebben om natuurlijke hulpbronnen voor hen
achter to laten.

- Brundtland suggereert dus een scherp onderscheid tussen de begrippen
duurzaamheid' en- 'ontwikkeling', dat veelal door interpretatoren over het
hoofd wordt gezien. 'Duurzame Ontwikkeling' is niet: ontwikkeling die ook
aandacht schenkt aan het milieu. Het is ontwikkeling die zich voltrekt
binnen grenzen, bepaald door eisen van rechtvaardigheid inzake milieuge-
bruik; eisen die niet zelf tot de ontwikkelingsdoelstellingen behoren.
Duurzaamheid' normeert slechts de ecologische effecten van ontwikkeling.
Deze conceptuele, begripsmatige ontkoppeling van 'duurzaamheid' en
ontwikkeling' impliceert uiteraard niet de - door zovelen gevreesde -

politieke ontkoppeling: feitelijk, concreet-politiek kan het milieu natuurlijk
niet gered worden zonder mondiale herverdeling van de rijkdom.

- Anderzijds volgt hieruit niet (en daarin verschil ik met Opschoor van
mening) dat een rechtvaardige welvaartsverdeling- en beteugeling van
bevolkingsgroei voortvloeien uit eisen van duurzaamheid; i Dit zijn twee
zelfstandige sociale waarden of instrumentele, tot duurza eid bijdragen-
de middelen waarvoor echter alternatieven bestaan. Veel 6f weinig uit-
buiting, onderdrukking, ongelijkheid en discriminatie zal toe omstige gene-
raties in zekere zin worst wezen, zolang wij de kansen van de ongeborenen
ontzien. Ook of wij een royale levensstijl met twee miljard wereldburgers of
een sobere met tien miljard verkiezen, maakt vanuit duur amheidsoog-
punt geen verschil. Dat volgt uit de formule die Opschoor ze vorige week
gebruikte: de milieubelasting is het product van bevolking, we yaartsniveau
en technische efficientie. - - - ` -

Milieuproblemen: duurzaamheid of leefbaarheid

Deze redenering kan echter alleen ordelijk worden voortgezet wanneer we ons
realiseren dat niet alle milieuproblemen de structuur hebben van 'schade aan
toekomstige generaties'. Er zijn milieueffecten zonder irreversibele gevolgen,
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die ongedaan kunnen worden gemaakt wanneer men dat wil: stank- en ge-
luidsoverlast, -gezondheidsschade (niet genetisch of laat-somatisch), arbeids-
hygiene, binnenhuismilieu, dierenwelzijn, landschappelijke waarden. Het gaat
daarbij om milieueffecten die pas problematisch worden als ze worden ge-
toetst aan een cultureel verankerd waardensysteem, dat wil zeggen aan
waarden of esthetische criteria die deel uitmaken van een opvatting over
ontwikkeling. Deze milieuproblemen noem ik - ter onderscheiding van duur-
zaamheidsprobleinen en in navolging van de SER - 'leefbaarheidsproble-
men'.
De natuurlijke omgeving, het milieu, kan voor ons dus op twee wijzen proble-
matisch worden: normatief (duurzaamheidsproblemen) of evaluatief (leef-
baarheids- of ontwikkelingsproblemen). Deze twee typen waarderingsproble-
men worden in de meeste discussies ernstig verward, met alle schadelijke
gevolgen vandien voor het milieubeleid. In tabel 1 zet ik ze naast elkaar.

r--MILIEUPROBLEMEN-7

duurzaamheidsproblemen - leefbaarheidsproblemen
duurzaamheid - kwaliteit

ontwikkeling NAAR duurzaamheid - ontwikkeling IN duurzaamheid
operationalisering 1: - operationalisering 2:

ecologische randvoorwaarden - soc./econ./cult./techn. programma's
kaderstellend taakstellend

'constraint' op neveneffekten - doelen, preferenties, prioriteiten
irreversibiliteiten - reversibele ingrepen

lange termijn - korte termijn
inter-generationeel - intra-generationeel

normatief - evaluatief
negatieve, beperkende normen - positieve doelen, motiverende waarden

laten -- doen
rechtvaardigheid - behoefteninterpretatie

universeel - pluralistisch
morele problemen - 'ethische problemen

Tabel 1

Duurzame ontwikkeling vergt van een onduurzame samenleving als de onze
,een ontwikkeling in twee fasen. Een eerste fase van.'ontwikkeling naar duur-
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zaamheid': zo snel mogelijke terugkeer binnen de duurzaamheidsgrens waar-
voor meestal een periode van een generatie wordt aangenomen; gevolgd door
een in principe eindeloze periode van 'ontwikkeling in duurzaamheid' waarin
de identiteit van een samenleving zich verder kan ontwikkelen. Daarvoor zijn
dan ook twee typen van operationalisermg vereist. Enerzijds van kaderstel-
lende ecologische randvoorwaarden en anderzijds van' taakstellende sociale,
economssche, technologische en culturele programma's, waartoe ook een be-
paalde esthetische vormgeving van de natuurlijke omgeving behoort. In bet
eerste geval gaat bet om bet nalatezt van irreversibele ingrepen met gevolgen
op lange termijn, die onaanvaardbaar zijn vanuit een gezichtspunt van inter-
generationele rechtvaardigheid. In bet andere geval om bet doen van rever-
sibele ingrepen met korte termijn effecten die gewenst zijn door de prevale-
rende behoefteninterpretaties van een samenleving; daartoe behoren kwesties
van intra-generationele rechtvaardigheid waarbij je primair aan Noord-Zuid
verhoudingen zou moeten denken. Het respecteren van een universele norm
staat bier tegenover bet uitdrukking geven aan een pluralistische ver-
scheidenheid van leefstijlen. Jiirgen. Habermas duidt (in zijn discours-ethiek)
deze twee typen problemen aan als respectievelijk morele en ethische kwes-
ties.11

Conceptueel heeft Duurzame Ontwikkeling dus de structuur van Veilig Verkeer:
veiligheid c.q. duurzaamheid is niet een 'doel waarnaar wij streven' als. we aan
bet verkeer deelnemen c.q. de natuur ontginnen, maar een 'eis waaraan vol-
daan kan-worden'.

'Duurza amheid'en 'Ontwikkeling' zijn dus inderdaad waarden met een onder-
linge hierarchic; duurzaamheid is logisch 'van een hogere orde'. Dat sluit aan
bij ideeen van John Rawls, de aanjager van bet moderne ethische debat, die de
mogelijkheid van lexicale of seriele ordering van morele kwesties oppert12 Er
is een twee-lagensysteem denkbaar: aan normen op bet eerste niveau moet
voldaan worden, voordat men' aan de realisering van waarden op bet tweede
niveau kan beginnen. Rawls voegt daar een essentiele beperking aan toe: de
principes van bet hogere niveau dienen een beperkte reikwijdte to hebben, ze
moeten de gedaante hebben van welomschreven eisen waaraan restloos vol-
daan kan worden, want als op dit eerste niveau idealen worden geformuleerd
die men eeuwig kan blijven najagen zonder ze to bereiken (zoals bij regulatieve
ideeen als waarheid en democratie), komen de principes van bet tweede eche-
lon nooit, aan de orde en zijn dus overbodig. Mijn duurzaamheidsconcept
voldoet aan deze eis en is derhalve -ook Been kwestie vane meer of minder,
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maar een discrete grootheid: aan de eisen is voldaan of niet, ja/nee. Een beetje
duurzaam is even orunogelijk als een beetje zwanger.
Een dergelijke duurzaamheidsopvatting wordt wel aangeduid als strong sus-
tainability. Ik zou zeggen: smal doch sterk. Smal omdat hiermee uitsluitend
ecologische effecten worden genormeerd en sterk omdat het verplichtend
karakter van die normen (zoals ik nog zal laten zien) moreel-rationeel to
funderen is en wetenschap een welomschreven rol kan spelen in de empirische
operationalisering ervan.

Op grond van deze begripsbepalingen kun je zeggen dat de WRR in feite alle
duurzaamheidsproblemen beschouwt als leefbaarheidsproblemen, dat wil
zeggen als historisch toevallige, plaats- en cultuurgebonden preferenties aan-
gaande de natuurlijke omgeving die dan ook afgewogen moeten worden tegen
andere (sociale, economische, esthetische) preferenties.
Voorzover milieuproblemen het karakter van leefbaarheidsproblemen hebben,
maak ik geen bezwaar tegen de WRR-analyse. Inderdaad moeten belangen
van transport, landbouw, energiesectoren en dergelijke worden afgewogen
tegen culturele en recreatieve behoeften aan natuurschoon of esthetische en
hygienische kwaliteit van de leefomgeving. Gezondheidsbelangen van om-
wonenden moeten inderdaad op een of andere manier afgewogen worden
tegen het economisch belang van ondernemingen. Dit soort afwegingen is ons
vertrouwd uit gezondheidskundige en arbeidshygienische normstelling. Waar
absolute schadeloosheid een onbereikbaar ideaal is, resten ons slechts optima-
liseringen. Duurzaamheidsproblemen hebben echter een ander karakter.

Draagkracht en milieugebruiksruimte

Als correlaat van het aldus omschreven begrip 'duurzaamheid' bestaat er
echter - zo wil ik laten zien - een tamelijk objectieve en meetbare milieu
gebruiksruimte. De desbetreffende argumentatie verschilt voor de diverse vor-
men van hulpbronnengebruik die figuur 3 in beeld brengt.
We spraken al over haringen als voorbeeld van een vernieuwbare hulpbron;
hetzelfde gaat op voor walvissen, bomen, grondwater of bodemvruchtbaar-
heid. Er kan in principe oneindig lang van geoogst worden, zolang de achter-
liggende regeneratiesystemen intact blijven en zolang de oogsten de jaarlijkse
vervangingswaarde of aanwas niet overschrijden. Gebeurt dat wel, dan slinkt
de populatie: zo'n grensoverschrijding is mogelijk, maar slechts tijdelijk. Gaat
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men ermee door dan verdwijnt op termijn de gehele populatie. Er is een Maxi-
mum Sustainable Yield (MSY). Overschrijding van die norm is - anders dan de
overschrijding van de maximum snelheid - bovendien aan zijn feitelijke ge-
volgen kenbaar: de populatie herstelt zich niet. Dat is een empirische gebeur-
tenis. De grens of drempelwaarde, waarboven aftakeling van, een populatie in-
zet, is geen menselijk construct maar een eigenschap van de rl'atuur, een karak-
teristieke mensonafhankelijke en onvermijdelijke reactie op: menselijke inter-
ventie. De MSY is dus Been norm die vastgesteld wordt na afweging van de
belangen van de visserij. . '

Tussen harde ('objectieve') natuurwetten die zichzelf handhaven, of wij ze nu
kennen of niet - zoals de Tweede Hoofdwet van de thermodynamica die het
perpetuum mobile of de relativiteitstheorie die reizen boven lichtsnelheid
verbiedt - en zachte ('subjectieve') sociale conventies die zich slechts hand-
haven zolang wij ze respecteren en overtreding met sancties bestraffen, ligt een
derde mogelijkheid: dat wat duurzaam mogelijk is. Waar die norm ligt bepaalt
de natuur (en wij kunnen dat aflezen), maar hem handhaven kunnen alleen
wijzelf.

Deze Maximum Sustainable Yield is met recht als draagkracht to betitelen, naar
analogie van de betekenis die dat begrip in de ecologie heeft gekregen. Met
then verstande dat draagkracht in de ecologie gedefinieerd wordt voor een
bepaald ecosysteem of natuurgebied (bijvoorbeeld een hectare veenweidege-
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bied), in termen van het aantal van een bepaalde soort (bijvoorbeeld grutto's)
dat daarop kan leven. Zo'n draagkrachtbegrip heeft zin omdat het gedrag -
en daarmee het milieueffect - van grutto's genetisch gecodeerd en dus stabiel
is. Analoog kan er van een draagkracht, van de aarde (of een stuk land) voor
een aantal mensen geen sprake zijn, omdat het gedrag (en met name het
natuurgebruik) van mensen nu juist niet genetisch vastligt, maar historisch
variabel en cultureel bepaald is en met name door de stand der techniek wordt
beinvloed. Dit probleem is echter gemakkelijk to omzeilen door als eenheid
van draagkracht niet een individu, maar een bepaalde instrumentele, de na-
tuur beinvloedende handeling to kiezen. Immers, als het fourageergedrag van
de grutto zich (waarom dan ook) zou wijzigen, zou ook de draagkracht van
het gebied veranderen. Strikt genomen wordt draagkracht dus niet uitgedrukt
in een aantal zich standaard gedragende objecten (vogels, mensen) maar in
aantal of omvang van een bepaald terugkerend gedragspatroon of -complex.
Draagkracht van een ecosysteem voor een bepaald type menselijke interventie
kan dan betekenen: de schaal waarop een bepaalde, welomschreven mense-
lijke (technische) interventie op lange termijn ('duurzaam') kan worden ver-
dragen: hij wordt gemeten en uitgedrukt in de hoeveelheid of omvang van die
interventie. De milieurelevante karakteristieken van dat gedrag moeten dus
stabiel worden verondersteld, als dimensie waarin draagkracht kan worden
uitgedrukt. Bijvoorbeeld: de draagkracht voor haringvangst volgens een be-
paalde techniek.

Al met al hebben we nu vastgesteld dat er meetbare draagkrachtgrenzen be-
staan; waar die grens ligt is een cognitieve kwestie. Maar we hebben ook vast-
gesteld dat die grenzen wel overschreden kunnen worden. Dus er rest nog de
normatieve vraag waarom we die grens zouden respecteren. Krijgt de WRR
niet toch gelijk en is dit een kwestie van afweging? Nee. De normatieve recht-
vaardiging voor het respecteren van de MSY-grens doet namelijk absoluut
geen zwaar beroep op welke ethische of altruistische motieven dan ook. Over-
schrijding van deze grens leidt immers op korte termijn onvermijdelijk .tot
uitval van de gehele populatie of milieufunctie: alle haringen (walvissen, bos-
sen in zeventiende-eeuws Nederland) verdwijnen. Dat wil zeggen: in veel
gevallen dicteert reeds het korte-termijn eigenbelang inachtneming van MSY-
plafonds. Een utilistische (op nut georienteerde) redenering biedt hier vol-
doende rechtvaardiging. Mary Williams heeft zelfs aangetoond dat oogsten
van de volledige MSY - uit utilitair gezichtspunt - niet alleen toegestaan
maar zelfs geboden is.13 Uit consideratie met toekomstige belangen minder
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oogsten dan de MSY heeft namelijk een tegengesteld effect: daardoor groeit de
populatie en daalt de jaarlijkse, oogstbare aanwas!

Dit karakter van vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen maakt begrijpelijk
waarom de bosbouw sinds eeuwen oen duurzaamheidsbeginsel kent, de land-
bouw (met bemestingsmaatregelen) reeds anderhalve eeuw de bodemvrucht-
baarheid bewust in stand houdt en vangstquota in de visserij een bekend ver-
schijnsel zijn.

Flier heerst dus een tamelijk intieme relatie tussen norm en feit, tussen is en
ought. Wat duurzaam mogelijk is (feit), komt tegelijk in aanmerking als moreel-
rationeel to rechtvaardigen norm. De WRR - in haar zucht om alles tegen
elkaar of to wegen - heeft verkeerd, getaxeerd waar wetenschap eindigt en
polifiek begint. Dat de milieugebruiksruimte slechts output en niet input voor het
politiek proces zou zijn, is even onjuist en aanmatigend als de kerk was toen .zij
meende to kunnen vaststellen of de aarde al dan niet om, de zon draait. De
politiek kan Been draagkrachtgrenzen vaststellen, zij kan deze hooguit ver-
bindend verklaren. De milieugebruiksruimte is een stuk robuuster dan de
WRR denkt.

Emissies

De belasting van het milieu door emissies van milieuvreemde stoffen of van
natuurlijke stoffen in onnatuurlijke concentraties of op plaatsOn waar zij niet
thuishoren, is vergelijkbaar met onttrekkingen van vernieuVbare hulpbron-
nen. Ook hier beschikken ecosystemen over buffers of een regeneratieve capa-
citeit, die maakt dat bepaalde lozingen tot in eeuwigheid verdragen worden.
Dit bufferend vermogen heeft eveneens een objectieve, kenbare grens, maar
anders dan bij de vernieuwbare hulpbronnen wordt overschrijding, van deze
grens niet. volautomatisch, natuurwetmatig na enige tijd afgestraft door het
uitvallen van de betreffende milieufunctie. Als buffers verzadig'd zijn, kan het
lozen gewoon doorgaan; stapeling, accumulatie, doorslaan van' buffers, aan-
tasting van achterliggende regeneratieve processen, verstoring van natuurlijke
evenwichten is echter het gevolg. Dat kan dus allemaal wel, mar to recht-
vaardigen lijkt het me nauwelijks. De RMNO en ecologisch. economen specifi-
ceren als norm 'geen accumulatie van verontreinigende stoffen'. Dat is een
normatieve uitspraak en het is de vraag hoe die, to rechtvaardigen is wanner
het korte termijn eigenbelang dat niet doet, zoals in het geval van de vernieuw-
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bare hulpbronnen. Hiertoe moeten we de normatieve structuur van het duur-
zaamheidsprobleem nader bekijken.

Normatieve structuur

i

Zoals gezegd verzet de WRR zich tegen een hierarchische relatie tussen ecolo-
gie en economie en tegen het SER-onderscheid tussen kader- en taakstellende
doelstellingen. Aan de politiek kunnen geen ecologische grenzen worden op-
gelegd, aldus de WRR, 'er gaat niets boven politiek'. Voorzover hiermee wordt
bedoeld dat een democratie geen hogere autoriteit kent die normen verbin-
dend kan verklaren, kan men daarmee instemmen. De WRR gaat echter verder
en meent dat politiek geen hierarchieen erkent en dat in de politiek alles wat
politiek is tegen elkaar kan worden afgewogen. Dat is onjuist. De politiek
denkt wel degelijk in hierarchieen. Zelfs een minister moet zich aan de wet
houden, hoewel hij wetgeving tot taak heeft. Tussen grondwet, wetten en alge-
mene en bijzondere maatregelen van bestuur bestaan duidelijke hierarchische
verhoudingen, waarbij het hogere niveau telkens als een hard, niet-onderhan-
delbaar gegeven fungeert voor het lagere niveau. Zo gaan ook verplichtingen
jegens internationale verdragen boven nationale wetgeving, et cetera.
Om die reden is de risicobenadering die de WRR bepleit tot op zekere hoogte
op zijn plaats waar verschillende belangen van de huidige generatie tegen
elkaar moeten worden afgewogen, wat ik leefbaarheidsproblemen noemde.
Maar het lijkt me voor iedereen evident dat zo'n benadering ongepast is wan-
neer degenen die de risico's nemen en daar de voordelen van genieten, ande-
ren zijn dan degenen die er de lasten van moeten dragen. Een risicobenadering
is ongeschikt om een afwentelingsprobleem to conceptualiseren. Ook een
politieke benadering zal recht moeten doen aan de intuitie dat de rechten van
een oneindige reeks toekomstige generaties bovengeschikt zijn aan de belan-
gen van een huidige generatie. Het stemt tot enig vertrouwen in de democratie
dat brede lagen van de publieke opinie althans intuitief een dergelijk inter-
generationeel rechtvaardigheidsbesef huldigen.

Maar wat zijn rechtvaardigheidsnormen? Wat betekent een 'rechtvaardige
verdeling van milieugebruiksrechten' en dan nog wel over generaties? De
WRR beschouwt alle normen als uitkomsten van compromisvorming- tussen
concurrerende deelbelangen. Dat is een onjuiste voorstelling van zaken. Ter-
wijl in sociale en politieke strijd macht, belangen en compromisvorming inder-
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daad een belangrijke rol spelen, draait het in ethische, publieke en politieke
debatten (omtrent rechtvaardigheid) primair om argumenten. Zoals we gezien
hebben, hoeven wij geen sociale strijd met de nog ongeboren slachtoffers van
onduurzaamheid to vrezen. Alles hangt dus of van de argumentatieve of ratio-
nele houdbaarheid van de intergenerationele gedragsregels die wij onszelf
opleggen.

Het to berde brengen van argumenten in een debat over rechtvaardigheid is
niet het uitdrukking geven aan bestaande deelbelangen, maar het appelleren
aan wat.de discussiepartners gezamenlijk verbindt aan algemene inzichten,
waarden, doelen en belangen. Een compromis is een toevallig resultant van
een momentane belangenconstellatie. Een algemeen belang of een rechtvaar-
digheidsnorm daarentegen, berust op consensus en een inzicht dat deelbelan-
gen overstijgt. Daarover debatteren vergt juist het afzien van eigen belangen;
Me daarin niet slaagt (het kan gebeuren!), versterkt zijn eigenbelang niet, inaar
diskwalificeert zichzelf als discussiepartner. Discussie over de rechtvaardig-
heid of algemene aanvaardbaarheid van een gedragsregel vereist het zich
verplaatsen in de denkbare posities van alle mogelijke betrokkenen voor wie
de regel gevolgen kan hebben.

Deze consensus- of contractstructuur van rechtvaardigheid is - in het voet-
spoor van Kant - intussen breed uitgewerkt in modern ethische theorieen,
zoals de discoursethiek van Ji rgen Habermas en John. Rawls' Theory of Justice.
De laatste omschrijft die regel als rechtvaardig die alle betrokkenen (in een
fictieve contractsituatie) zouden verkiezen als ze niet wisten t4welke partij ze
zouden behoren; ze zouden hun oordeel over de rechtvaardigheid van een
regel moeten geven vanachter a veil of ignorance, een sluier vary; onwetendheid,
en juist die onwetendheid omtrent hun specifieke eigenbelangen zou de recht-
vaardigheid garanderen van de regel waartoe zij besluiten.

Dit soort theorieen over de betekenis van noties als 'rechtvaardigheid' zijn
reconstructies van de principes die wij volgen in concrete maatschappelijke
debatten over ethische en morele kwesties; het zijn dus geen idealistische aan-
bevelingen die je als wereldvreemd zou kunnen wegwuiven, maar explicaties
van de door ieder weldenkend deelnemer aan publieke discussies vooronder-
stelde criteria. Zij verwoorden slechts de feitelijke logica of grammatica van
publieke debatten.

Do WRR reduceert dus niet alleen allerlei wetenschap tot politiek, maar bo-
vendien politiek tot belangenstrijd. Ze miskent dat voor het gezag van poli-
tieke uitkomsten (wetgeving) van beslissende betekenis is dat de afgekondigde
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regels door mondige burgers als rechtvaardig worden herkend en bagatelli-
seert derhalve dat daar argumenten en morele logica voor nodig zijn. Zij ziet
ook niet dat de feitelijke afwezigheid van toekomstige generaties geen speciale
belasting vormt voor het maatschappelijke debat: rationele discussiepartners
zijn gewend opties to bezien vanuit andere perspectieven, inclusief die van
virtuele actoren. Het brede draagvlak van de milieubeweging beseft wel
degelijk dat er kwesties van intergenerationele rechtvaardigheid aan de orde
zijn die tot rationele, argumentatieve, bezinning nopen, ook zonder dat de
slachtoffers sociale strijd ontketenen.

Deze opheldering over de normatieve infrastructuur van rechtvaardigheids-
normen.is van groot belang bij het uitwerken van de andere compartimenten
van de 'milieugebruiksruimte'. We kunnen daar wat minder op wetenschap-
pelijke kenbaarheid vertrouwen en moeten vaker normatieve vooronderstel-
lingen introduceren. Daarom is het belangrijk vast to stellen dat die normatieve
keuzes juist niet tijdgebonden waarden en belangen moeten weerspiegelen
maar daarvan moeten abstraheren. Het is belangrijk om vast to stellen dat zulk
een streven naar belangeloosheid of onpartijdigheid niet zinloos is. Wij kennen
inimers allerlei procedures om to voorkomen dat de weerman zonnig weer
voorspelt omdat hij er zelf een weekendje tussenuit wil, of dat onderzoekers
hun gegevens zo masseren dat ze leuke publicaties opleveren. Als zo nu en
dan blijkt dat het streven naar onpartijdigheid niet altijd lukt, illustreert de
commotie daarover dat die norm in vele gevallen juist wel wordt gehaald. De
onbedoelde mogelijkheid dat wetenschappelijke resultaten wel eens door ver-
zwegen belangen van wetenschappers worden ingegeven, moet niet tot de facto
norm of onvermijdelijke karakteristiek van alle wetenschap worden verheven.
Het is allerminst onvermijdelijk om (zoals de WRR lijkt to denken) de werke-
lijkheid uitsluitend vanuit je eigen belang to bezien.
De, door de RMNO (maar ook door anderen zoals Daly14 voor emissies be-
pleite norm 'geen accumulatie van milieuvreemde stoffen' lijkt me in zijn alge-
meenheid een norm die recht doet aan de intergenerationele fatsoensnorm van
gelijke kansen op milieugebruik. Enkele andere compartimenten van de
milieugebruiksruimte vragen echter nog om uitwerking.
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Niet-vernieuwbare hulpbronnen

Bij- niet-vernieuwbare hulpbronnen; zoals minerale grondstoffen en fossiele
energiedragers, doet zich weer een ander probleem voor. Gelijke verdeling van
een eindige hoeveelheid over een oneindig aantal generaties zou - strikt
genomen - per generatie geen enkel verbruik toestaan. Om deze absurde
conclusie to omzeilen, stellen Opschoor en Weterings (RMNO) als norm voor
dat de resterende (economisch winbare) voorraad op zodanig peil dient to blijven (of to

worden gebracht) dat steeds voldoende is voor een gebruik gedurende vijftig jaar. Een
vernuftige regel, die bij filosofen bekend staat als een 'Achilles-en-de-schild-
pad-redenering' en in meer exacte kringen als 'oneindige meetkundige reeks
met een eindige limiet'. Als het jaarverbruik 2% van de voorraad bedraagt,
dwingt hij tot een jaarlijkse verbruiksbeperking van 2%, met als paradoxaal
resultaat dat er to eeuwigen dage genoeg is voor vijftig jaar. Deze regel voldoet
dus aan de definitie dat duurzaam is wat eindeloos kan worden voortgezet.
Het verschil is dat hier niet de bruikbare hoeveelheid gelijk wordt verdeeld,
maar de. lasten als gevolg van het onvermijdelijke sunken der voorraden. Het
aantal van vijfitg jaar is uiteraard arbitrair, de redenering gaat op voor elk wil-
lekeurig getal. Ze dwingt tot een redelijk uitvoerbare bezuinigingsoperatie
waarbij het maatschappelijk nut van de dalende onttrekkingen niet eens be-
hoeft to verminderen wanneer de technische efficientie van de benutting stijgt
en zelfs de feitelijke onttrekkingen niet hoeven.te dalen wanner de econo-
misch winbare voorraden worden uitgebreid. {{i

Biodiversiteit

Tenslotte, hoewel Brundtland de natuur vooral beziet in rmen van hulp-
bronnen en voorwaarden voor de productie, dienen toekomstige generaties
uiteraard ook gelijke kansen to hebben op bevrediging van hun wetenschap-
pelijke, culturele en esthetische behoeften en op de ontroering die natuur kan
bieden. Wellicht moeten we biodiversiteit beschouwen als representatief voor
deze immateriele natuurfunctie, hoewel zij natuurlijk 66k als hulpbron fun-
geert voor geneesmiddelenproductie, nieuwe landbouwkundige soorten en
eco-tourisme.

Laten we biodiversiteitsbescherming nog even bezien met -de sceptische blik
van de WRR. Zij stelt dat bescherming van alle, niiljoenen thans (nog) levende
soorten uiteraard onmogelijk is en dat er dus gekozen moet worden welke
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soorten bescherming verdienen. Een keuze die onvermijdelijk subjectief is om-
dat ze onze toevallige voorkeuren weerspiegelt voor aaibare diersoorten als
zeehondjes, panda-beertjes, visotters, Siberische tijgers, zwarte ooievaars, of
mooie vlinders en veel minder voor de vele malen talrijker voorkomende ge-
leedpotigen en de nimmer beschreven soorten op diepe oceaanbodems. Een
universalistische blik leert echter anders. Ten eerste dat er in de evolutie altijd,
zowel uitsterving, als nieuwe soortvorming is geweest waaruit de RMNO als
norm formuleert dat het antropogeen uitsterven de nieuwe soortvorming niet
mag overtreffen. Ten tweede leert de ecologie ons dat bescherming van afzon-
derlijke soorten onmogelijk is als men niet hun biotopen en ecosystemen in
stand houdt. Ten derde blijkt dat als maatstaven voor de integriteit of onge-
stoordheid van ecosystemen juist vaak hogere en grotere diersoorten in aan-
merking komen: toppredatoren aan de einden van voedselketens. Hun indica-
tieve rol berust dus niet op hun aaibaarheid maar op hun representativiteit
voor het soortenleven in hele ecosystemen. Uiteraard vergt reductie van de
enorme ecosysteem-complexiteit tot enkele indicatorsoorten ook normatieve
keuzen in wetenschappelijke debatten, de natuur dicteert immers haar repre-
sentaties niet, maar in de wetenschap is het gebruikelijk om eisen van ade-
quaatheid, representativiteit, betrouwbaarheid, reikwijdte en dergelijke on-
partijdig to interpreteren, dat wil zeggen: onafhankelijk van het belang dat
maatschappelijke groepen (generaties) zouden kunnen hebben bij de uitkomst
van zulke debatten. De wetenschappelijke plicht tot publicatie en de moge-
lijkheid tot ongebreidelde kritiek binnen het wetenschapssysteem maken het
immers maximaal onwaarschijnlijk dat zich daar interpretaties handhaven en
verspreiden die onverenigbaar zijn met een intergenerationeel universalisme.
Maar daarnaast moeten natuurlijk het publieke debat en de democratie beslis-
sen over de aanvaardbaarheid van de, in praktisch-toepasbare wetenschap
gei ncorporeerde waarden en normen.

In elk geval is het streven naar bescherming van tot de verbeelding sprekende
diersoorten dus niet zomaar (zoals de WRR schijnt to denken) een cultureel
verwortelde voorkeur voor aaibare dieren. Het heeft een zekere ecologische
rechtvaardiging; de evolutie moet kunnen voortgaan.

Onzekerheid

Ilk ging tot nu toe voorbij aan de kwesties van wetenschappelijke onzekerheid
waarover de WRR zo'n ophef maakt dat zij voor een risicobenadering kiest. Ilk
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wil die onzekerheden in de beschikbare wetenschappelijke kennis niet ba-
gatelliseren, maar meen dat die in een heel ander daglicht verschijnen wanneer
we de hierboven ontrafelde cognitieve en normatieve structuur van het duur-
zaamheidscriterium voor ogen houden. Vragen van principiele kenbaarheid
gaan immers vooraf aan de vraag over hoeveel kennis we feitelijk beschikken.

Daarbij moet aangetekend worden dat de WRR zich niet alleen op de feitelijke
ontoereikendheid van onze wetenschappelijke kennis baseert, maar bovendien
zo nu en dan eenfilosofisch toontje aanslaat.. Zij wijst bij' herhaling op het door
de kritisch-rationalistische wetenschapsfilosoof Karl Popper geintroduceerde
principieel fallibele, voortdurend voor weerlegging en revisie in aanmerking
komende karakter van wetenschappelijke kennis. Dat argument is niet steek-
houdend en opportunistisch omdat het de tweede helft van Poppers credo
verdonkeremaant, to weten: dat deze principieel weerlegbare kennis de hoogst
denkbare vorm van menselijke kennis is zolang zij nog niet de facto is gefalisi-
fieerd.

Maar voorzover er echte onzekerheid bestaat over empirische gevolgen van
bepaalde acties (in unieke systemen bijvoorbeeld) is er natuurlijk een echt pro-
bleem: hoe to handelen op basis van onzekere en onvolledige kennis. In elk
geval is het ongepast die onzekerheden op to tellen bij en mee to wegen met
andere onzekerheden van maatschappelijke aard. Risico's die men voor eigen
rekening neemt, moeten onderscheiden worden van risico's die men anderen
aandoet die daarvan geen vruchten plukken. Bij afwentelingsproblemen pas-
sen veel terughoudender handelingsregels, die overigens internationaal
politielce discussies gaandeweg ingang vinden, zoals de ancipatiestrategie
geen actie tenzij de schadeloosheid bewezen is, wat neerko it op een omke-
ring van de bewijslast (Beck). In andere gevallen wordt het voorzorgbeginsel
(precautionary principle) gehanteerd: 'gebrek aan zekerheid
mag geen reden zijn om effectieve maatregelen ter voorkoming van irrevers
bele schade uit to stellen'. Bij duurzaamheid-in-onzekerheid past een conser-
vatief safe minimum standards-beleid dus beter dan een no observed effect-beleid.

Conclusie

Wanneer men duurzaamheid omschrijft als intergenerationele 'rechtvaardig-
heid in milieugebruik, bestaat er een milieugebruiksruimte die duurzaam
milieurgebruik normeert. Deze "milieugebruiksruimte_ heeft (zoals het woord

in
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'ruimte' terecht suggereert) een tamelijk objectieve status. Die objectiviteit of
robuustheid impliceert twee dingen:

a. duurzaamheidsnormen worden niet aan historisch/cultureel verankerde
waarden ontleend maar hebben een universeel karakter;

b. deze normen kunnen worden uitgedrukt in empirische, wetenschappe-
lijke begrippen. Ondanks -alle postmodernistische relativeringen leveren
natuurwetenschappen ons weliswaar geen onfeilbaar maar wel het beste
vocabulair om gebeurtenissen in een mensonafhankelijke werkelijkheid to
beschrijven.

Duurzaamheid is dus meetbaar, onder een aantal niet-cultuurgebonden (uni-
versele) vooronderstellingen.

Tegenover de WRR moet worden volgehouden: duurzame risico's (in de zin
van: bedreigingen van duurzaamheid) zijn geen onvermijdelijk gegeven. Han-
delen is inderdaad onvermijdelijk evenals het maker van fouten daarbij. Ook
onverwachte neveneffecten, zijn onvermijdelijk. Maar handelen op de schaal
van en in de buurt van duurzaamheidsgrenzen is alleszins vermijdbaar. Kin-
deren hoeven niet aan de slootkant to spelen. Bovendien geeft.het overschrij-
den van een duurzaamheidsgrens nog even respijt voordat de irreversibele
schade ontstaat. De natuur zelf signaleert de 'overtreding'; er is slechts op-
merkzaamheid nodig plus de bereidheid om op eigen kosten (tijdelijk minder
dan de MSY) fouten to herstellen.

Als het over duurzaamheid gaat, zijn ecologie en economie geen zaken die
tegen elkaar afgewogen moeten worden, maar- waartussen een optimum ge-
zocht moet worden en waarbij naar harmonie, evenwicht of integratie moet
worden gestreefd (om nog niet to spreken van het ministerieel geneuzel over
'econologie'). Duurzame ontwikkeling is een (nader to omschrijven) ontwikke-
ling die grenzen van ecologische inpasbaarheid in acht neemt. Een robuuste
duurzaamheidsdefinitie zou allerlei modieuze prietpraat uit het maatschappe-
lijk debat kunnen verwijderen, waarin than zelfs diervriendelijkheid, bio-
technologie, herverdeling van zorgtaken tussen man en vrouw, en continuiteit
van de agrarische werkgelegenheid - hoe belangrijk ook allemaal ,- tot duur-
zaamheid worden gerekend. -
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